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Clemens to nagroda, którą od 
2001 roku przyznaje Kapituła 
pod przewodnictwem Starosty 
Bieruńsko-Lędzińskiego, kie-
rująca się wskazaniami miesz-
kańców powiatu, organizacji 
i stowarzyszeń twórczych oraz 
samorządów przypomniał sta-
rosta Bernard Bednorz.

W laudacji na cześć „Ponticel-
lo” Adam Żaak śląski muzyk, dy-
rygent i organista powiedział: 
Bojszowska Orkiestra ,,Ponti-
cello” jest młoda, ale wiele już 
osiągnęła, a pewnie jeszcze wię-
cej przed nią. Nagradzana Or-
kiestra,,Ponticello” ma w swoim 
dorobku Nagrodę Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
za szczególną działalność arty-
styczną za rok 2016. Sam dyry-
gent w roku 2017 otrzymał Na-
grodę Dziennika Zachodniego 
– tytuł Osobowość Roku 2017 
w dziedzinie kultury. Znaczą-
cym osiągnięciem zespołu jest 
również prawykonanie Orato-
rium Pater w Archikatedrze Ka-
towickiej z okazji kanonizacji 
Jana Pawła II w 2014 roku. 

„Ponticello” lauratem Celemensa 
Tegoroczna uroczystość wręczenia Clemensów odbyła się w poniedziałek, 25 marca w Domu Kultury „Sokolnia” w Imielinie. Tym 
razem, decyzją Kapituły laureatami zostali: Czesław Ryszka (Lędziny) w kategorii Clemens Pro Arte oraz Bojszowska Orkiestra 
„Ponticello”. Wystarczyło niespełna dziesięć lat, by nasz zespół wszedł do panteonu powiatowych sław kulturalnych. 

MAMY TO!!!

 Przyznawana jest w trzech 
kategoriach: Pro Arte – za 

osiągnięcia w twórczości  
artystycznej, Pro Cultura - 

za upowszechnianie Kultury 
i Pro Publico Bono 

- za wspieranie inicjatyw na 
rzecz kultury. fo

t. 
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Życzę jej by zwiększała swój 
dorobek artystyczny i dalej za-
znaczała się w kulturze regionu. 
Niech pozostanie mostem po-
między wiekami muzyki wartej 
podtrzymywania w świadomo-
ści słuchaczy, a rzeszą meloma-
nów i osób zaczynających swo-
ją przygodę z muzyką, która to-
warzyszy ludziom od setek lat.

Życzenia tegorocznym laure-
atom składali liczni goście obec-
ni na uroczystości, ludzie kul-

tury, przedstawiciele władz sa-
morządowych powiatu i gmin 
wchodzących w skład tego po-
wiatu. Naszą Gminę reprezen-
towali wójt Adam Duczmal oraz 
przewodniczący Rady Gminy 
Marek Kumor. Życzenia laure-
atom składali również obecni na 
uroczystości wicepremier Jaro-
sław Gowin, a także posłowie 
Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Platformy Obywatelskiej.

2

Robert Koźbiał założyciel, dy-
rygent i dyrektor Bojszowskiej 
Orkiestry „Ponticello” powie-
dział: Nigdy bym nie przypusz-
czał, że w małej gminie, w któ-
rej mieszkam powstanie orkie-
stra symfoniczna. Chyba nie ma 
w Polsce drugiej wsi, która mia-
łaby własną orkiestrę symfonicz-
ną, ale Bojszowy są wyjątkowe. 
W listopadzie 2009 roku pod 
patronatem Urzędu Gminy Boj-
szowy powstał zespół składający 
się z młodych muzyków – absol-
wentów Akademii Muzycznych. 
Orkiestra w krótkim czasie zy-

skała uznanie wśród wielu słu-
chaczy uczestniczących w licz-
nych koncertach. Początkowy 
skład liczący 8 osób szybko się 
rozrastał o kolejnych muzyków. 
Dziś orkiestra w pełnej obsa-
dzie liczy ponad 30 osób. Trzon 
zespołu stanowią bojszowia-
nie, profesjonalni muzycy, ab-
solwenci akademii muzycznych. 
Pozostali, to również muzycy za-
wodowi pochodzący z różnych 
miejscowości województwa, 
którzy pracują na etatach w fil-
harmoniach, operach i teatrach. 

Wójt Adam Duczmal powiedział: - Jesteśmy w Bojszowach 
dumni, że mamy taką orkiestrę. Dziękuję całemu zespołowi za 
promowanie naszej gminy. To wielkie szczęście i radość patrzeć na 
was i słuchać waszej muzyki. Gratuluję bardzo udanego koncertu, 
chylę czoła przed pomysłodawcą i dyrygentem „Ponticello”  oraz 
życzę dalszych sukcesów artystycznych.
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W homilii arcybiskup sięgnął 
do początków starań o nową 
świątynię. Przywołał na pamięć 
politykę ówczesnych władz, nie-
chętnych budowie obiektów sa-
kralnych. Z postawą tą skon-
frontował zaangażowanie i gor-
liwość mieszkańców, którzy jako 
żywe kamienie, słowem i przy-
kładem umacniali wspólnotę 
lokalnego Kościoła. Gorliwość 
nie minęła – o czym świadczy 
nie tylko odrestaurowana świą-
tynia, nawiązująca wystrojem 
do zamierzonej niegdyś prosto-
ty, ale przede wszystkim toczą-
ce się w niej aktywne życie re-
ligijne. 

Po homilii ołtarz został po-
święcony, następnie namasz-
czony olejem Krzyżma. Na oł-
tarzu umieszczono dymiącą ka-
dzielnicę, po czym arcybiskup 
okadził stół ofiarny, zaś pro-
boszcz przeszedł przez świąty-
nię, okadzając lud. Zapłonęło 
siedem świec z pszczelego wo-
sku, a włączone nowe oświe-
tlenie rozjaśniło kościół. Arcy-
biskup kontynuował celebrację 
Eucharystii w intencji darczyń-
ców przebudowy prezbiterium, 
oraz wszystkich ofiarodawców 
wspomagających remont świą-
tyni. Przedstawiciele Rady Pa-
rafialnej podziękowali Metropo-
licie za dar Eucharystii, zaś wier-
ni, po zakończeniu Mszy, mieli 
wyjątkową możliwość ucałowa-
nia ołtarza – serca kościoła. 

Jak mówi ksiądz proboszcz 
Andrzej Kołek, realizacja jest 
nie tyle nowatorskim zamierze-

niem architekta Jacka Rypuły, 
ile uczciwym powrotem do pier-
wotnej, funkcjonalistycznej wi-
zji, autorstwa inż. Karola Gier-
lotki. Porządek i funkcjonalność, 
pomagające w czytelnym spra-
wowaniu liturgii, a także szla-
chetność użytych materiałów, 
podkreślających sacrum – to ce-

chy nowego wystroju świąty-
ni, dedykowanej Matce Uzdro-
wienia Chorych. Główny etap 
prac remontowych zamknęły: 
wymiana nagłośnienia, moni-
toringu, odrestaurowanie po-
sadzki i malowanie wnętrza. 
W perspektywie – wymiana 
zniszczonych okien i rozbudo-

wa cmentarza. Tam też znajdzie 
godne miejsce dotychczaso-
wy ołtarz. Choć najważniejsze, 
dodaje z uśmiechem, to troska 
o Kościół żywych kamieni, –  
w której każdy parafianin odkry-
je swoje miejsce, dzieląc się bi-
blijnym talentem z innymi. 

Nowe serce świątyni
UROCZYSTOŚĆ W NOWOBOJSZOWSKIM KOŚCIELE

Mieszkańcy, a także liczni goście, przybyli w niedzielę 17 marca o 10,30 do nowobojszowskiego kościoła, poczuli się nieomal jak 
świadkowie apokaliptycznej scenerii. Metropolita Górnośląski, arcybiskup Wiktor Skworc, podczas uroczystej Eucharystii, dokonał 
poświęcenia ołtarza, błogosławiąc także całkowicie przebudowane prezbiterium. 

„I przyszedł inny anioł, 
i stanął przy ołtarzu, mając 

złote naczynie na żar, 
i dano mu wiele kadzideł, 
aby je dał w ofierze, jako 

modlitwy wszystkich  
świętych na złotym ołtarzu, 

który jest przed tronem. 
I wzniósł się dym kadzideł, 

jako modlitwy świętych, 
z ręki anioła przed Bogiem” 

(Ap 8, 3-4).
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Wójt Gminy Bojszowy zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bojszowy na lata 2019-2022 

z perspektywą na lata 2023-2026”.
 
Działając zgodnie z zapisami art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 t.j.), w od-

niesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do 
wglądu projektu dokumentu: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bojszowy na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu 
mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrzenia 
ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: SEKRETARIAT@BOJSZOWY.PL. Uwagi i wnioski należy składać w termi-
nie od 11.04.2019 r. do 02.05.2019 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bojszowy.

Obwieszczenie

Gdzie można znaleźć 
„EcoHarmonogram” oraz 
w jaki sposób pobrać apli-
kację?

– wystarczy wejść na 
swoim smartfonie do sklepu 
z aplikacjami,

– wyszukać aplikację 
„EcoHarmonogram” i klik-
nąć „zainstaluj”!

– następnie wpisać nazwę 
miejscowości, w której Pań-
stwo mieszkacie: np. Boj-
szowy, Bojszowy Nowe, Je-

dlina, Międzyrzecze, Świer-
czyniec, 

– dodać ulicę i nr domu. 
Przystąpienie do usługi 

jest bardzo proste.
Szczegółowy opis oraz in-

strukcję można znaleźć na 
stronach internetowych:

www.master.tychy.pl/
harmonogram-i43.pl.html 

www.ekoharmonogram.pl

ZACHĘCAMY 
DO KORZYSTANIA 

Z USŁUGI

Aplikacja „Wywóz śmieci”
Spółka Master – Odpady i Energia uruchomiła dla mieszkańców naszej gminy darmową aplikację mobilną „EcoHarmonogram”,  
która umożliwia łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów. Aplikacja powiadamia z wyprzedzeniem o zbliżają-
cych się terminach odbioru odpadów. Stanowi również przewodnik po eko-edukacji.

ZAPRASZAMY 
1 MAJ FESTYN RODZINNY

RANCHO 
ZACISZE BOJSZOWY

www.ranchozacisze.com

Organizujemy imprezy
Lokal 120 os, 2 hale namiotowe 500 os i 200 os.

Smaczne posiłki
Atrakcje,animacje

Jazda konna i jazda bryczkami
Kryta ujeżdzalnia i hotel dla koni

Restauracja - tel: 32/21 000 00,517 871 868
Organizacja imprez: 692 440 333

reklama płatna
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Mimo tych trudności loka-
lowych frekwencja była do-
syć wysoka i wynosiła od 79,0 
% w przypadku OSP Świerczy-
nie do 51,0 % w Międzyrzeczu. 
Wysoka była też frekwencja 
osób zaproszonych, wystarczy 
powiedzieć, że byli przedsta-
wiciele szczebla powiatowego 
i wojewódzkiego struktur stra-
żackich, we wszystkich zebra-
niach uczestniczył wójt – Adam 
Duczmal i przedstawiciele Ko-
mendy Miejskiej PSP w Ty-
chach. Radę gminy reprezen-
tował we wszystkich przypad-
kach przewodniczący – Marek 
Kumor oraz radni z poszcze-
gólnych miejscowości. Każdo-
razowo udział wziął specjalista 
ds. zarządzania kryzysowego 
– Maciej Raj. Zebrania prze-
biegały w oparciu o uniwersal-
ny plan posiedzeń, obejmujący 
zasadniczo bodajże 13 punk-
tów. Mieściły się w nim: wybo-
ry stosownych komisji doraź-
nych, sprawozdania prezesa, 
naczelnika, skarbnika i prze-
wodniczącego komisji rewizyj-
nej, a także zatwierdzone pla-
ny pracy czy plany finansowe. 
We wszystkich walnych zebra-
niach przewijała się tematyka 
troski o mienie strażackie. Sie-

dziby wszystkich jednostek są 
obiektami, na których upływa-
jący czas odcisnął swoje piętno. 
Ponadto powierzchniowo nie 
są w stanie pomieścić wszyst-
kiego sprzętu, jakim dysponują 
jednostki i którego ciągle przy-
bywa. Koszty remontów lub 
ewentualnych rozbudów remiz 
strażackich są ogromne i nie 
sposób rozpocząć prace cho-
ciażby tylko remontowe jedno-
cześnie we wszystkich strażni-
cach.

Niestety, problem narasta 
wraz z upływającym czasem, 
wygasają przykładowo odpo-
wiednie pozwolenia lub pro-
jekty. Pozyskiwane z zewnątrz 
środki pomocowe w każdym 
przypadku są niewystarczają-
ce, chociaż podkreśla się ich 
znaczenie. Strażacy narzekają 
także na rosnące wymagania, 
dyktowane przez czynniki cen-
tralne, za którymi winne pójść 
odpowiednie wsparcie finanso-
we. Podkreślali ponadto fakt, 
że każdy, chociażby nawet naj-
nowszy sprzęt generuje coraz 
wyższe środki, związane cho-
ciażby z badaniami technicz-
nymi, ubezpieczeniem, uzyska-
niem stosownych certyfikatów 
itp. Mimo, że problemy i trud-

ności znane są od lat, diame-
tralnej poprawy sytuacji ani 
nie sposób dostrzec, ani nawet 
przewidzieć. 

 (ah)

Zebranie OSP Świerczyniec

Tematem głównym zebrania 
w Świerczyńcu była planowana 
rozbudowa strażnicy. Ochotnicy 
złożyli wniosek do wójta Adama 
Duczmala, aby Gmina zabez-
pieczyła dodatkowe środki na 
projekt modernizacji strażnicy, 
który w zamierzeniach druhów 
ma być gotowy do końca 2019 
roku. Same prace budowlane 
miałyby się rozpocząć na prze-
łomie lat 2020/2021. 

Z podsumowania minionego 
roku, które przedstawił prezes 
OSP Mariusz Orocz, można się 
było dowiedzieć między innymi, 
że świerczynieccy ochotnicy do 
działań ratowniczych wyjeżdża-
li 24 razy. Oprócz tego, straża-
cy zaangażowani byli w organi-
zację różnego rodzaju imprez, 
takich jak: Świerczyniecki Bieg 
Uliczny o Puchar Wójta, Fojer-
fest, WOŚP, a także kilku mniej-
szych wydarzeń. Warto wspo-
mnieć, że jednostka pozyskała 
defibrylator AED, który może 

być bardzo przydatny podczas 
zabezpieczania imprez, które 
co roku odbywają się przy bu-
dynku remizy. Omawiając te-
goroczne plany prezes Orocz 
stwierdził, że najbardziej palą-
cą potrzebą jest brak umundu-
rowania ochronnego dla straża-
ków i dlatego w pierwszej ko-
lejności będą zbierane środki 
właśnie na ich zakup.

W trakcie zebrania wyróż-
niono druhów, którzy najdłu-
żej angażują się w działalność 
OSP Świerczyniec. Odznakę za 
50 lat wysługi odebrał Jan Bla-
cha, a z kolei odznakami za 40 
lat uhonorowano Eugeniusza 
Bednorza i Antoniego Janotę. 
W wolnych wnioskach głos za-
brała Róża Tomala, która poin-
formowała o tym, że w dniach 
1-5 maja odbędzie się piel-
grzymka strażaków do Lourdes 
we Francji. Oprócz powyższych, 
Prezes Orocz poruszył temat 
ilości wyjazdów, że nie może 
być tak, jak niektórzy druhowie 
myślą, że jednostce, która ma 
więcej wyjazdów należy się wię-
cej, bo przecież każdy wyjazd do 
zdarzenia to ludzkie nieszczę-
ście czy straty w mieniu. Dodał, 
że jest to godne krytyki. 

(P.Ż)

Strażackie bilanse
KAMPANIA SPRAWOZDAWCZA ZA ROK 2018

Pomiędzy 26 stycznia, (OSP Bojszowy Nowe) a 16 marca (OSP Międzyrzecze) w strukturach strażactwa ochotniczego naszej gmi-
ny przeprowadzono kampanię sprawozdawczą za rok 2018. Dwa spośród czterech zebrań odbyły się poza siedzibami jednostek;  
strażacy z Bojszów swoją „nasiadówę” odbyli w sali gimnastycznej miejscowej szkoły podstawowej, a ich koledzy ze Świerczyńca  
w podobny sposób w holu tamtejszej szkoły. 

reklama płatna



6

Miejscem rywalizacji na kar-
ciane malunki był lokal w miej-
scowym parku. Współorgani-
zatorami byli: Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Bojszo-
wach oraz wójt, a personalnie 
byli to: Andrzej Rokowski i Ro-
man Horst. Turniej składał się 
z trzech rund, do końcowej kla-
syfikacji liczyły się dwa najlepsze 
wyniki, uzyskane przez poszcze-
gólnych graczy. Po pierwszej 
z nich smak ewentualnego suk-
cesu mógł poczuć Piotr Piekorz 
– reprezentant OSP Bojszowy, 

który zgromadził 2.395 punk-
tów. Drugą rundę wygrał Jacek 
Pupek, broniący barw OSP Mię-
dzyrzecze z dorobkiem punk-
towym, wynoszącym aż 3.034 
punkty (rekord całego turnieju), 
zaś trzecią – Andrzej Rokowski 
z OSP Bojszowy który uzbierał 
2.452 punkty. Generalnie jed-
nak w turnieju zwycięstwo od-
niósł Andrzej Rokowski, który 
zgromadził łącznie 4.729 punk-
tów Drugie miejsce z 4.650 
punktami zajął Jacek Pupek, 
a trzecie – Antoni Kumor, rów-

nież z OSP Międzyrzecze, który 
uzbierał 4.531 punktów. Ta trój-
ka z rąk wójta, Adama Duczmala, 
otrzymała pamiątkowe dyplomy 
i mogła sobie wybrać jedną spo-
śród dziewięciu nagród rzeczo-
wych, na które składały się arty-
kuły gospodarstwa domowego 
i sprzęt sportowy. Nagradzają-
cym był także prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego – Krzysztof 
Kotas. Dalsze miejsca, od czwar-
tego do dziewiątego zajęli: Piotr 
Piekorz – 4.162 punkty, Grze-
gorz Poźniak – 4.073; Marian 

Biela – 3.802; Marek Świergo-
lik – 3.753; Czesław Czarnyno-
ga – 3.739 i Stanisław Wirkus 
– 3.646.

W krótkim, podsumowują-
cym turniej wystąpieniu wójt 
Adam Duczmal podziękował or-
ganizatorom za przeprowadze-
nie tej imprezy i wyraził przeko-
nanie i nadzieję, że turniej bę-
dzie kontynuowany i może stać 
się jednym z punktów programu 
imprez gminnych, co miało już 
miejsce w przeszłości. 

(ah)

Skat po strażacku
Przez trzy kolejne soboty marca, pomiędzy 9 a 23, grupa 23 strażaków z jednostek naszej gminy, jak 
również sympatyków i osób wspierających straże, uczestniczyła w dorocznym turnieju skatowym. 

KARCIANE RYWALIZACJE

- Lekki zestaw hydrauliczny, 
który do tej pory był jedynym 
tego typu sprzętem w naszej 
jednostce, niestety nie radził 
już sobie z cięciem i rozpiera-
niem elementów w najnow-
szych samochodach – mówi 
Krzysztof Kotas, prezes nowo-
bojszowskiej OSP. – Z związ-
ku z tym przez ostatnie kilka 
lat czyniliśmy starania, aby po-
zyskać zestaw średni lub cięż-
ki, lecz byłby to wydatek rzędu 
około 100 tysięcy złotych, a od 
kilku lat ciężko jest pozyskać 
dofinansowanie na coś takie-
go. Wiosną 2018 roku narodził 
się pomysł, aby taki używany 
zestaw przekazała nam ty-
ska komenda PSP, która wcze-
śniej otrzymała nowy, ciężki 
sprzęt ratownictwa technicz-
nego. Sprawa nie była zbyt 
prosta, gdyż było na niego wię-
cej chętnych jednostek w ca-
łym województwie, lecz osta-
tecznie Komenda Wojewódzka 
PSP zgodziła się na nieodpłat-
ne przekazanie go nam. Z tego 
miejsca chcielibyśmy bardzo 
podziękować komendantowi, 

starszemu brygadierowi Pio-
trowi Szojdzie oraz funkcjona-
riuszom tyskiej PSP za to, że 
nie szczędzili sił, aby ów sprzęt 

trafił do naszej jednostki – ko-
mentuje prezes Kotas. 

Sami strażacy nie zamierza-
ją poprzestać na tym, co otrzy-
mali. Mają zamiar dokupić do-
datkowo rozpieracz kolum-
nowy oraz ciężki rozpieracz 
ramieniowy, dzięki czemu ze-
staw zmieni klasę ze średniej 
na ciężką i będzie więcej możli-
wości jego wykorzystania.

Przemysław Żołneczko

Sprzęt dla nowobojszowskich strażaków
OSP W BOJSZOWACH NOWYCH

W środę 27 lutego, w Urzędzie Gminy Bojszowy, nastąpiło uroczyste przekazanie średniego zestawu hydraulicznego dla jednostki 
OSP w Bojszowach Nowych. Pozyskane urządzenie służyć będzie między innymi do ratowania ludzi podczas wypadków drogowych.

Najnowszy nabytek 
nowobojszowskich  

ochotników z pewnością 
przyda się tej jednostce, 

gdyż niestety od kilku lat co 
roku odnotowujemy  

w naszej gminie jakieś 
śmiertelne zdarzenia  

drogowe, przy których 
również i ta OSP nie raz już  

interweniowała. 

fo
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W tym roku zmagania odby-
wały się w dwóch grupach: Gru-
pa I - uczniowie szkół podsta-
wo-wych klas I - VI oraz Grupa 
II – uczniowie szkół podstawo-
wych klas VII-VIII i klasy III gim-
na-zjum. Wśród uczniów klas 
młodszych tryumfowali wy-
łącznie uczniowie z SP Świer-
czyniec. Pierwsze miejsce zajął 
Joachim Wiera, drugie – Nata-
lia Fijoł a trzecie Piotr Zawiła. 
W grupie uczniów starszych 
zdobywcą pierwszego miejsca 
okazał się Adrian Maliszak z SP 
w Międzyrzeczu, ale już kolej-
ne miejsca opanowały dziew-
czyny ze Świerczyńca: Karoli-
na Fuchs, która zajęła miejsce 
drugie, wyprzedzając Natalię 
Fuchs, która uplaso-wała się 
na miejscu trzecim. W turnieju 
udział wzięło 18 uczniów szkół 
podstawowych z naszej Gminy.

Każdy z finalistów mógł uzy-
skać maksymalnie 40 punktów. 
Pytania były jednak dosyć trud-
ne, najlepszy w grupie młodszej 
uzyskał 27 punktów. W grupie 
starszej o kolejności zadecydo-
wała dogrywka, bowiem dwo-

je finalistów uzyskało po 25 
punktów.

Prace uczniów oceniała ko-
misja konkursowa, której prze-
wodniczył wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP 
– druh Andrzej Rokowski, jed-
nym z jej członków był przed-
stawiciel KM PSP w Tychach 
– mł. asp. Szymon Gniewkow-
ski, a także autor pytań testo-
wych i współorganizator tur-
nieju – Roman Horst. Ponad-
to uzupełniali ją: Maciej Raj 

– przedstawiciel Urzędu Gmi-
ny, Gerard Szyja z OSP Świer-
czynie, Łukasz Mrzyk – radny, 
a zarazem przedstawiciel OSP 
Bojszowy Nowe oraz Kazimierz 
Lysko – prezes OSP Bojszowy.

Laureatom trzech pierw-
szych miejsc w obu kategoriach 
wiekowych wręczono nagrody 
rze-czowe: statuetki, plakiet-
ki, pady przewodowe, kalkula-
tory naukowe oraz słuchawki, 
oraz dyplomy. Najmłodszemu 
uczestnikowi turnieju wręczo-

no książkę „Samochody straży 
pożarnych. Ponadto, wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątko-
we medale za udział w konkur-
sowych zmaganiach. Pamiąt-
kowymi medalami wyróżnio-
no także 20 prac plastycznych 
w ramach konkursu plastyczne-
go towarzyszącego turniejowi. 
Warto dodać, że do oceny jury 
pod przewodnictwem Krystyny 
Ścierskiej zgłoszono aż 73 par-
ce. 

Ogólnopolski Turniej Wie-
dzy Pożarniczej organizowa-
ny pod hasłem: „Młodzież Za-
pobiega Pożarom” jest jedną 
z podstawowych form dzia-
łalności prewencyjnej Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP. W zadaniu tym aktyw-
nie uczestniczą także strażacy 
z komend Państwowej Straży 
Pożarnej. Turniej ma na celu 
popularyzowanie przepisów 
i kształtowanie umiejętności 
w zakresie ochrony ludności, 
ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej.

Roman Horst

Świerczyniec najlepszy 
w konkursie wiedzy pożarniczej
Dzieci i młodzież ze Świerczyńca zdominowały gminną edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega  
pożarom”. Uczciwie trzeba jednak wspomnieć o pierwszym miejscu reprezentanta Międzyrzecza.
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Pan Paweł pochodzi z tra-
dycyjnej śląskiej rodziny, był 
najmłodszym z rodzeństwa 
i miał trzy siostry oraz czte-
rech braci. Kiedy wybuchła 
druga wojna światowa i star-
si bracia zostali powołani do 
wojska, dziesięcioletni Pa-
weł, zaczął pracować z rodzi-
cami na gospodarstwie rol-
nym. W swym pracowitym 
życiu, jako dorosły mężczy-
zna, przez 27 lat pracował 
w Zakładach Chemicznych 
„ERG” w Bieruniu, na wydzia-
le materiałów wybuchowych.

W 1958 roku ożenił się 
z Martą z domu Żołneczko, 
z którą ma siedmioro dzie-
ci. Teraz jest dziadkiem dla 
14 wnuków i pradziadkiem 

dla 11 prawnuków. Obecnie 
mieszka z córką Bernadetą 
i jej rodziną.

Pan Paweł jest człowie-
kiem ciekawym świata i lubi 
oglądać w telewizji progra-
my informacyjne, a zwłasz-
cza te o tematyce gospodar-
czej. Kiedy zaświeci słońce, 
chętnie przechodzi się wokół 
swego domostwa. 

Sto lat 
to za mało, 
czyli jubileusz 
Pawła Chroboka
Piękny jubileusz dziewięćdziesięciolecia obcho-
dził niedawno Paweł Chrobok, który urodził się  
27 marca 1929 roku. Dostojnego Jubilata w imie-
niu naszej bojszowskiej społeczności, odwiedził 
z życzeniami Wójt Adam Duczmal.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Han-
dlu i Usług zaprasza mieszkańców na spotkanie z przedstawiciela-
mi Fundacji Świadomi Klimatu (Grupa Viessmann) w dniu 23 kwiet-
nia 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Bojszo-
wach (aula) ul. Św. Jana 33.

Tematyka prezentacji:
1. Fotowoltaika – praktyczne aspekty użytkowania.
2. Czy kocioł gazowy może być alternatywą dla węgla w kontek-

ście kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych?
Prelekcję prowadzić będą przedstawiciele firmy zajmującej się 

powyższymi zagadnieniami.

Ekologiczne ogrzewa-
nie czyli Stop Smog 

fot. K. Gwiszcz

Dawniej krajobraz 
wokół był zupełnie 

inny, wspomina, 
z nostalgią patrząc 

na łąki nad 
Korzyńcem i z rzadka 

uprawiane już pola.

informuje, że 11 kwietnia od godz.13.30
Specjalista onkolog  zaprasza na

 KONSULTACJĘ ONKOLOGICZNĄ, BADANIA PIERSI, TARCZYCY

• USG Color Doppler
• USG tarczycy
• USG piersi
• Konsultacje onkologiczne
• Biopsja diagnostyczna w razie potrzeby
• Wskazania lecznicze
• Kontrola po leczeniu

Koszt badania piersi- 70 zł, tarczycy – 50 zł, Jamy brzusznej -70 zł
Zapisy w rejestracji ośrodka

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Bojszowy ul. Św. Jana 41
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Ścieki, które nie trafiają do ka-
nalizacji sanitarnej muszą zostać 
przez mieszkańców prawidło-
wo odprowadzone. Niestety nie 
zawsze tak jest. Nieprawidłowo 
działające przydomowe oczysz-
czalnie lub szamba mają zgubny 
wpływ na środowisko, w związ-
ku z tym i na nas samych. Po-
wodem zaniedbań bardzo często 
jest próba oszczędności. Prawdo-
podobnie z tego właśnie powodu 
zdążają się nielegalne podłącze-
nia do kanalizacji deszczowej, od-
prowadzanie ścieków do rowów, 
cieków wodnych, czy też bezpo-
średnio na powierzchnię ziemi. 
Wszystko to prowadzi do bezpo-
średniego zatrucia gleby, a co za 
tym idzie naszych studni i upraw. 

Pracownicy Urzędu Gmi-
ny będą kontrolować stan fak-
tyczny. Sprawdzą w jaki sposób 
odprowadzane są ścieki w do-
mach niepodpiętych do kanali-
zacji. Wójt Gminy Bojszowy wzy-
wa wszystkie osoby, które posia-
dają przydomowe oczyszczalnie 
oraz szamba bezodpływowe do 
przedstawienia rachunków za 
wywóz ścieków oraz umów z fir-
mą uprawnioną do wywozu ście-
ków w naszej gminie. Dokumen-
ty te powinny być dostarczone do 
końca maja 2019 roku.

ŚCIEKI W LICZBACH
Na terenie gminy znajduje się 

sieć wodociągowa o długości 
61,25 km. Długość sieci kanali-
zacyjnej to 73,23 km. Posiadamy 
trzy oczyszczalnie ścieków: Jedli-
na ul. Wolska, Międzyrzecze ul. 
Międzyrzeczna oraz Bojszowy ul. 
Gościnna. To właśnie do oczysz-
czalni na ul. Gościnnej trafiają, 
prócz ścieków z sieci kanalizacyj-
nej, te przywiezione przez wozy 
asenizacyjne – tradycyjnie nazy-
wane szambiarkami. Wszystkie 
oczyszczalnie na terenie gminy 
obsługuje Gminne Przedsiębior-
stwo Kanalizacyjne Sp. Z o.o., jed-
nak nie tylko do naszych oczysz-
czalni trafiają ścieki mieszkańców 
niepodłączonych do sieci. Zezwo-
lenie na odbiór nieczystości po-
siada 6 przedsiębiorstw, w związ-
ku z tym prócz GPK mieszkańcy 
mogą skorzystać z usług: Remon-

dis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu, 
„Szambuś” Henryk Habryka, PHU. 
„Efekt” Gabriel Stokłosa, WC Ser-
wis Śląsk Sp. z o.o., oraz Firma 
Usługowo – Handlowa „KEREP-
SAK” Kasperek Aleksander. 

W ubiegłym roku do oczysz-
czalni trafiło 210 000m3 ścieków 
jedynie 1,4% z nich to nieczysto-
ści z bezodpływowych zbiorni-
ków i przydomowych oczyszczal-
ni. Zużycie wody w gminie kształ-
towało się na poziomie około 232 
000m3, warto jednak zaznaczyć, 
że nie wszystkie budynki pod-
pięte są do sieci wodociągowej. 
Z danych urzędu wynika, że 150 
domów zaopatruje się w wodą 
z własnych studni. Bazując na 
Rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury przyjąć należy że jedna 
osoba zużywa rocznie od 18m2 
do prawie 65m2. Osoby, któ-
rych domy niepodłączone są do 
sieci wodociągowej znajdują się 
w dolnej granicy zużycia. Natural-
nie przyjmujemy, że ilość zużycia 
wody powinna w przybliżeniu od-
powiadać ilości ścieków, rzeczy-
wistość jest niestety często inna. 
Woda, która nie trafia do kanali-
zacji może być używana do pod-
lewania upraw, czyszczenia zwie-
rząt, mycia samochodów itp., a co 
dzieje się z pozostałymi ściekami?

ZANIECZYSZCZANIE 
ŚRODOWISKA...

Nie rzadko ścieki nie trafiają tam 
gdzie powinny. Dziurawe szamba, 
wypompowywanie nieczystości 
(bo na wierzchu jest przecież tylko 
woda), czy inne pomysły, aby poza 
wywozem pozbyć się naszych ście-
ków wpływają negatywnie na śro-
dowisko. Trafiają one do gleby 
i wód gruntowych – są niezwykle 

szkodliwe dla otoczenia ze wzglę-
du na czynniki szkodliwe biologicz-
nie. Są w śród nich wirusy, grzy-
by, pierwotniaki, robaki pasożytni-
cze i bakterie. Niestety wśród ludzi 
utrwaliło się przekonanie, że nie ma 
sensu budować szczelnych szamb, 
a gdy już dany zbiornik po latach 
się rozszczelnił to nie problem. Inni 
traktują ścieki jako nawóz w celu 
użyźnienia gleby pod lepsze plony 
i przekonują, że szkodliwe zanie-
czyszczenia z czasem się rozłożą. 
Błędne jest również przekonanie, 
że z „dziurawego” szamba wypły-
wa tylko woda, a reszta zostaje 
w zbiorniku. Niestety prawda jest 
taka, że nieszczelne szambo grozi 
zanieczyszczeniem bakteriologicz-
nym i chemicznym wody, z której 
korzystamy gdy posiadamy własne 
jej ujęcie. Zagrożony jest nie tyl-
ko sam sprawca, ale i również są-
siedztwo. Ścieki bowiem rozprze-
strzeniają się na duże odległości od 
źródła, a wraz z nimi bakterie cho-
robotwórcze powodujące zagroże-
nie dla środowiska. W konsekwen-
cji sami tworzymy obieg zamknię-
ty, bo przecież zanieczyszczenia te 
wchłaniane są przez rośliny, w tym 
także warzywa i owoce w przydo-
mowych ogródkach.

KONTROLE 
W PRZEPISACH

Polskie przepisy regulują ko-
nieczność udokumentowania wy-
wozu nieczystości ciekłych z nie-
ruchomości (wykonanego przez 
podmiot posiadający stosowne 
uprawnienia). Zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach każdy właściciel nieru-
chomości ma obowiązek przyłą-
czenia nieruchomości do istnieją-
cej sieci kanalizacyjnej lub w przy-

padku, gdy budowa takiej sieci 
jest technicznie lub ekonomicz-
nie nieuzasadniona, wyposażenia 
nieruchomości w zbiornik bezod-
pływowy nieczystości ciekłych 
lub w przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych, spełniające 
wymagania określone w przepi-
sach odrębnych. W tym przypad-
ku, przepisy nakazują udokumen-
towanie wywozu nieczystości 
płynnych z nieruchomości. Dowo-
dem na przestrzeganie przepisów 
są umowy z firmami zajmującymi 
się wywozem nieczystości oraz 
rachunki za regularnie wykona-
ne usługi. Bardzo ważne jest, aby 
umowy były podpisane z przed-
siębiorstwem, które posiada po-
zwolenie na opróżnianie zbiorni-
ków bezodpływowych oraz trans-
portowanie nieczystości płynnych. 
Tego typu dokumentacja potwier-
dza, że właściciel działki nie po-
zbywa się nieczystości w nielegal-
ny sposób. Ponadto, każdy właści-
ciel nieruchomości zobowiązany 
jest do okazywania ich na każde 
wezwanie organu kontrolujące-
go. W związku z tym Wójt gminy 
Bojszowy prosi wszystkich właści-
cieli nieruchomości posiadających 
zbiornik bezodpływowy lub przy-
domową oczyszczalnię ścieków 
do okazania ostatniego rachun-
ku za wywóz nieczystości płyn-
nych i podpisanej umowy z przed-
siębiorcą. Informacje takie należy 
przekazać do końca maja do Urzę-
du Gminy Bojszowy pokój nr 10 
w godzinach pracy urzędu. Ponad-
to, w uzasadnionych przypadkach 
będzie sprawdzana szczelność 
zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe w celu określe-
nia ryzyka zanieczyszczenia wód 
gruntowych odciekami pocho-
dzącymi z tych zbiorników. Jeżeli 
skutki środowiskowe i zanieczysz-
czenie nie przekonują do regular-
nych wywozów to należałoby za-
pamiętać, że za uchylanie się od 
obowiązków właściciel nierucho-
mości podlega karze grzywny na 
zasadach wskazanych w kodeksie 
postępowania o wykroczenia. 

Beata Łabuś

Bądź ekologiczny. Szykują się kontrole
W Gminie Bojszowy 82% mieszkańców mieszka w domach wyposażonych w kanalizacje sanitarną. Pozostali mieszkańcy posiadają 
przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe i z tego powodu  mogą spodziewać się kontroli.
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Oprócz prac Amelii, swoje dzie-
ła prezentowało dziewięć innych 
utalentowanych malarek uczęsz-
czających na zajęcia plastycz-
ne do tyskiego MDK 1. Amelia, 
opowiadając o swoich pracach, 
wyznała, że są to obrazy nama-
lowane przez nią od 6 roku życia 
do chwili obecnej (jest uczennicą 
VI klasy). Mama Amelii dodała, iż 
nie są to najwybitniejsze spośród 
dzieł córki, gdyż te najlepsze zo-
stały wysłane na liczne konkur-
sy, w których zostały docenione 
przez jury. Na wystawie można 
było podziwiać osiem obrazów 
wybranych z bogatego dorobku 
Amelii i dostrzec rozwój jej talen-
tu i umiejętności na przestrzeni 
sześciu lat pracy. Obecnie Ame-
lia doskonali się plastycznie pod 

kierunkiem p. Elżbiety Machury. 
Warto też wspomnieć, że Młode 
Artystki brały udział w przygoto-
waniu wystawy „krok po kroku”. 
Mówił o tym w swojej przemowie 
Maciej Gruchlik, dyrektor MDK 1.

Jak na prawdziwy wernisaż 
przystało, zaproszeni goście mo-
gli podziwiać występy artystycz-
ne dwóch zespołów tanecznych 
oraz delektować się przygotowa-
nym poczęstunkiem. 

Podczas wernisażu towarzy-
szyli Amelii Rodzice, Dziadkowie, 
nauczyciele oraz koleżanki z kla-
sy ze Szkoły Podstawowej w Mię-
dzyrzeczu. Wystawę Młodych 
Artystek można było oglądać do 
13.03.2019 r. 

azk

Wernisaż wystawy prac Amelii Kowalczyk
Otwarcie wystawy prac młodej artystki z Międzyrzecza odbyło się 28.02. br. w Młodzieżowym Domu  
Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach.

Pan Piotr jest wielkim pa-
sjonatom górskich wędrówek, 
którymi zaraził też całą swo-
ją rodzinę. Nasz gość przy-
szedł na spotkanie z dziećmi 
tak przygotowany jak do wyj-

ścia w góry, czym wywołał już 
na wstępie duże zaintereso-
wanie. Dzieci dowiedziały się, 
że do wyjścia w góry należy 
ubierać się zawsze warstwo-
wo, czyli na tak zwaną,,cebul-

kę” i koniecznie trzeba mieć 
odpowiednie buty z twardą 
podeszwą zakrywające kost-
kę. Następnie dzieci mogły 
zobaczyć, co powinno znaleźć 
się w plecaku, aby być dobrze 
przygotowanym na różne sy-
tuacje, które mogą nas spo-
tkać w górach. 

Spotkanie wywołało wie-
le emocji, więc dzieci zada-
wały mnóstwo pytań, na któ-
re nasz gość udzielał cierpli-
wie odpowiedzi. Rozpoczyna 
się wiosna a tym samym czas 
częstych wycieczek w góry, 
bądźmy, więc prawidłowo 
przygotowani do nich a tym 
samym bezpieczni. Bardzo 
ważne jest aby dzieci od naj-
młodszych lat uczyć i wpa-
jać im prawidłowe nawyki or-
ganizowania i prawidłowego 
przygotowania się do każdego 
turystycznego wyjścia w góry. 

(DU)

Jak prawidłowo przygotować się  
do wyjścia w góry?
Pod takim tytułem odbyło się w marcu spotkanie pana Piotra Murczka, który jest członkiem 
Klubu Zdobywców Korony Gór Polski z przedszkolakami z grupy , „Biedronki”. 

Amelia Sztoler, uczennica 
klasy VII Szkoły Podstawowej 
im. Józefa Kassolika w Mię-
dzyrzeczu, została finalist-
ką Wojewódzkiego Konkur-
su Przedmiotowego z Historii 
dla uczniów szkół podstawo-
wych. Amelia z powodzeniem 
w każdym etapie konkursu roz-
wiązała testy, które wymaga-
ły wiedzy wykraczającej poza 
program szkoły podstawowej. 
Uczennica musiała również 
opanować wiadomości z do-
datkowych lektur wymaganych 
do konkursu. Najtrudniejszy 
okazał się etap finałowy, po-
nieważ musiała przyswoić so-
bie trudne treści programowe 
z klasy VIII. Do konkursu Ame-
lię przygotowała nauczycielka 
historii mgr Łucja Kachel.

łk, azk

Sukces 
Amelii Sztoler 

fo
t. 

ar
ch

. S
zk

oł
y

fot. arch. Szkołyfot. arch. Przedszkola



11

Cieszy fakt, że gry planszowe 
stają się coraz bardziej popu-
larne. Fachowcy zwracają uwa-
gę na ogromną wychowawczą 
i dydaktyczną rolę gier planszo-
wych, które nie tylko zapewniają 
dobrą zabawę, uwalniają od na-
pięć i emocji, ale przede wszyst-
kim rozwijają wyobraźnię oraz 
uczą przewidywania, podejmo-
wania decyzji i ponoszenia od-
powiedzialności za nie. Roz-
wijają umiejętności społeczne 
i interpersonalne, czyli uczą wła-
ściwego funkcjonowania w gru-
pie. Mając na uwadze walory 
gier planszowych w Szkole Pod-
stawowej im. J. Kassolika w Mię-
dzyrzeczu zorganizowano po raz 
trzeci Szkolny Dzień Gier Plan-
szowych pod hasłem „Gry plan-
szowe uczą, bawią, łączą.”

Wydarzenie odbyło się 20 
marca, czyli w przeddzień ka-
lendarzowej wiosny. W związku 
z powyższym nie mogło w tym 

dniu zabraknąć akcentów wio-
sennych. Zapewnili je wszy-
scy uczniowie przygotowując 
ze swoim wychowawcą krótki 
program o tematyce wiosennej. 
Występ uczniów poszczegól-
nych klas, który powstał w wy-
niku wspólnych i kreatywnych 
działań, był bardzo ciepło przy-
jęty przez społeczność szkolną. 
Uczniowie poza prezentacją ar-
tystyczną musieli zmierzyć się 
jeszcze z jednym zadaniem. Mu-
sieli rozwiązać zagadki, rebu-
sy, krzyżówki związane z nad-
chodzącą porą roku i w ten spo-
sób udowodnić, że są gotowi na 
przyjęcie Pani Wiosny. Wreszcie 
nastąpił najważniejszy moment 
wiosennego świętowania – po-
żegnanie zimy i powitanie wio-
sny. Uczniowie, niosąc marzan-
nę symbolizującą odchodzącą 
zimę, udali się na podwórko, aby 
osądzić i ostatecznie pożegnać 
papierową kukłę. W tym roku 

marzanna została spakowana 
i odesłana w ekspresowej pacz-
ce do Krainy Lodu.

Następnie rozpoczęła się 
wspaniała zabawa w gronie ko-
legów i w towarzystwie ulu-
bionych gier planszowych. Za-
angażowanie uczniów oraz ich 
aktywny udział w szkolnym tur-

nieju gier planszowych to kolej-
ny dowód potwierdzający zalety 
tych gier, które uczą, wychowu-
ją, kształcą, integrują oraz mo-
tywują do działania. Na pewno 
w przyszłym roku uczniowie po-
wtórzą tę rozwijającą zabawę!

bg, azk

III Szkolny Turniej Gier Planszowych 
O wychowawczej i kształcącej roli gier planszowych nie trzeba nikogo przekonywać. Kto zetknął się  
z grami planszowymi, złapał przysłowiowego bakcyla, ten na długo polubił tę atrakcyjną formę spędzania  
czasu wolnego, która z powodzeniem może konkurować z telewizją, komputerem czy smartfonem. 

„Jestem człowiekiem znikąd, bo 
urodziłem się w Siemianowicach 
Śląskich, gdzie nie mieszkałem ani 
chwili, a żyjąc w Bojszowach ro-
biłem filmy o Dzikim Zachodzie 
– tam właśnie byłem duchem. 
Choć mieszkam w Pszczynie, to 
serce mam w Bojszowach. Jestem 
Józefem Kłykiem, a moje serce 
tkwi w Wawrzynie Złotko, filmo-
wym bohaterze westernów cyklu 
Szlakiem Bezprawia. Jestem czło-
wiekiem znikąd. Maluję obrazy, 
a serce mam w filmie.” Takie słowa 
przeczytamy na początku książki 
„Serce mam w filmie” autorstwa 
Grzegorza Sztolera, opowiadają-
cej o twórczości filmowej Pana Jó-
zefa.

Promując album, w podzięko-
waniu za tworzenie Bojszowskiej 
Krainy Snów, J. Kłyk i G. Sztoler 
zorganizowali spotkanie aktorów, 
współtwórców i „towarzyszy ka-
mery”, które odbyło się pod pa-
tronatem Wójta Gminy Bojszowy, 
Dyrektora GBP w Bojszowach 
oraz Stowarzyszenia Rozwoju Za-
wodowego Śląska i Małopolski.

 Jak to bywa wśród ludzi, któ-
rzy się przyjaźnią, szanują i mają 
wspólną historię, padło wiele cie-
płych słów. Przy wspominaniu 
poszczególnych perypetii trudno 
było się powstrzymać od śmie-
chu, toteż nikt tego nie robił. Nie 
obyło się też bez wzruszeń i no-
stalgii za minionymi czasami.

–Gdyby nie było aktorów, nie 
byłoby filmów – mówił Józef 
Kłyk.

–Bez Józka nie byłoby niczego! 
– odpowiedzieli goście. 

Trudno o lepsze podsumowa-
nie spotkania i wpływu twórczo-
ści Pana Józefa na „Bojszowio-
ków”.

Beata Wrobel

Serce mam w Bojszowach

Piłkarskie osiągnięcia mini-
strantów z Bojszów Nowych 
znane są w dekanacie. Od 
siedmiu lat stają na najwyż-
szym stopniu podium. Tym 
razem zawodnicy: Dawid Ka-
stelik, Kuba Lepianka, Wiktor 
Żołna, Mateusz Durok, Mate-
usz Bogocz, Piotr Zawiła od-
nieśli nienotowany dotych-
czas sukces: wicemistrzostwo 
Archidiecezji w średniej kate-

gorii wiekowej. 9 marca w Ra-
dlinie pokonali reprezentacje 
dekanatów: mysłowickiego, 
tyskiego, chorzowskiego – by 
w wreszcie wyeliminować de-
kanat kochłowicki – a następ-
nie gorzycki – zwyciężając le-
gendarną Olzę. Szczęśliwa 
passa zakończyła się w finale: 
ulegli mistrzom Archidiecezji, 
ministrantom z niewielkiego 
Bełku. Może za rok się uda? 

Jest podium! 
Wicemistrzowie Archidiecezji
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Harmonogram szczepienia psów i kotów 
przeciw wściekliźnie na terenie gminy 

Bojszowy w roku 2019 r. 
 
 

Jedlina: (wtorek) 07 maj 2019 
 Posesja państwa Sklorz godz. 1645-1730 
 Boisko sportowe godz. 1745-1830 

 

Międzyrzecze: (środa) 08 maj 2019   
 Boisko LKS „Polonia” godz. 1645-1715 
 Posesja państwa Stompor godz. 1730-1800 
 Strażnica OSP godz. 1815-1845 

 
 
Bojszowy Nowe: (czwartek)  09 maj 2019 
 Stara remiza OSP (ul. Cichy Kącik) godz. 1645-1715 
 Strażnica OSP godz. 1730-1815 

 
 
Świerczyniec: (piątek) 10 maj 2019 
 Zakład rzeźniczy (ul. Korzenicka) godz. 1630-1700 
 Klub „Saba” godz. 1715-1800 
 Kółko Rolnicze godz. 1830-1900 

 

 

Bojszowy: (sobota) 11 maj 2019 
 Plac przy RSP godz. 900-1000 
 Minipark „Zangruba” godz. 1030-1100 
 Strażnica OSP  godz. 1130-1230 

 
Organizatorem szczepień jest lek. wet. Józef Szyja tel. 501-412-609 
 
 
Obowiązkowi zaszczepienia podlegają psy od 2 miesięcy. Jest również 
możliwość zaszczepienia kotów. 
Koszt szczepienia wynosi 30 zł.  
Koszt wizyty domowej dodatkowo 15 zł.  

Redaguje zespół: Roman Horst, Przemysław Żołneczko, Beata Łabuś, Karolina 
Gwiszcz, Beata Wrobel oraz nauczyciele szkół i przedszkola
Redaktor naczelny Zbigniew Piksa. Telefon: +48 601 48 54 48
Adres do korespondencji: 
Urząd Gminy Bojszowy, 40-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35 
e-mail: naszarodnia@gazeta.pl
Nakład: 1500 egz.

Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „Naszej Rodni” są chronio-
ne prawami autorskimi wydawcy  czasopisma „Nasza Rodnia”, ich autorów lub osób 
trzecich. Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega 
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Redakcja nie od-
powiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.
Realizacja: Agencja Reklamowa BORGIS, Katowice. Telefon: 601 48 54 48

Więzień sowieckiego łagru, 
żołnierz Armii Andersa, uczest-
nik bitwy pod Monte Cassi-
no, emigrant, współpracownik 
„Kultury” i Radia Wolna Euro-
pa, zaangażowany w pomoc 
polskiej opozycji antykomuni-
stycznej, ale przede wszystkim 
ceniony w Ojczyźnie i na świe-
cie autor książki „Inny świat. Za-
piski sowieckie”, poruszających 
opowiadań oraz „Dziennika pi-
sanego nocą” – Gustaw Her-
ling-Grudziński z niezwykłą od-
wagą opisuje tragedię człowie-
ka poszukującego moralnego 
ładu i prawdy – tekst z Uchwa-
ły Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 20 lipca 2018 r. 

w sprawie ustanowienia roku 
2019 Rokiem Gustawa Herlin-
ga-Grudzińskiego. Opis zwię-
zły i trafny znany nam ze szko-
ły. A tego czego nie powiedzieli 
nam w szkole o autorze, dowie-
dzieliśmy się na spotkaniu z re-
daktorem Janem Mazurkiewi-
czem, przyjacielem G. Herlin-
ga-Grudzińskiego, wielbicielem 
jego twórczości i osoby. 

Z opowieści J. Mazurkiewi-
cza wyłonił się człowiek okale-
czony nieszczęściem: sowiec-
kie więzienie, śmierć ukochanej 
żony, emigracja (nigdy nie poko-
chał i nie zaakceptował Neapo-
lu). Pogodę ducha odzyskiwał 
w Polsce, kiedy już mógł do niej 

wracać, na spotkaniach z czytel-
nikami i przyjaciółmi. 

Dla pisarza podstawowym 
problemem było nieusuwalne 
zło – z jednej strony radykal-
ne, z drugiej banalne i bezmyśl-
ne. Aby się przed nim ustrzec, 
nie dać sobą zawładnąć, czło-
wiek musi być skupiony i czujny, 
nie może dać się zaskoczyć dia-
błu i jego podszeptom. Herling-
-Grudziński określał siebie jako 
pisarza zła, granicy zła, z wiarą 
w dobro człowieka. 

– Po co czytać utwory nie-
szczęśliwego człowieka? To do-
łujące. – padło z sali.

– Twórczość Gustawa nie 
przygnębia. Pokazuje, że ci nie-

szczęśliwi próbują coś zmienić, 
naprawić. – odpowiedział Jan 
Mazurkiewicz. 

Przez ponad dwie godziny 
słuchaliśmy o ciekawym, peł-
nym zwrotów i zakrętów życiu 
wybitnego pisarza i świadka 
okrutnego stulecia, który jako 
jeden z pierwszych w Europie 
opisał sowieckie łagry.

Dziękujemy Panu Mazurkie-
wiczowi za wizytę, a naszych 
mieszkańców już teraz zapra-
szamy na kolejne spotkania ze 
znawcą literatury i literatów.

Beata Wrobel

Czego nie powiedzieli nam w szkole o … 
Gustawie Herlingu-Grudzińskim?
Losy i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka,  
któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości. 

Wydawca: 
Urząd Gminy Bojszowy.  
ISSN 1506-5782
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