
  Gazeta gminna    ISSN 1506-5782    Nr 5 (265)                                                                                                Cena: 1,50 zł                       MAJ 2019 

Także dla wójta i radnych spo-
tkania te stanowiły forum do 
dyskusji celem poznania lokal-
nych problemów i oczekiwań. 
W wielu przypadkach zgłasza-
ne problemy nie należały do 
kompetencji wójta i rady gmi-
ny lecz innych organów władzy 
publicznej czy jednostek orga-
nizacyjnych. Dlatego również 
w tym zakresie udało się wyja-
śnić wiele wątpliwości. Wszy-
scy obecni zgodnie uznali, że 
w przyszłości na takie spotkania 
warto będzie zapraszać przed-
stawicieli Powiatu Bieruńsko-
-Lędzińskiego, Policji, Państwo-
wego Gospodarstwa Wodne-
go Wody Polskie, gminnych  
jednostek organizacyjnych oraz 
lokalnych przedsiębiorców.

Sprawozdanie ze spotkań wójta i radnych 
z mieszkańcami Gminy Bojszowy 
W okresie od 14 marca do 12 kwietnia 2019 roku, we wszystkich miejscowościach naszej gminy, odbyły się spotkania wójta  
i radnych z mieszkańcami. Zadawane pytania, a w niektórych miejscowościach również wysoka frekwencja wyraźnie wskazywały na 
to, że nasza lokalna społeczność oczekuje takich cyklicznych spotkań i mieszkańcy pozytywnie je oceniają. 

NASZE SPOTKANIA

dokończenie na stronie 2 

Wywiad z nową Panią Skarbnik

W czerwcowym numerze:

Relacja z Dnia Dziecka w Parku Dworskim Bezpieczne zaopatrzenie w wodę

Złote Gody
Jeszcze w świątecznym na-
stroju obchodziliśmy w tym 
roku uroczystość Diamento-
wych i Złotych Godów. Spo-
tkania z Jubilatami, którzy 
świętują pięćdziesiątą roczni-
cę zawarcia związku małżeń-
skiego, odbywają się w naszej 
Gminie od wielu lat. 

dokończenie na stronie 3 
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Każde ze spotkań składało się 
z dwóch części. Podczas pierw-
szej z nich Wójt Gminy Bojszo-
wy Adam Duczmal przedsta-
wiał prezentację multimedialną 
na temat budżetu Gminy Boj-
szowy, a w szczególności do-
chodów i wydatków, inwestycji 
oraz zobowiązań gminy. Oma-
wiając budżet gminy wójt zwra-
cał uwagę na to, że zarówno 
dochody, jak i wydatki gminy 
dzielą się na bieżące i majątko-
we. Te pierwsze związane są ze 
zwykłymi, powtarzalnymi do-
chodami (np. z tytułu podatków 
czy subwencji ogólnej z budże-
tu państwa) oraz takimi samy-
mi wydatkami (np. zakupem 
energii elektrycznej czy wyna-
grodzeniami pracowników sa-
morządowych). Z kolei docho-
dy majątkowe to m.in. docho-
dy ze sprzedaży majątku gminy 
czy dotacje przeznaczone na 
inwestycje. Natomiast wydatki 
majątkowe to w głównej mie-
rze wydatki związane z inwe-
stycjami. Ponadto prezentacja 
obejmowała szczegółowe omó-
wienie wszystkich inwestycji 
planowanych i realizowanych 
przez gminę w bieżącym roku 
oraz zestawienie zobowiązań 
gminy z tytułu dwóch kredy-
tów inwestycyjnych oraz emisji 
obligacji wraz z prognozowany-
mi terminami spłaty tych zobo-
wiązań.

Podczas drugiej części każ-
dego ze spotkań, mieszkańcy 
uzyskali możliwość bezpośred-
niego i swobodnego zadawania 
pytań wójtowi oraz obecnym na 
sali radnym. Liczba zadawanych 
pytań oraz poruszanych tema-
tów może cieszyć, ponieważ 
potwierdza to, że mieszkańcy 
coraz bardziej angażują się i in-
teresują losem naszej gminy. 
Wszystkie przedstawione pro-

blemy były na bieżąco proto-
kołowane przez jednego z rad-
nych. Natomiast Wójt Gmi-
ny Bojszowy oraz podlegli mu 
urzędnicy, po zbadaniu każdej 
sprawy, bezpośrednio podej-
mą niezbędne działania albo za-
wiadomią o potrzebie ich pod-
jęcia organy do których kompe-
tencji zgłoszone sprawy należą. 
W tym miejscu wyjaśnienia wy-
maga, że pytania mieszkańców 
dotyczyły m.in.: stanu technicz-
nego dróg publicznych, niedo-
statecznej ilości ścieżek rowero-
wych, niedostatecznego oświe-
tlenia skrzyżowań dróg, przejść 
dla pieszych oraz innych nie-
bezpiecznych miejsc, nieprawi-
dłowości w zakresie melioracji 
i utrzymania wałów przeciwpo-
wodziowych, niedostatecznej 
ilości placów zabaw dla dzie-
ci, potrzeby rewitalizacji Par-
ku Dworskiego w Bojszowach 
i Parku w Jedlinie, gazyfikacji 
gminy, potrzeby wykonania ka-
nalizacji Świerczyńca, planowa-
nych i realizowanych inwesty-
cji w strażnicach Ochotniczych 
Straży Pożarnych, planowanej 

budowy drogi ekspresowej S1 
oraz drogi krajowej DK44 na 
obszarze gminy, wysokich opłat 
za odbiór ścieków oraz odpa-
dów stałych, problemu z samo-
chodami ciężarowymi typu TIR 
parkowanymi na ul. Marii Dą-
browskiej w Bojszowach, po-
trzeby modernizacji oczyszczal-
ni ścieków w Bojszowach itd.

Podsumowując uznać na-
leży, że cykliczne spotkania 
z wójtem i radnymi są potrzeb-
ne oraz powinny być kontynu-
owane. Uwzględniając oczeki-
wania mieszkańców warto aby 
w kolejnych spotkaniach udział 
wzięli również inni przedstawi-
ciele władzy publicznej oraz lo-
kalni przedsiębiorcy. Spotkania 
te umożliwiają mieszkańcom 
i samorządowcom wymianę 
pomysłów i oczekiwań, a idea 
przejrzystych działań organów 
gminy oraz angażowania miesz-
kańców w zarządzanie naszą 
gminą powinna być w dalszym 
ciągu promowana.

Radny Gminy Bojszowy
     Tomasz Lejawa
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• 09.04. Świerczyniec,  
ul. Wiklinowa, policjanci za-
trzymali 38-letniego mężczy-
znę, który dzień wcześniej 
w godzinach wieczornych 
znęcał się nad swoim psem 
uderzając go po całym ciele 
bambusowym kijem. 

• Bojszowy, ul. Kowola, 
w okresie od 01.10.2018 r. 
do 10.04.2019 r. z terenu fir-
my skradziono 8 kompletnych 
kół samochodowych i 6 opon 
samochodowych, które były 
przechowywane w kontene-
rze.

• 20.04. Bojszowy, ul. Ru-
chu Oporu, pobicie w miesz-
kaniu 61-letniego mężczyzny, 
który w wyniku zdarzenia do-
znał urazu głowy i pęknięcia 
żeber.

• 25.04. Bojszowy, ul. My-
śliwska, oszustwo interneto-
we – za pomocą karty kredy-
towej osoby zgłaszającej do-
konano płatności na portalu 
Booking.

WAŻNE TELEFONY:

Policja Bieruń: 
32 323-32-00 lub 997
Straż Pożarna: 998
OSP Bojszowy: 507-859-139
OSP Bojszowy Nowe: 
507-859-201
OSP Świerczyniec: 507-859-492
OSP Międzyrzecze: 507-859-061
Pogotowie Ratunkowe Tychy: 
32 327- 49- 99 lub 999
Urząd Gminy Bojszowy: 
32 218-93-66
GOPS: 32 328-93-05
Straż Leśna: 660-642-655
Pogotowie Kanalizacyjne Bojszo-
wy: 32 218-91-74, 781-221-181
Pomoc drogowa: 503-188-958

KRONIKA
KRYMINALNA
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Partnerstwo dla książki
Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach, w ramach Programu „Partnerstwo 
dla książki” otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Dofinansowanie w wysoko-
ści 9.800,00 zł zostanie prze-
znaczone na realizację pro-
jektu pod nazwą „Książka dla 
człowieka, człowiek dla książ-
ki – spotkania (nie tylko) autor-
skie” – całkowity koszt realiza-

cji projektu wynosi 12.250,00 
zł. 

Elementy składowe projektu 
to: teatrzyk dla dzieci pt. ”Pra-
stara Książnica – Skarb i Ta-
jemnica”, spotkania autorskie 
dla dzieci i młodzieży z: Ewą 

Chotomską, Renatą Piątkow-
ską, Waldemarem Cichoniem, 
Joanną Zagner-Kołat oraz wy-
kład o laureatach Literackiej 
Nagrody Nobla z Janem Mazur-
kiewiczem, spotkania autorskie 
dla dorosłych z Markiem Szoł-

tyskiem, Karoliną Wilczyńską, 
Alojzym Lyskiem oraz wykład 
z Janem Mazurkiewiczem pt.” 
Kobiecy pierwiastek pozytywi-
zmu – Eliza Orzeszkowa i Ma-
ria Konopnicka”.

 Beata Wrobel

Są one doskonałą okazją do 
uhonorowania par małżeńskich 
z wieloletnim stażem medalem 
przyznawanym przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej. Od 
pewnego czasu przybywa par 
świętujących jeszcze bardziej im-
ponujący jubileusz, czyli Diamen-
towe Gody a mówiąc prościej 60 
rocznicę zawarcia związku mał-
żeńskiego. 

W środę 24 kwietnia wójt 
Adam Duczmal wręczył Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie dwunastu parom, które 50 lat 
temu zawarły związek małżeński. 
Byli to Państwo: Genowefa i Aloj-
zy FUCHS, Teresa i Stanisław KAJ-
ZER, Emilia i Józef KAPICA, Geno-
wefa i Józef KLEPEK, Teresa i Pa-
weł KŚCIUCZYK, Aniela i Józef 
LABY, Danuta i Augustyn LATO-
CHA, Róża i Franciszek MRZYK, 
Łucja i Alojzy PIECHA, Marta 
i Alojzy PIEKORZ, Lidia i Jan PLIN-
TA oraz Maria i Stefan SOLAR-
CZYK. 

W uroczystości uczestniczy-
li również Jubilaci Diamentowych 
Godów, którzy wspólnie przeży-
li 60 lat małżeństwa. Byli to Pań-
stwo: Marta i Rufin CZARNY-
NOGA, Róża i Wiktor JAROMIN, 
Małgorzata i Augustyn KNO-
PEK, Krystyna i Stefan KROCZEK, 
Aniela i Eugeniusz ROGALSCY, 
Zofia i Józef SKLORZ oraz Łucja 
i Karol SZYPUŁA

Spotkanie przy stole, było oka-
zją do rozmów ze wszystkimi jubi-
latami. Dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy.

Państwo Genowefa i Józef Kle-
pek poznali się w czasie pracy 
w tyskim ZEG-u. Od razu jak się 
przyjęła do pracy, zacząłem na nią 
zerkać wspomina pan Józef i do-

daje chodziliśmy ze sobą przez 
trzy lata i wzięliśmy ślub w koście-
le pw. Marii Magdaleny. Pani Ge-
nowefa dodaje: Całe życie jeste-
śmy razem. Przez ten czas, nasza 
najdłuższa rozłąka trwała trzy dni, 
kiedy męża wysłano na kurs. 

Dość nietypowo poznali się Pań-
stwo Emilia i Józef Kapica: Żonę 

poznałem przy muzeum w Oświę-
cimiu – mówi pan Józef i dodaje 
zobaczyłem piękną dziewczynę 
o wspaniałych oczach i pomyśla-
łem, to będzie moja żona. Jeździ-
łem „na zolyty” motocyklem Jawa 
C-Z z 1960 roku, którą do dzi-
siaj mam na pamiątkę. Jak wspól-
nie wpsominają W czasie ich ślu-

bu padał deszcz a w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w Nowym Bieruniu 
przeciekał dach. Na środku stołu 
stała miednica – mówi pan Józef 
-a ślub braliśmy przy świeczce.

Co małżeństwo to inna- jakże 
ciekawa historia. Najdłużej bo od 
dziecka znają się Państwo Lidia 
i Jan Plinta, którzy tak na poważ-
nie to chodzili ze sobą przed ślu-
bem przez cztery lata. Do zawarcia 
ślubu kiedyś przydawał się rower 
na którym w słońcu lub w deszcz 
jechało się do swojej dziewczyny. 
Tak było w przypadku pana Stefa-
na Kroczka, który do swojej żony 
a wówczas dziewczyny z Bojszów, 
przyjeżdżał z Urbanowic. Pan 
Franciszek Mrzyk do swojej Róży 
i pan Stefan Solarczyk do swej 
Mari jeździli na motorach. Waż-
ne są też umiejętności taneczne. 
Maria i Rufin Czarnynoga poznali 
się na weselu, podobnie jak pań-
stwo Genowefa i Alojzy Fuchs 
oraz Marta i Alojzy Piekorz. Oczy-
wiście, to nie było to samo wesele, 
ale wszystkie panie przyznają, że 
podobało im się jak panowie tań-
czą. A skoro już udzielamy małżeń-
skich porad, to warto zerknąć na 
koleżankę lub kolegę z pracy. Tak 
poznali się państwo Małgorzata 
i Augustyn Knopek oraz Danuta 
i Augustyn Latocha. Takie opowie-
ści można by ciągnąć w nieskoń-
czoność. Niestety gazeta nie jest 
z gumy i nie wszystko się zmieści.

Zakończmy więc słowami wój-
ta Adama Duczmala, który po-
wiedział: Te wspólne lata to symbol 
wierności i miłości rodzinnej, to do-
wód wzajemnego zrozumienia i isto-
ty związku małżeńskiego. To wzór 
i piękny przykład dla młodych po-
koleń wstępujących w związek mał-
żeński. 

(pik)
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Cukierek, słodki, z pozoru, 
kociak okazał się kwaskowa-
tym „ananasem” wpadającym 
w coraz to nowsze tarapaty 
i to tak dziwne, że jego właści-
ciel, czyli Pan Cichoń, postano-
wił je opisać – w ten sposób do 

tej pory powstało osiem ksią-
żek z „cukierkowymi” opowia-
daniami (dziewiąta książka już 
w czerwcu). 

Pisarz opowiedział trzecio-
klasistom z naszych szkół o pe-
rypetiach słodkiego zwierzaka 

(np. walce ze srokami o przy-
wództwo na podwórku czy 
zwadzie z kretem) oraz o pier-
wowzorach książkowych boha-
terów, czyli swojej rodzinie i ko-
tach, czemu towarzyszyły ciągłe 
wybuchy śmiechu. Okazało się, 
że dzieci uwielbiają książki, koty 
i słodycze, a szczególnie ich po-
łączenie: przygody kota Cukier-
ka. Pan Cichoń przeczytał rów-
nież jedno z „cukierkowych” 
opowiadań i odpowiadał na py-
tania młodych czytelników, a na 
koniec rozdał kilkadziesiąt auto-
grafów z pieczątkami (a właści-
wie „kociętkami”) przedstawia-
jącymi właśnie Cukierka. 

Kot Cukierek i jego przygo-
dy są już znane dzieciom w ca-

łej Polsce (książka „Cukierku, 
ty łobuzie” jest lekturą w kla-
sach 1-3). Cieszymy się, że nasi 
uczniowie mieli okazję dodatko-
wo poznać autora książek o nie-
sfornym zwierzaku – Pana Wal-
demara Cichonia. 

Spotkanie odbyło się w ra-
mach realizacji zadania „Książ-
ka dla człowieka, człowiek dla 
książki – spotkania (nie tylko) 
autorskie”, które w ramach Pro-
gramu „Partnerstwo dla książ-
ki 2019” – dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji 
Kultury.

Beata Wrobel

Słodki Cukierek
Jaki powinien być cukierek? – wiadomo, że słodki, ale niektóre łakocie mają w środku  
niespodziankę w postaci kwaśnego nadzienia. Podobnie jest z kotem Cukierkiem, 
bohaterem cyklu książek, autorstwa Waldemara Cichonia. 

fot. I. Piętka

Odczarowany Harry Potter
Jak co roku, i tym razem, Biblioteka zorganizowała konkurs wiedzy literackiej dla uczniów klas 4 i 5 z terenu naszej gminy.  
Tegoroczne zmagania wymagały znajomości książki „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” J. K. Rowling.

Po przeprowadzeniu we-
wnętrznych eliminacji, szkoły wy-
delegowały swoje reprezentacje 
do udziału w konkursie głównym. 
8 kwietnia zjawili się u nas: Alek-
sandra Berkop, Tymoteusz Ewicz, 
Hanna Łaskawiec, Nikodem Mier-
nik, Kacper Nyga, Natalia Piechula, 
Zuzanna Piętka, Paulina Rogalska, 
Natalia Skrabarczyk wraz z na-
uczycielkami: Martą Panek, Anną 
Radwańską i Anną Ziomek-Ko-
cek. Konkurs przebiegł pod czuj-
nym okiem jury w składzie: Ka-
rolina Gwiszcz i Urszula Pomietło 
z Urzędu Gminy Bojszowy, Renata 
Szweda Dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Międźnej oraz 
Beata Wrobel – bibliotekarka.

Podobnie jak w książkowym 
Hogwarcie, biblioteczna tiara 
przydziału musiała przyporząd-
kować uczniów do konkretnych 
domów. I tak drużyna z Bojszów 
zamieniła się w drużynę Huffle-
puffu, drużyna z Międzyrzecza 
w drużynę Gryffindoru, a druży-

na ze Świerczyńca w drużynę Ra-
venclawu. 

Rywalizacja rozpoczęła się od 
rozwiązania szczegółowego te-
stu. Kolejne konkurencje to: „Re-
kwizyty” – drużyny udawały się 
na urządzoną w bibliotece ulicę 
Pokątną i wybierały zapakowa-
ne rekwizyty, następnie odpowia-
dały na pytania z nimi związane; 
„Pytanie jurora” – pytania ukryte 
w balonowych sowach zadawa-
ne przez członków jury; „Prawda/

Fałsz” – aby odpowiedzieć co jest 
prawdą, a co fałszem, reprezen-
tacje musiały zdobyć latające klu-
cze; „Kto to powiedział” – po zła-
paniu latającego znicza (uspokaja-
my – znicz w Hogwarcie to złota 
piłeczka ze skrzydełkami), dzie-
ci wysłuchiwały fragmentu książ-
ki i odgadywały autora wypowie-
dzi; „Pytanie za 5 punktów” – do-
datkowe nieobowiązkowe pytania 
o większej skali trudności tajemni-
czo wylatujące z kominka (z sza-

cunkiem zaznaczamy, że drużyny 
wzięły udział we wszystkich do-
datkowych rundach). W finało-
wym zadaniu, dzieci odkryły ma-
gię nauki – musiały wykazać się 
sprytem, aby odczytać lustrzane 
odbicie instrukcji wykonania „lam-
py – lawy” i zabawić się w mło-
dych naukowców – zadanie wy-
konane perfekcyjne.

Po przejściu przez wszystkie 
konkurencje i podliczeniu punk-
tów okazało się, że zwyciężył Ra-
venclaw, czyli reprezentacja GSP 
Świerczyniec w składzie:, Aleksan-
dra Berkop, Zuzanna Piętka i Pau-
lina Rogalska.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom ogromnej wie-
dzy, a nauczycielom dziękujemy za 
ich przygotowanie i współpracę.

Motto na koniec, z którym zga-
dzamy się w 100%: NIE TRZEBA 
WIERZYĆ W CZARY, ABY WIE-
RZYĆ W MAGIĘ WYOBRAŹNI!

Beata Wrobel
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Całkowity koszt sporządze-
nia tych opracowań bez dotacji 
to 10.570,00 zł, natomiast do-
finansowanie to odpowiednio 
2.952,00 zł oraz 5.510,00 zł co 
łącznie daje 8.462,00 zł i stano-
wi 80 % kosztów (podane kwo-
ty brutto). 

Opracowanie jakim jest Pro-
gram Ochrony Środowiska 
(POŚ) określa politykę środo-
wiskową oraz wyznacza cele 
i zadania związane z popra-
wą środowiska, które usyste-
matyzowane są według prio-
rytetów. Dokument ten odnosi 
się m.in. do gospodarki wod-
no-ściekowej, gospodarki od-
padami, ochrony powierzch-

ni ziemi i gleb, ochrony powie-
trza, ochrony przed hałasem lub 
promieniowaniem elektroma-
gnetycznym, ochrony przyrody, 
edukacji ekologicznej. W opra-
cowaniu znajduje się charakte-
rystyka poszczególnych zagad-
nień, ocena stanu aktualnego 
oraz określenie stanu docelo-
wego. Istotne jest również okre-
ślenie celów priorytetowych 
oraz strategii ich realizacji dla-

tego zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do zapoznania się 
z treścią programu POŚ. Jest on 
udostępniony na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej oraz 
w pokoju nr 10 Urzędu Gminy 
Bojszowy. Uwagi i wnioski moż-
na składać w formie ustnej, pi-
semnie do protokołu, za pomo-
cą środków komunikacji elek-
tronicznej (bez konieczności 
opatrzenia ich kwalifikowalnym 
podpisem elektroniczny) na ad-
res e-mail: sekretariat@bojszo-
wy.pl do dnia 17.05.2019 r.

W konsekwencji pozwoli to 
na ustalenie działań, których 
wdrożenie będzie miało na celu 
redukcję emisji gazów cieplar-
nianych, a przez to poprawę ja-
kości powietrza atmosferycz-
nego oraz zwiększenie udziału 
energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych. Opracowanie 
PGN będzie więc pomocni-
czym dokumentem, umożli-
wiającym ubieganie się o przy-
znanie środków pomocowych 
z budżetu WFOŚiGW w Kato-
wicach. Dokument otwiera dro-
gę do dofinansowania inwesty-
cji obejmujących modernizację 
źródła ciepła i wymianę stare-
go kotła na nowy w budynkach 
mieszkalnych.

Beata Łabuś

Dofinansowanie z WFOŚiGW 
Katowice otrzymane!

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BOJSZOWY

Końcem kwietnia została podpisał umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wykonania dokumentów pt.:  
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bojszowy na lata 2019 – 2022 z perspektywą na 
lata 2023 – 2026” oraz „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojszowy wraz ze Strate-
giczną oceną oddziaływania na środowisko, w tym Prognozą oddziaływania na środowisko”. 

o przedłużenie terminu konsultacji

Wójt Gminy Bojszowy zawiadamia o przedłużeniu terminu 
konsultacji projektu, dokumentu pt.:

„Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Bojszowy 

na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 
2023-2026”.

do dnia 17.05.2019 r.

Obwieszczenie
Bojszowy, dn. 24.04.2019 r.

 Opracowanie jakim jest 
Program Ochrony Środowi-

ska (POŚ) określa politykę 
środowiskową oraz wyzna-
cza cele i zadania związane 

z poprawą środowiska, któ-
re usystematyzowane 

są według priorytetów. 

Drugi z dokumentów, czyli 
plan gospodarki niskoemi-

syjnej (PGN) pozwala na 
określenie takich obszarów 

na terenie gminy Bojszo-
wy, które charakteryzują 

się zwiększonym zużyciem 
energii. 

Działając zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 t.j.), w związku z 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.), Wójt Gminy Bojszowy podaje do  

publicznej wiadomości informację, że z dniem  27.02.2019 r. przystąpiono 
do opracowania dokumentu pt.:

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bojszowy 
na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.

Przedmiot opracowania obejmuje kierunki ochrony środowiska 
w gminie w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej,  

gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, 
ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed  

promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody oraz 
edukacji ekologicznej. 

Obwieszczenie
Bojszowy, dn.16.04.2019 r.
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W poniedziałek 29 kwiet-
nia, w przededniu roczni-
cy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Józefa Kassoli-
ka w Międzyrzeczu zaprezen-
towali inscenizację „Dzień 3 
maja 1791 r. w Warszawie”. 
Aktorzy przedstawili nastro-
je panujące w stolicy Polski 
w dniu uchwalenia Konsty-
tucji. Uczniowie wcielili się 
w role przedstawicieli szlach-

ty, mieszczan i chłopów, któ-
rzy z radością przyjęli uchwa-
lenie Ustawy Rządowej przez 
Sejm Czteroletni. W przedsta-
wieniu wzięli udział uczniowie 
z klas II, VI i VII. Amelia Sztoler 
na skrzypcach zagrała utwór 
„Witaj majowa jutrzenko” 
a klasa II zaśpiewała piosen-
kę „Kocham Polskę”. Akademię 
przygotowała nauczycielka hi-
storii, Łucja Kachel. 

łk, azk

„Wiwat Król! Wiwat 
Naród! Wiwat 
Wszystkie Stany!”

Panowie  opowiedzieli  dzie-
ciom o swojej pasji. Uczniowie 
dowiedzieli się, że myśliwy  to 
osoba zajmująca się gospo-
darką łowiecką zgodnie z pra-
wem łowieckim i etyką łowiec-
ką. Nie może nim zostać oso-

ba, która nie kocha zwierząt. 
W czasie spaceru po lesie dzie-
ci oglądały paśnik, lizawki oraz 
ambonę. Miały również okazję 
posłuchać dźwięków rogu my-
śliwskiego. Młodzi miłośnicy 
przyrody na długo zapamięta-

ją wizytę w domku myśliwskim. 
Mamy nadzieję, że to nie ostat-
nie spotkanie z myśliwymi Koła 
Łowieckiego „Przepiórka”.

Dziękujemy za gościnę, ser-
deczne przyjęcie oraz słod-
ki poczęstunek. Szczególnie 

dziękujemy Panom: Tadeuszo-
wi Michalskiemu, Karolowi 
Handzlikowi, Andrzejowi Ha-
chule, Ireneuszowi Sobeczce 
oraz Zdzisławowi Wietrznemu.

Beata Bednorz

Ciekawa lekcja przyrody
W słoneczny czwartek 25 kwietnia uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu wybrali się na 
spotkanie z myśliwymi z Koła Łowieckiego „Przepiórka” w Bojszowach. 
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Bardzo liczymy na Waszą ak-
tywność społeczną na rzecz 
naszej małej bojszowskiej oj-
czyzny. Obecnie, nasz zespół 
przygotowuje programy mię-
dzy innymi na występy – jako 
jedyny zespół z naszego regio-
nu – w największym Festiwalu 
Folkloru, jakim jest Tydzień Kul-
tury Beskidzkiej.

Serdecznie Zapraszamy! 
Pokora wobec pierwowzoru 
i świadomość tego, że trady-
cję nie tylko się dziedziczy, dają 
nam gwarancję, że nasze naj-

lepsze i tożsame wartości, będą 
przekazane następnym pokole-
niom. 

„Bądźmy wszyscy strażnika-
mi skarbca naszej śląskiej kul-
tury” 

Próby naszego zespołu od-
bywają się w każdy piątek, od 
godz.18.30 w budynku Gimna-
zjum w Bojszowach ul. św. Jana 
33a, IIp. tel: 693 439 176; 730 
135 552 lub 32-218 92 56. 

Wiktor Sporyś 
kier. Zespołu Folklorystyczneg. 

„Bojszowianie” 

Bojszowianie 
czekają na Ciebie

MIESZKAŃCY BOJSZÓW I OKOLIC!

Zespół Folklorystyczny „Bojszowianie” ogłasza  
szeroki nabór osób na członków naszego  
zespołu. Szczególnie zapraszamy młodzież 
szkolną i pozaszkolną, na którą bardzo  
liczymy, by przekazać im wartości tradycji  
kulturowych. 

Malala zasłynęła w świecie 
jako nastoletnia aktywistka wal-
cząca o prawo do nauki dla paki-
stańskich dziewcząt. Malala uro-
dziła się w 1997 roku w Mingo-
rze w dolinie Swat. Jej spokojne 
i beztroskie dzieciństwo zostało 
zburzone, gdy w jej rodzinnych 
stronach pojawili się talibowie 
i zaczęli wprowadzać wymyślo-
ne przez siebie prawa. 

Poruszającą historię Mala-
li przedstawiły bojszowskim 
i świerczynieckim szóstoklasi-
stom pisarka Renata Piątkow-
ska i Malwina Kożurno. Książ-
ka R. Piątkowskiej pt. „Która to 
Malala?” jest jedyną na świecie 
publikacją mówiącą o walce Ma-
lali przeznaczoną dla młodzieży 
i dzieci. Należy podkreślić, że 
książka została przetłumaczona 

na język angielski i trafiła do jej 
głównej bohaterki. 

Mamy nadzieję, że spotkanie 
z artystkami i historia pakistań-
skiej uczennicy skłoni naszych 
uczniów do zastanowienia się 
nad prawem, a nie obowiązkiem 
do nauki.

Spotkanie odbyło się w ra-
mach realizacji zadania „Książ-

ka dla człowieka, człowiek dla 
książki – spotkania (nie tyl-
ko) autorskie”, które w ramach 
Programu „Partnerstwo dla 
książki 2019” – dofinansowa-
no ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury.

Beata Wrobel

„Jedno dziecko, jeden nauczyciel, jedna 
książka, jeden długopis mogą zmienić świat”
Powyższe słowa wypowiedziane na Zgromadzeniu ONZ należą do 
Malali Yousafzai, dziś dorosłej już kobiety, Pasztunki z Pakistanu,  
najmłodszej na świecie laureatki Pokojowej Nagrody Nobla.

fot. arch. 
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Przedszkolaki uczą się udzielać 
pierwszej pomocy

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W PRZEDSZKOLU

Grupę dzieci 6- letnich,,Bie-
dronki” odwiedzili strażacy 
z Państwowej Straży Pożarnej 
w Tychach. Tematem spotkania 
było poszerzenie wiedzy dzie-
ci na temat pracy pożarników. 
Ponieważ jednym z zadań stra-
żaków jest udzielanie ludziom 
pierwszej pomocy w nieszczę-
śliwych wypadkach do czasu 
przybycia profesjonalnej po-
mocy medycznej, dzieci dowie-
działy się, iż dobrze by było aby 
każdy człowiek, nawet mały, 
potrafił udzielić pierwszej po-
mocy.

Podczas spotkania nauczy-
liśmy się więc jak należy pra-
widłowo robić sztuczne oddy-
chanie i masaż serca, które ra-
tują życie osób po zatrzymaniu 
krążenia. Każde dziecko miało 
okazję poćwiczyć sztuczne od-
dychanie i masaż serca na fan-
tomie. Przypomnieliśmy so-
bie również numery alarmowe 
oraz sposób prawidłowego we-
zwania pomocy. Strażacy opo-
wiedzieli nam również o swojej 
służbie, mogliśmy przymierzyć 
ubranie strażaka, założyć bu-
tlę powietrzną czy maskę. Mie-

liśmy również okazję zobaczyć 
wóz strażacki i jego wyposaże-
nie. Na koniec każdy mógł na-
śladować strażaka i,,gasić po-
żar” wodą z węża strażackiego. 
Spotkanie wywołało u dzieci 
duże zainteresowanie a zdoby-

te wiadomości oraz umiejętno-
ści zostaną dzieciom w pamię-
ci. Przedszkolaki wraz z wy-
chowawcą, dziękują strażakom 
za spotkanie i przekazanie tak 
wielu cennych wiadomości 
i umiejętności.                  (D.U.)
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Jako pierwszego, poznaliśmy 
Claudio Monteverdiego, który 
swój styl muzyczny określał jako 
„drugą praktykę”. Monteverdi na 
przekór krytykom, nie podda-
wał się, komponował i stworzył 
nowy styl muzyczny, który dał 
początek operze. 

Antonio Vivaldi (tak to ten 
od „Czterech pór roku”), jeden 
z największych kompozytorów 
włoskich epoki baroku, uczył 
się i wyuczył na księdza, jednak 
rzadko odprawiał msze. Część 
biografów twierdzi, że nie był 
w stanie odprawić całej mszy 
bez przerwy, ponieważ za każ-
dym razem, gdy przychodził mu 
do głowy nowy temat muzycz-
ny, pędził do zakrystii, by go za-
pisać.

Jan Sebastian Bach, odda-
ny fan ówczesnych organistów 
– aby słuchać ich koncertów był 
w stanie przejść pieszo 200 mil. 
Miał wybuchowy temperament, 
wdał się nawet w uliczną awan-
turę ze swoim chórzystą, ale naj-
ważniejszą „bijatyką” okazał się 
wygrany ( i co z tego, że przez 
walkower) muzyczny pojedy-
nek z wielkim francuskim wirtu-
ozem, Louisem Marchandem. 

Jerzy Fryderyk Händel, oprócz 
tego, że był wybitnym kompozy-
torem, można określić go rów-
nież jako miłośnika długich urlo-
pów – obiecał swojemu pra-
codawcy powrót z Londynu 
w rozsądnym czasie, ale tak się 
złożyło, że „wczasy pod gruszą” 
przedłużyły się do 50 lat.

Mozart – i wcale nie Wolfgang 
Amadeus, ale Johannes Chryso-
stomus Wolfgangus Theophi-
lus – bo tak brzmiało jego imię. 
Absolutny geniusz muzyczny, 
pierwszą operę napisał w wie-
ku 12 lat. To wiemy ze szkoły. 
Twórca wspaniałej muzyki, wiel-
biciel dobrej zabawy i … biedak 
(większość pieniędzy przegry-
wał w karty i bilard) – to wiemy 
po spotkaniu z D. Smykowskim. 

Ludwig van Beethoven, czę-
sto romantycznie idealizowana 
postać (niewątpliwego) geniu-
sza zmagającego się z głucho-
tą. Nikt oczywiście nie ośmie-
li się zakwestionować muzycz-
nych osiągnięć Beethovena, ale 
też mało kto wie, że był gburem, 
niechlujem i miał zwyczaj plucia, 

kiedy tylko miał na to ochotę. 
Jak przystało na artystę, miał też 
swoje „fanaberie”, na przykład 
pił kawę parzoną z 60 ziaren 
(sam je odliczał). Utwory zapi-
sywał na wszystkim co miał pod 
ręką, jeden z gospodarzy w Ba-
den, po wyprowadzce kompozy-
tora sprzedał zasłony zabazgra-
ne nutami. 

To tylko mała porcja aneg-
dot, jakie poznali nasi goście 
dzięki wykładowi Pana Dawi-
da Smykowskiego. Okazuje się, 
że o wielkich twórcach moż-
na mówić i słuchać dowcipnie 
i bez zbędnego nadęcia, pokazu-
jąc nie tylko ich geniusz, ale też 
zwykłą ludzką naturę.

Beata Wrobel

Bach, Beethoven i inne chłopaki
Czego nie powiedzieli nam w szkole o Bachu, Beethovenie i innych sławnych kompozytorach? - wielu  
ciekawych i zaskakujących faktów. Na szczęście, do grona przyjaciół biblioteki możemy zaliczyć Pana Dawida 
Smykowskiego – muzyka grającego na fagocie - który uzupełnił naszą wiedzę na temat wybranych twórców 
muzycznych od baroku do romantyzmu.
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Powiat bieruńsko – lędziń-
ski w trzech kategoriach wieko-
wych reprezentowali: Joachim 
Wiera – klasy IV – VI, Adrian 
Maliszak – klasy VII – VIII i gim-
nazja (ostatnia klasa) oraz Han-
na Fuchs – szkoły ponad gimna-
zjalne. Tak, jak w finale szczebla 
gminnego i powiatowego rów-
nież na tym etapie finaliści mu-
sieli odpowiedzieć na czterdzie-

ści pytań testowych, na co mie-
li 45 minut czasu. Pytania miały 
różną skalę trudności, najlepsi 
we wszystkich grupach wieko-
wych uzyskali po 35 punktów. 
W trzeciej kategorii wiekowej 
miała miejsce dogrywka, bo-
wiem poza zdobywcą 35 punk-
tów kolejna piątka miała po 32 
punkty. Niestety, nasi reprezen-
tanci nie zakwalifikowali się do 

ścisłego finału. Organizatorzy 
nie podali ilości zdobytych przez 
nich punktów, ograniczając in-
formacje do podania zdobyczy 
punktowych tylko pierwszych 
trójek. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplo-

my za udział w tym finale, któ-
ry zgromadził  ponad sto uczest-
ników, miejscem rywalizacji na 
wiedzę o pożarach i problemach 
ekologii  była sala gimnastyczna.

(ah)

Finał wojewódzki
W ostatnią sobotę kwietnia w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku rozegrany został finał wojewódzki Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej  pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Uczniowie klas V, VI, i VII 
Szkoły Podstawowej w Między-
rzeczu pojechali 24.04.2019 r. 
na dwudniową wycieczkę do 
Wrocławia, by poznać cieka-
we miejsca tego historycznego 
miasta. Pierwszy dzień poświę-
cony był faunie i florze: ucznio-
wie odwiedzili słynne wrocław-
skie ZOO wraz z Afrykarium 
– kompleksem przedstawiają-
cym różne ekosystemy związa-
ne ze środowiskiem wodnym 
Afryki. Znajduje się tam 19 ba-
senów i zbiorników ukazują-
cych m.in. rafę koralową Morza 
Czerwonego, pingwiny, hipo-
potamy nilowe, ryby słodko-
wodne jezior Malawi i Tangani-
ki. Następnie młodzież space-
rowała po Ogrodzie Japońskim, 
który jest kawałkiem żywej, 
orientalnej kultury w środku 
Europy, pozwalającym docenić 
piękno oryginalnych, pocho-
dzących z Japonii roślin. Tego 
dnia uczniowie poznali również 

historię słynnej Hali Stulecia 
przypominającej olbrzymi tort.

Drugi dzień wycieczki sku-
piony był wokół Starego Miasta 
wraz z najstarszą jego częścią, 
Ostrowem Tumskim. Podczas 
całodziennego spaceru mło-
dzież poznała najważniejsze za-
bytki, budowle, pomniki i miej-
sca tej części Wrocławia. Nie 
mogło również zabraknąć wizy-
ty w słynnej rotundzie, w któ-
rej mieści się Panorama Racła-
wicka. To monumentalne dzieło 
wywarło na uczniach ogromne 
wrażenie. Dodatkową atrakcję 
wycieczki stanowiło wypatry-
wanie wrocławskich krasnali, 
które można dojrzeć w najróż-
niejszych zakamarkach miasta. 
Przeżycia oraz towarzysząca 
uczniom piękna pogoda spra-
wiły, że wyjazd był bardzo uda-
ny i dostarczył uczestnikom po-
zytywnych wrażeń.

Anna Ziomek - Kocek

W stolicy Dolnego Śląska

fot. A. Ziomek - Kocek 
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Tutejsza przychodnia zdrowia 
posiada urządzenia do wykony-
wania zabiegów w zakresie:
• laseroterapii
• elektroterapii
• ultradźwieków
• lampy solux

W ostatnim czasie zakupiono 
aparat do krioterapii oraz aparat 
do magnetoterapii.

Aparat do krioterapii wspo-
maga m. in. leczenie:
• chorób reumatycznych
• bóli mięśniowych
• urazów sportowych i innego 
pochodzenia
• zwyrodnień
• stwardnienia rozsianego
• obrzęków limfatycznych

Zabiegi magnetoterapii za-
lecane są przy następujących 
schorzeniach:
• osteoporozie
• chorobie zwyrodnieniowej 
stawów
• reumatoidalnym zapaleniu 
stawów
• opóźnionym zroście kostnym
• stanach poudarowych i in-
nych.

Planowany jest zakup:
1. aparatu do drenażu limfatycz-
nego dla osób z problemami krą-
żeniowymi kończyn dolnych
2. nowszego modelu aparatu do 
elektroterapii
3. lasera wysokoenergetyczne-
go.

W naszym gabinecie oferuje-
my również wykonanie masażu 
recznego przez wykwalifikowa-
ny personel.

Ze względu na brak kon-
traktu z NFZ na wykonywanie 
usług w zakresie rehabilitacji 
(o który regularnie zabiegamy), 
zabiegi te są wykonywane za 

niewielką odpłatnością, jednak 
ceny naszych zabiegów w po-
równaniu do ościennych pod-
miotów są bardzo konkuren-
cyjne.

Na zabiegi można uma-
wiać się osobiście w rejestra-
cji Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bojszowach lub 
bezpośrednio u rehabilitantki- 
nr tel.: 513407741.

Aby nasi pacjenci mieli moż-
liwość skorzystania z porad czy 
badań specjalistycznych udo-
stępniamy firmom zewnętrz-
nym pomieszczenia czy jak 
w przypadku mammobusu 
miejsce parkingowe z dostę-
pem do mediów.

W naszej placówce istnieje 
również możliwość wykonania 
prywatnie, za odpłatnością ba-
dania USG. Więcej informacji 
uzyskają Państwo w rejestracji 
przychodni.

Oferta Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Z przyjemnością informujemy pacjentów zadeklarowanych do Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bojszowach oraz pozostałych mieszkańców gminy leczących się w innych podmiotach leczniczych, o stale 
powiększającej się bazie sprzętowej w naszych gabinetach rehabilitacji.

reklama płatna

Korzystając z okazji, że otrzymaliśmy możliwość zaprezento-
wania naszej oferty w Naszej Rodni prosimy pacjentów zadekla-
rowanych w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej o zrozu-
mienie w związku z ograniczeniem przyjmowania w poniedziałki 
osób zgłaszających się do omówienia wyników badań, wydawa-
nia zaświadczeń, sporządzania wniosków, itp. 

W poniedziałek po weekendzie do przychodni zgłasza się 
duża liczba chorych osób i stąd podyktowana jest powyższa 
prośba.
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- W trakcie meczu nie było 
widać większego zagrożenia ze 
strony Polonii i można powie-
dzieć, że spotkanie było przez 
cały czas pod naszą kontrolą 
– mówi Marcin Bereza, jeden 
z trenerów GTS-u. – W ogó-
le, od pewnego czasu nasza 
gra wygląda nieźle, widać do-
brą dyspozycję z naszej strony. 
Co do derbów, oprócz zwycię-
stwa cieszy nas jeszcze fakt, że 
na mecz przyszło dużo kibiców, 
którzy zapełnili ławki na trybu-
nie – dodaje piłkarz.

Kibice bardzo żywo komen-
towali spotkanie zarówno 
w jego trakcie, jak i po, a biorąc 
pod uwagę wynik nie ma się co 

dziwić, że atmosfera była bar-
dzo gorąca. Zawodnicy Polonii, 
która obecnie znajduje się na 
ostatnim, szesnastym miejscu 
w klasie A, musieli pogodzić się 
z porażką. Jeden z jej piłkarzy, 

na zadanie pytanie, czy są źli 
z powodu wyniku, otwarcie po-
wiedział, że przeciwnicy byli po 
prostu lepsi i dlatego wygrali. 
GTS, który obecnie znajduje się 
na 5. miejscu w tabeli (stan na 
6 maja) traci cztery punkty do 
kolejnej w rankingu Stali Chełm 
Śląski i aż trzynaście do pierw-
szego LKS-u Wisła Wielka.

Dla Polonii bramkę strzelił 
Artur Bednorz (43’), a z kolei 
dla GTS-u gole zdobyli:

– Mateusz Wróbel (8’, 33’), 
Mateusz Dudek (30’), – Kamil 
Żołneczko Kamil (37’) i Pavlo 
Savelenko (68’)

Skład GTS-u Bojszowy 
(w nawiasach kartki i minuta 
otrzymania): Mateusz Dudek, 
Adrian Sosna (żółta 62’), Woj-
ciech Laby, Kamil Fijoł (żół-
ta 59’), Marcin Bereza, Kamil 
Dworakowski (żółta 31’), Paweł 
Natkaniec (żółta 41’), Mateusz 
Wróbel, Kamil Żołneczko, Ma-
teusz Biolik, Łukasz Kotyrba, 
Karol Lepianka, Wojciech My-
szor, Adam Natkaniec, Krzysz-
tof Oleksy, Mateusz Stalmach, 
Mateusz Saternus (żółta 42’), 
Pavlo Savelenko (żółta 52’).

Skład Polonii Międzyrzecze: 
Mateusz Kostka, Adam Stoko-
wy (żółta 21’), Daniel Topor-
czyk, Jacek Rogalski (żółta 54’ 
+ żółta 72’ --> czerwona 72’), 
Artur Bednorz, Jakub Chole-
wa, Artur Deda (żółta 11’), Ma-
rek Dobry, Marek Duży, Marcin 
Goc, Krzysztof Pieczka (żółta 
27’), Rafał Burzyk, Marcin To-
mala, Kamil Kamiński, Daniel 
Krupa, Mateusz Małysiak, Bog-
dan Sitnik, Szymon Tomala

Przemysław Żołneczko

Gminne derby dla GTS-u
Wiosenne spotkanie GTS-u Bojszowy z Polonią Międzyrzecze, które odbyło się w niedzielę 14 kwietnia,  
zdecydowanie zdominowane zostało przez tę pierwszą z drużyn, która rozgromiła przeciwnika 5:1. O tym, 
że mecz na boisku przy hali sportowej był bardzo zacięty, świadczy między innymi fakt, że arbiter spotkania 
aż dwanaście razy sięgał po kartki.

Wydawca: 
Urząd Gminy Bojszowy.  
ISSN 1506-5782

W niedzielę 28 kwietnia  
chłodna i deszczowa pogoda 
częściowo pokrzyżowała pla-
ny organizatorom Motopikni-
ku.  Zrezygnowano z motocy-
klowej parady ulicami Gminy 
a festyn przy OSP Świerczy-
niec odłożono do czasu aż po-
goda będzie lepsza. Nie mniej 
jednak tegoroczny sezon mo-
tocyklowy został rozpoczęty. 
Motocykliści przybyli na Mszę 
Świętą do kościoła pw. Naj-
świętszej Mari Panny Uzdro-
wienia Chorych, choć po 

prawdzie spora ich część do-
tarła pieszo lub samochoda-
mi. Jednak 34  śmiałków przy-
jechało na swych mechanicz-
nych rumakach: motocyklach 
zabytkowych, spacerowych 
oraz najnowocześniejszych 
maszynach wyścigowych, te-
renowych i innych. Ksiądz pro-
boszcz dr Andrzej Kołek naj-
pierw odprawił Mszę a następ-
nie, nie zważając na pogodę, 
poświęcił wszystkie motocy-
kle i ich właścicieli.   

(ZP)

Deszczowe rozpoczęcie 
sezonu motocyklowego

fot. Z. Piksa
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