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– Od niedawna mamy no-
wego Skarbnika, czyli mówiąc 
wprost nowego strażnika fi-
nansów gminy. Funkcję tę od 1 
maja pełni pani Grażyna Czar-
nynoga. Proszę powiedzieć 
parę zdań o sobie, by czytelnicy 
Naszej Rodni mogli Panią bliżej 
poznać.

– Jestem Bojszowianką od 
2003 roku, kiedy to zamiesz-
kałam w naszej gminie po za-
warciu związku małżeńskiego 

z rodowitym mieszkańcem Boj-
szów. Przed objęciem stanowi-
ska Skarbnika Gminy pracowa-
łam w Polskiej Grupie Górniczej 
SA z siedzibą w Katowicach. Po-
siadam 23-letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie rachun-
kowości. Swoją pracę rozpoczę-
łam w 1995 roku zatrudniona 
w NSW SA KWK „Piast” od sta-
żysty po specjalistę, a następnie 
kierownika działu, w różnych 
komórkach organizacyjnych. 

W swej karierze zawodowej 
miałam przyjemność i obo-
wiązek współpracować w ze-
społach do spraw wdrażania 
centralizacji księgowości oraz 
wdrażania nowych rozwiązań 
informatycznych wspomagają-
cych system finansowo-księgo-
wy w zakresie zmieniających się 
przepisów prawa.

Dzień Dziecka w Parku Dworskim
GWARNO I WESOŁO

Grażyna Czarnynoga – nowym Skarbnikiem Gminy

dokończenie na stronie 4 

fot. K. Gwiszcz

relacja na stronie 3
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Witold Bańka — mieszkaniec 
Bojszów, a zarazem Minister 
Sportu I Turystyki, we wtorek 
14 maja w Montrealu na po-
siedzeniu Rady Fundacji Świa-
towej Agencji Antydopingo-
wej, został wspólnym kandyda-
tem wszystkich kontynentów 
na szefa Światowej Agencji An-
tydopingowej (angielski skrót: 
WADA). Formalny akt wyboru 
nastąpi podczas listopadowej 
konferencji antydopingowej 
WADA w Katowicach.

Światowa Agencja Antydo-
pingowa (WADA) jest nieza-
leżną fundacją działającą pod 
przewodnictwem Międzyna-
rodowego Komitetu Olimpij-
skiego. Powołano ją do życia 
w 1999r., by walczyć z dopin-
giem w sporcie. Centrala znaj-
duje się w Kanadzie.

Sąsiadowi ministrowi, składa-
my serdeczne gratulacje i ży-
czymy sukcesów na nowym 
stanowisku.
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•  05.05. W Jedlinie przy 
ulicy Skromnej amator cudzej 
elektroniki przywłaszczył so-
bie laptop, tablet oraz smart-
fona.

• 14.05 W Międzyrzeczu, 
na ulicy Kopalnianej, policjan-
ci zatrzymali do kontroli dro-
gowej kobietę, która kierowa-
ła samochodem będąc w sta-
nie nietrzeźwości – 0,93 mg/l.

• 25.05. W Bojszowach, na 
ulicy Jedlińskiej, policjanci za-
trzymali do kontroli drogowej 
mężczyznę, który kierował 
samochodem będąc w stanie 
nietrzeźwości – 1,20 mg/l.

• 25.05. W Bojszowach, 
na ulicy Gościnnej, złodziej 
skradł 11 metrów kabla tele-
komunikacyjnego, co dopro-
wadziło do zakłócenia działa-
nia sieci telekomunikacyjnej.

• 29.05. W Świerczyńcu, 
przy ulicy Siewnej, złodziej 
wszedł na teren posesji a na-
stępnie włamał się do konte-
nera, skąd skradł mienie. Poli-
cja ze względu na prowadzo-
ne dochodzenie nie podaje, co 
dokładanie skradziono.

Od redakcji: nasza kronika 
powstaje na podstawie infor-
macji uzyskanych z Komendy 
Powiatowej Policji w Bieruniu.

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
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Przebudowa ul. Pancerniaków
PRZECZYTALIŚMY DLA WAS

Jedna z bardziej uczęszczanych dróg w naszej miejscowości, ulica Pancerniaków doczekała się  
remontu. Wprawdzie kierowcy muszą się przygotować na spore utrudnienia w ruchu, ale od jesieni 
powinniśmy podróżować znacznie lepiej. 

W środę 24 kwietnia w sie-
dzibie starostwa powiatowego 
Zarząd Powiatu podpisał umo-
wę z wykonawcą na przebu-
dowę drogi powiatowej 5901S 
– ul. Pancerniaków w Bojszo-
wach z zastosowaniem „cichych 
asfaltów”.

Roboty w ramach przedmio-
towego zadania polegały będą 
w szczególności na wykonaniu:

– przebudowy jezdni na dłu-
gości 801 m (szerokość pasa 
ruchu 3 m),
– przebudowy pobocza na 

chodnik (szerokość 2 m) o dłu-
gości 801 m,
– przebudowy po obu stro-

nach jezdni zjazdów indywidu-
alnych zlokalizowanych w pa-
sie drogowym,

– pobocza gruntowego ulep-
szonego po lewej stronie jezd-
ni na odcinku 54m, 
– zieleni drogowej,
– dwóch zatok autobusowych,
– oznakowania,
– odwodnienia.

Przebudowa zgodnie z planem 
potrwa do końca października 
a jej koszt to 2 136 159,62 zł.

Gratulujemy!

Flesh: Dzień dziecka 
organizowany przez
Koło PZW nr 71 
Międzyrzecze
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Dzień Dziecka w Parku Dworskim
GWARNO I WESOŁO

Takiego tłumu Park Dworski w Bojszowach dawno nie widział, a to wszystko za sprawą zorganizowanego 
w nim Dnia Dziecka. Atrakcji dla najmłodszych było bez liku – począwszy od darmowych wat cukrowych, bez-
płatnego wstępu na dmuchaniec, poprzez warsztaty robienia świec z pszczelego wosku, możliwość przenie-
sienia się do ‘’Alicji w Krainie Czarów” dzięki mini-studio fotograficznemu, a skończywszy na malowaniu twa-
rzy i puszczaniu mega baniek mydlanych.

- Bardzo mi się podoba – po-
wiedziała pani Agnieszka ze 
Świerczyńca - zwłaszcza pamiąt-
kowa fotka.

 Jakby jeszcze miał ktoś mało, 
to dzięki OSP Bojszowy moż-
na było udać się na przejażdżkę 
wozami bojowymi ulicami gmi-
ny (przejechali ponad 170km!), 
a dla miłośników adrenaliny, 
emocje na najwyższym pozio-
mie zapewniła jazda quadami. 

– Ja urosnę to też będę straża-
kiem – powiedział siedmiolet-
ni Krzysiu z Jedliny wysiadając 
z wozu bojowego OSP a mnie 
się podobały balony, dodaje jego 
młodsza siostra Ania.

Największe jednak zainte-
resowanie wzbudził konkurs, 
składający się z 12 konkuren-
cji, które były rozlokowane na 
terenie całego parku. W tym 
dniu widok biegających rodzi-

ców, albo dziadków ze swoimi 
dziećmi, między jedną, a drugą 
konkurencją był całkiem nor-
malny, a to wszystko dlatego, 
by zdobyć jak najwięcej punk-
tów, które gwarantowały moż-
liwość wybrania lepszej nagro-
dy. Stanie w kolejkach też było 
rzeczą naturalną, ale w tym dniu 
na twarzach dominował jedynie 
uśmiech.

Oprócz atrakcji dla ciała, 
były również te dla „ducha”, 
a to wszystko za sprawą tego, 
co działo się na scenie Parku 
Dworskiego. Kulturalne dozna-
nia zapewniły występy dzieci 
z przedszkola oraz szkół podsta-
wowych, które przez układy ta-
neczne, występy wokalne i recy-
tatorskie umilały czas. W orga-
nizację Dnia Dziecka przyłączyli 

się również uczestnicy Dzienne-
go Domu „Senior +”, którzy prze-
czytali bajkę „O czterech muzy-
kantach z Bremy”, ale to jeszcze 
nie wszystko. W parku pojawił 
się prawdziwy iluzjonista Woj-
ciech Napora i Mistrz Polski 
w Freestyle Football Dawid Bie-
gun – ‘’łaaał” to było najczęściej 
padające słowo z publiczności 
podczas ich występu. Zapre-
zentował się też nasz rodzimy 
zespół „Rockcats”, który z przy-
tupem zakończył całą imprezę. 
Warto wspomnieć, że specjalnie 
na tą okazję zamówiono krówki, 
których 14kg rozeszło się w mig, 
nie mówiąc już o 1000 balo-
nów, po których pozostało jedy-
nie wspomnienie. Jak opisać ten 
dzień w dwóch słowach – po 
prostu „BYŁO CUDNIE”.

tekst: Urszula Pomietło
foto: K Gwiszcz
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– Jak widać, posiada Pani 
spore doświadczenie w za-
rządzaniu finansami. To waż-
ne, gdyż dzięki kompetencjom 
Skarbnika gmina sprawnie 
funkcjonuje, a gospodarowa-
nie finansami nie jest narażo-
ne na nieuzasadnione straty.

– Mimo tego doświadczenia, 
była to dla mnie trudna decy-
zja. Traktuję ją, jako wyzwanie 
i możliwość wykorzystania po-
siadanego doświadczenia za-
wodowego w pracy dla samo-
rządu gminy.

– Wszyscy wiemy, że mó-
wiąc kolokwialnie, pilnuje pani 
gminnej kasy. A tak konkretnie 
to, czym zajmuje się Skarbnik?

– Prowadzi nadzór nad pod-
ległym referatem finansowym, 
zapewniając terminowość pro-
wadzonych zadań i dostoso-
wanie procedur do zmienia-
jących się przepisów prawa. 
Współdziała z instytucjami fi-
nansowymi w zakresie pozy-
skiwania środków ze źródeł 
zewnętrznych, opracowuje 

prognozy finansowe dla gminy, 
przygotowuje projekty uchwał 
w sprawach kredytów, poży-
czek oraz poręczeń, jak i sa-
mego budżetu gminy. Krótko 
mówiąc, Skarbnik gminy pro-
wadzi rachunkowość w zakre-
sie budżetu, dokonuje zgod-
ności operacji i kompletności 
rzetelności dokumentów ope-
racji gospodarczych i finan-
sowych. Zadaniem Skarbnika 
jest opracowywanie budże-
tu, nadzór nad jego realizacją 
oraz sporządzanie analiz z jego 
wykonania. Prowadzi rów-
nież nadzór nad księgowością 
i sprawozdawczością szkół, 
przedszkola i żłobka.

– Jak Pani ocenia sytuację 
finansową naszej Gminy?

– Skarbnikiem Gminy Boj-
szowy jestem od 4 tygodni, 
więc trudno mi odpowiedzieć 
na to pytanie. Niemniej jednak 
budżet na rok 2019 realizowa-
ny jest zgodnie z przyjętym pla-
nem finansowym. Wiemy, że 
potrzeby i oczekiwania miesz-
kańców gminy są duże, ale ich 

realizacja jest uzależniona od 
możliwości finansowych, któ-
re są w znaczny sposób ograni-
czone, głównie z powodu ob-
ciążenia w postaci obowiązku 
spłaty kredytów zaciągniętych 
w ubiegłych latach. Aby spro-
stać oczekiwaniom mieszkań-
com gminy, szukamy oszczęd-
ności w każdej sferze wydatko-
wanych środków publicznych. 
Moim celem jest jak najlepsze 
i właściwe wykonywanie po-
wierzonych mi obowiązków 
zwłaszcza w zakresie realizacji 
budżetu, tak, aby spełnić ocze-
kiwania Wójta Gminy oraz rad-
nych, którzy poparli moją kan-
dydaturę.

– Na koniec proszę Czytel-
nikom powiedzieć parę słów 
o sobie.

– Jestem osoba pracowitą 
i zdyscyplinowaną, z poczu-
ciem humoru. Mam 43 lata, 
wykształcenie wyższe, męża 
Marka i dwójkę dzieci: syn 
Piotr ma lat 14 i jest uczniem 
8 klasy szkoły podstawowej 
a młodszy syn Rafał ma lat 7 

i uczęszcza do 1 klasy szko-
ły podstawowej. Lubię biegać 
i dobrą książkę. Jestem absol-
wentką Liceum Ekonomiczne-
go w Tychach o specjalności: 
rachunkowość i finanse. Na-
stępnie ukończyłam wyższe 
studia zawodowe w Śląskiej 
Wyższej Szkole Zarządzania 
w Katowicach w zakresie „Or-
ganizacja i zarządzanie przed-
siębiorstwem”. Kolejny etap 
mojej edukacji to studia ma-
gisterskie w Wyższej Szkole 
Zarządzania Marketingowego 
i Języków Obcych w Katowi-
cach w zakresie finansów. Po-
siadam świadectwo ukończe-
nia studiów podyplomowych 
na Uniwersytecie Warszaw-
skim w zakresie „Rachunko-
wość i podatki” oraz „Rachun-
kowości międzynarodowej”. 
Ponadto posiadam Certyfikat 
Księgowy do usługowego pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych.

– Dziękuję za rozmowę
 

 Zbigniew Piksa.

ciąg dalszy ze strony 1 

BojszoWY w kolorowance
Staraniem UG Bojszowy wy-

drukowano kolorowankę o Gmi-
nie Bojszowy. Rysunki do koloro-
wanki zostały opracowane przez 
mieszkankę Bojszów Magdalenę 
Piekorz. Do pokolorowania moż-
na w niej znaleźć najbardziej cha-
rakterystyczne dla każdej z miej-
scowości budynki, pomniki, ale 
również garść informacji, także 
tych historycznych, gdyż każdy 
rysunek zawiera krótki opis.

To doskonałe narzędzie zdo-
bywania wiedzy z edukacji re-
gionalnej o naszej gminie dla 
najmłodszych naszych miesz-
kańców.

Taki niebanalny prezent 
z okazji Dnia Dziecka wszyst-
kie dzieci przedszkolne oraz 
uczniowie klas I – III szkół pod-
stawowych otrzymały od Wój-
ta.

Agnieszka Chłapek i We-
ronika Trzońska – uczennice 
klasy VIII A, SP Bojszowy pod 
opieką p. Justyny Koprow-
skiej, wzięły udział w ogól-
nopolskim konkursie filmo-
wym na najlepsze doświad-
czenie pt. „Science Movie 
2019”, pod patronem Lu-
belskiego Kuratora Oświaty 
i Prezydenta miasta Lublin. 
Dziewczęta zaprezentowały 
film własnego autorstwa pt 
„Czarny Smog” i zdobyły III 

miejsce. Ich praca wykazu-
je duże zdolności wykorzy-
stania wiedzy z zakresu fizy-
ki i chemii. Konkurs wymagał 
od nich także zastosowania 
multimediów i narzędzi do 
tworzenia filmu. Uczennicom 
gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów medialnych, 
a ciekawych odwołujemy 
do facebooka SP Bojszowy, 
gdzie można obejrzeć film.

JP

Filmowo i naukowo
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Biorąc pod uwagę dane dot. 
naszej gminy za rok 2018 tj. 
ceny odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych, 
ilości oddawanych odpadów 
w PSZOK, ilości odpadów ze-
branych sprzed posesji, oraz 
liczbę mieszkańców oszacowa-
no średni, miesięczny koszt od-
bioru i zagospodarowania po-
szczególnych frakcji odpadów 
w przeliczeniu na mieszkańca 
gminy [tabela 1].

Gdyby założyć, że kwota 
19,74 zł to 100 % stawki wów-
czas koszt odpadów ulegają-
cych biodegradacji (4,69 zł) 
to aż 23,76 % [wykres 1]. Po-
nadto do kwoty 19,74 zł na-
leży doliczyć koszty obsługi 
administracyjnej oraz koszty 
serwisu i konserwacji modu-
łu systemu informatycznego, 
służącego między innymi do 
rejestracji wpłat za gospoda-
rowanie odpadami. Biorąc pod 
uwagę dane zebrane w tabeli 1, 
obowiązująca w gminie od dn. 
01.08.2017r. stawka za gospo-
darowanie odpadami w wyso-
kości 16 zł/osobę (jeżeli odpady 
są odbierane w sposób selek-
tywny) nie jest wystarczająca 
na pokrycie wydatków na funk-
cjonowanie gminnego systemu 
gospodarki odpadami. W tym 
roku na dopłatę do systemu go-
spodarki odpadami w gminnym 
budżecie zaplanowano 300 tys. 
zł i w kolejnych latach kwo-
ta ta nie powinna być zwięk-
szana. Ponadto od 1 stycznia 
2018 Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 6 marca 2017 
roku, zmieniono stawki opłat 
za korzystanie ze środowiska 
z tytułu składowania odpadów. 
Składowaniu poddawane są 
odpady resztkowe, których po-
mimo obróbki mechanicznej jak 
i biologicznej nie można już da-
lej przetworzyć oraz takie, któ-
re na skutek błędnej segregacji 
utraciły swoje właściwości i nie 
nadają się do odzysku. Zgod-
nie z hierarchią postępowa-
nia z odpadami, takie odpady 

powinny zostać poddane od-
zyskowi energii, czyli termicz-
nej utylizacji, jednak w wyniku 
braku infrastruktury technicz-
nej poddawane są one składo-
waniu. W roku 2018 podda-
no składowaniu 310 ton odpa-
dów resztkowych, powstałych 
na skutek mechaniczno-biolo-
gicznego przetwarzania odpa-
dów komunalnych, wytworzo-
nych przez mieszkańców gminy 
Bojszowy. Za każdą tonę takich 
opadów, przedsiębiorstwo pro-
wadzące składowisko odpadów 
wnosi do Urzędu Marszałkow-
skiego opłatę, która do końca 
2017 roku sięgała 74,26 zł za 
tonę, w roku 2018 – 140,00zł, 
w roku 2019 jest to 170,00 zł, 
a w 2020 r. będzie to już 270,00 
zł za tonę. W związku z tym fir-
my zajmujące się zagospodaro-
waniem odpadów uwzględniają 
takie koszty w ofertach przetar-
gowych i w konsekwencji ceny, 

jakie płacą gminy za zagospo-
darowanie odpadów są wyższe. 
Na skutek pojawiających się co 
raz częściej pożarów w miej-
scach magazynowania czy też 
składowania odpadów wpro-
wadzono też inne zmiany le-
gislacyjne. W związku z tym 
prowadzący np. Punkty Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych zobowiązani są do 
zainstalowania urządzeń, które 
mają przyczynić się do zmniej-
szenia ryzyka powstawania po-
żarów (np. kamer). Generuje to 
jednak dodatkowe koszty, któ-
re bezpośrednio lub pośrednio 
ponosi gmina. 

 
Co można zrobić, aby uniknąć 

wzrostu stawki za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi?

1. Jak już wyżej wspomnia-
no opłata za składowanie od-
padów wzrasta, zatem w inte-

resie wszystkich mieszkańców 
jest właściwa segregacja. Od-
pady poddane recyklingowi nie 
podlegają opłacie za składowa-
nie dlatego oszczędność wyni-
kająca z prawidłowej segregacji 
jest oczywista i zależna od każ-
dego z nas.

Po co segregować skoro dwa 
rodzaje odpadów wrzucane są 
do tego samego samochodu…?

Odp.: Samochody odbierają-
ce odpady w naszej gminie po-
zwalają na jednoczesny odbiór 
dwóch różnych rodzajów odpa-
dów. Zabudowa takiej śmieciar-
ki jest podzielona na dwie, nie-
zależne części i nie dochodzi do 
sytuacji, w której odpady dwóch 
różnych frakcji mogłyby zostać 
zmieszane podczas transportu.

2. Ograniczyć odbiór odpa-
dów zielonych i zachęcać miesz-
kańców do korzystania z przy-
domowych kompostowników. 
Odbiór dodatkowych ilości od-
padów zielonych byłby realizo-
wany tylko w ramach odpłatnej 
usługi;

3. Zmniejszyć częstotliwość 
odbioru niektórych frakcji odpa-
dów np. szkła;

4. Zmniejszyć limit odpadów 
remontowo-budowlanych od-
bieranych bez dodatkowych 
opłat w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK); 

5. Zachęcać mieszkańców do: 
• rezygnacji z produktów jed-

norazowego użytku, kupowania 
rzeczy bez zbędnych/nadmier-
nych opakowań, korzystania 
z pojemników wielokrotnego 
użytku;

• przemyślanych zakupów, 
planowania najbliższego menu 
oraz przygotowywania potraw 

z wykorzystaniem produktów, 
które mają już w lodówce,

• podjęcia próby ponowne-
go wykorzystania przedmiotów, 
które nadają się jeszcze do użyt-
ku.

Anna Piecha

Co składa się na stawkę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ?
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Początkiem marca wypłynę-
ła informacja Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Tychach o rocznej oce-
nie obszarowej jakości wody 
przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi dla gminy Bojszowy 
w 2018 roku.

Zgodnie z otrzymanym po-
wiadomieniem w okresie od 1 
stycznia 2018 r. do 31 grud-
nia 2018 r. w ramach prowa-
dzonego monitoringu jakości 
wody przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi, wykonano 
badania próbek wody. Bada-
no parametry mikrobiologicz-
ne (bakterie z grupy coli), fizy-
kochemiczne (chlorki, siarcza-
ny, żelazo itp.), organoleptyczne 
(barwa, mętność, smak) oraz 
stężenia promieniotwórczo-
ści w wodzie. Próbki pobierane 
były z różnych miejsc, przykła-
dowo studzienek wodomierzo-
wych, przepompowni i punktów 
zlokalizowanych na sieci wo-
dociągowej. Podstawę zapew-
nienia odbiorcom bezpiecznej 

wody do spożycia stanowiły ba-
dania laboratoryjne próbek wy-
konywane w ramach kontroli 
wewnętrznej RPWiK S.A. w Ty-
chach oraz badań realizowanych 
w ramach nadzoru Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego. Ilość badanych pró-
bek była zgodna z częstotli-
wością i zakresem określonym 
w przepisach prawa. W pobra-
nych próbkach nie stwierdzono 
przekroczeń parametrów mikro-
biologicznych i fizykochemicz-
nych, które mogłyby zagrozić 

zdrowiu osób spożywających 
tą wodę oraz pogorszyć jej oce-
nę organoleptyczną dokonywa-
ną przez konsumentów. Spora-
dycznie stwierdzano przekro-
czenia parametrów takich jak 
mętność, barwa, żelazo. Para-
metry te nie mają jednak bezpo-
średniego wpływu na zdrowie 
osób spożywających, jednak-
że mogą być przez nich nieak-
ceptowalne. W takim wypad-
ku każdorazowo informowano 
przedsiębiorstwo wodociągowo 
– kanalizacyjne i zobowiązywa-

no ich do usuwania awarii sieci 
lub jej płukania. Poprawę jakości 
wody Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Tychach 
potwierdzał ponownym pobo-
rem próbek do badań laborato-
ryjnych z punktów, w których 
występowały kwestionowane 
parametry. Jakość mikrobiolo-
giczną badanych próbek wody 
nie budziła większych zastrze-
żeń. W przypadku pojedynczych 
przekroczeń natychmiast podej-
mowano działania polegające na 
informowaniu przedsiębiorstw 
wodociągowo — kanalizacyj-
nych zobowiązanych do płuka-
nia konkretnego odcinka sieci 
wodociągowej lub przeprowa-
dzenia dezynfekcji. W związku 
z powyższym w 2018 roku woda 
na terenie gminy Bojszowy była 
przydatna do spożycia przez lu-
dzi. Zachęcamy do przeczyta-
nia całości dokumentu który jest 
dostępny w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Gminy Bojszowy 
w zakładce woda i ścieki.

Beata Łabuś

Bezpieczne zaopatrzenie w wodę
OCENA JAKOŚCI WODY W GMINIE

Mieszkańcy gminy Bojszowy zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z ujęcia powierzchniowego zlokalizowanego  
w Kobiernicach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu. Poprzez przepompownię wody w Tychach 
— Urbanowicach woda dostarczana jest około 7753 odbiorcom gminy Bojszowy.
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W przepiękną pogodowo, śro-
dę, 8 maja bieżącego roku, na 
przyszkolnych terenach sporto-
wych świerczynieckiej podsta-
wówki, rozegrano kolejną edy-
cję turnieju wiedzy pożarniczej 
i ekologicznej dla uczniów klas 
drugich. Do zawodów stanęło 
ponad pięćdziesięcioro uczniów 
ze szkół podstawowych naszej 
gminy. Opiekunkami były: Zo-
fia Drobiczek i Bogusława Go-
lus ( SP Międzyrzecze), Marta 
Kuźnik i Małgorzata Zbylut (SP 
Bojszowy) oraz Monika Szojda, 
Ewa Kaczmarek, Martyna Pie-

korz i Agata Kościelny (SP Świer-
czyniec). Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwali straża-
cy z miejscowej jednostki OSP 
w osobach: Mariusza Orocza 
– prezes, Damiana Klimka – na-

czelnik i strażaków: Stanisła-
wa Malarka oraz Pawła Gondzi-
ka. Współorganizatora, tj. gminę 
bojszowską reprezentował Ma-
ciej Raj. Z wszystkich uczestni-
ków utworzono sześć drużyn, 

po dziewięciu uczniów w każdej 
z nich i przewidziano dla każdej 
rozwiązanie siedmiu zadań. Zło-
żyły się na nie: tunel z torem 
przeszkód, rozwiązanie krzyżów-
ki z podaniem hasła, skoki z pił-
ką, przewrócenie pachołków za 
pomocą prądownicy i strumienia 
wody, pokaz udzielenia pierw-
szej pomocy medycznej, ułoże-
nie puzzli oraz ubranie strażaka 
w ubranie bojowe. Wszystko od-
bywało się pod okiem strażaków 
i pań opiekunek, a także pielę-
gniarki – Beaty Czarnynoga. 

(ah)

Młodzi turniejowicze 
W przepiękną pogodowo, środę, 8 maja bieżącego roku, na przyszkolnych terenach sportowych świerczy-
nieckiej podstawówki, rozegrano kolejną edycję turnieju wiedzy pożarniczej i ekologicznej dla uczniów klas 
drugich. Do zawodów stanęło ponad pięćdziesięcioro uczniów ze szkół podstawowych naszej gminy.
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Zachęcamy do udziału w wy-
jątkowej akcji, w której chcemy 
przywitać na świecie naszych 
nowych mieszkańców. To wła-
śnie dla nich dedykowane są 
specjalne body “Bajtel z Gminy 
Bojszowy”.

Warunek podstawowy, musi 
to być nasz mieszkaniec uro-
dzony od 1 czerwca tego roku 

i oczywiście wszystkie młodsze 
bajtle urodzone po tej dacie.

Drugi warunek to wypełnienie 
przez świeżo upieczonych rodzi-
ców formularza znajdującego się 
na stronie internetowej www.
bojszowy.pl i przekazanie go do 
UG Bojszowy (osobiście pokój nr 
7 lub skan na e-mail promocja@
bojszowy.pl)

Formularz składa się z dwóch 
części – pierwsza informacyjna 
do kogo mamy dostarczyć bo-
dziaka, a druga dotyczy zgody na 
publikację zdjęcia bajta w “Na-
szej Rodni” oraz na naszym face-
book-owym profilu – do czego 
bardzo zachęcamy!

Czekamy na bojszowskich bajtli

Przedszkolaki dowiedziały 
się więc, że żołnierze nie tyl-
ko bronią kraju, ale również 
pomagają w sytuacjach kry-
zysowych. Goście uświadomi-
li również dzieciom jak ważny 
jest pokój na świecie.

Żołnierze zachęcili dzie-
ci do ruchu i do dbania o wła-

sne zdrowie, bo każdy żołnierz 
musi być bardzo sprawny. Pod-
czas spotkania, dzieci dowie-
działy się dlaczego mundur 
żołnierza ma określony kolor, 
co oznaczają umieszczone na 
nim oznaczenia i symbole na-
rodowe. Każdy przedszkolak, 
mógł się choć na chwilę po-
czuć jak żołnierz, kiedy przy-
mierzał różne akcesoria wy-
posażenia żołnierskiego i mógł 
dowiedzieć się do czego i kie-
dy są one wykorzystywane.

Na koniec żołnierze zapre-
zentowali nam pokaz musztry 
w której chętne dzieci mogły 
również wziąć udział. Dzięku-
jemy żołnierzom z 57 Samo-
dzielnej Kompani ASG za cie-
kawe spotkanie z naszymi 
przedszkolakami i życzymy sa-
mych szczytnych chwil w służ-
bie Ojczyźnie.

Żołnierze w  w przedszkolu
17 maja przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Bojszowach, 
spotkały się z żołnierzami z 57 Samodzielnej Kompanii ASG. 
Żołnierze opowiedzieli dzieciom, na czym polega ich służba. 
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Spotkanie, które w tym roku 
zgromadziło około 60 tysięcy 
młodych katolików, jak zawsze 
odbyło się w radosnej i tanecz-
nej atmosferze. Choć oficjal-
nie rozpoczęło się ono dopie-
ro o godzinie 17, wierni zbie-
rali się na lednickich polach 
już od wczesnego ranka. Każ-
dy uczestnik tego aktu wiary 
otrzymywał pieczęć symboli-
zującą przyjętego we chrzcie 
i bierzmowaniu Ducha Święte-
go, a także specjalny przewod-
nik „Poznaj moje serce”, który 
był pomocny w przygotowaniu 
do spowiedzi, z której zresztą 
skorzystało wiele osób.

Pół godziny po oficjalnym 
otwarciu spotkania, kilkadzie-
siąt tysięcy zebranych chrze-
ścijan zaśpiewało wspól-

nie „Bogurodzicę” i „Hymn III 
Tysiąclecia”, a następnie ku 
słynnej „Bramie-Rybie” uda-
ła się procesja z relikwiami. 
Jako ciekawostkę warto do-
dać, że wśród nich znajdowa-
ła się również kopia najstarsze-
go krzyża znalezionego na zie-
miach polskich. Najważniejszą 
częścią spotkania była oczy-
wiście msza święta, po której 
zakończeniu wierni wysłuchali 
słów papieża Franciszka, który 
życzył młodym katolikom, „by 
prowadził ich entuzjazm na-
wróconego serca”.

– Na Polach Lednickich by-
łam już czwarty raz i z pewno-
ścią nie ostatni – mówi Wik-
toria Kokoszka, uczestnicz-
ka młodzieżowego spotkania. 
– Bardzo lubię tam wracać 

z powodu tamtejszej atmosfe-
ry. Dobrze jest zobaczyć wie-
lu młodych ludzi, którzy chcą 
pokazywać innym swoją wia-
rę. Oprócz tańców i śpiewów, 
uwielbiam procesje, które są 
doskonale przygotowane, aż 

chce się je oglądać – mówi na-
stoletnia katoliczka. Dodaje 
też, że Spotkania są świetną 
okazją do odnalezienia swoje-
go powołania.

Przemysław Żołneczko

8

Akt wiary młodzieży
SPOTKANIE MŁODYCH

W sobotę 1 czerwca kilkunastoosobowa grupa młodzieży z nowobojszowskiej parafii udała się do Lednicy 
na XXIII Spotkanie Młodych Lednica 2000. Tegoroczne zgromadzenie odbyło się pod hasłem „Wiesz, że Cię  
kocham”, będącym nawiązaniem do słów świętego Jana Pawła II. 

Trzymaj formę!
W tym roku szkolnym uczniowie z klas V i VI Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu  
realizują Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”. Jest to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia 
o unikalnym dwukierunkowym podejściu – promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną  
aktywnością fizyczną. 

Program pomaga rozwijać za-
interesowania uczniów i kształ-
tuje ich prozdrowotne nawyki. 
Uczniowie, realizując zadania 
zawarte w programie, uczest-
niczą w ciekawych zajęciach. 
Do tej pory odbyły się zajęcia 
z tematyki „Wybieram zdrowie 
i zdrowe odżywianie” oraz „Bi-
lans zysków i strat…”. Ucznio-
wie – pracując metodą projektu 
– opracowali zdrowe menu oraz 
stworzyli makietę talerza zdro-
wia. Swoje prace zaprezento-
wali na imprezie środowiskowej 
z okazji Dnia Dziecka, zachęca-
jąc wszystkich do aktywności 
fizycznej i zdrowego odżywia-
nia. Ważnym elementem proz-
drowotnych działań było spo-
tkanie z Panią dietetyk, Han-
ną Pieczką, które odbyło się 
6 maja. Ciekawe i pouczające 

zajęcia uświadomiły uczniom 
ogromny wpływ diety i aktyw-
ności fizycznej na pracę mózgu. 
Uczniowie dowiedzieli się rów-
nież, jak oszukują nas produ-
cenci, dodając zbyt duże ilości 
cukru do naszych ulubionych 
produktów i jaki jest podział 
makroskładników w diecie.

Pani dietetyk Hanna Piecz-
ka spotkała się również z młod-
szymi uczniami z klas I, II i III 
na zajęciach, które odbyły się 
w szkole 16 maja. Głównym ce-
lem tego spotkania także było 
uświadomienie dzieciom zna-
czenia zdrowego stylu życia 
oraz poprawnych nawyków ży-

wieniowych. Uczniowie dowie-
dzieli się, w jaki sposób żyw-
ność wpływa na nasze zdrowie 
i codzienne funkcjonowanie. 
Zapoznali się z historyjką obraz-
kową o jabłku, poznali wartości 
odżywcze owoców i warzyw 
oraz degustowali czerwone ja-
błuszka, którymi pani dietetyk 
częstowała wszystkich uczest-
ników spotkania. Pani diete-
tyk w ciekawy sposób utrwali-
ła informacje dotyczące budo-
wy piramidy zdrowia, a także 
wytłumaczyła, dlaczego należy 
ograniczać spożycie słodyczy 
i słodkich napojów. Dzieci do-
wiedziały się ile cukru kryje się 
w sokach, Coli czy wodzie sma-
kowej oraz produktach, które 
uznawane są za zdrowe.
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Wuefiści przygotowali dla 
uczniów tzw. stacje, gdzie 
młodzież mogła zmierzyć się 
z różnymi wytrzymałościowy-
mi i sprawnościowymi zada-
niami. Co kilkanaście minut 
klasy przechodziły do innych 
stacji, tym samym uczestni-
cząc w coraz to innych ćwicze-
niach. Był unihokej, bieg kel-
nera, rzut oponą do celu, skoki 

w workach, rzuty karne i wie-
le innych. Dzień Sportu otwar-
ła wspólna zumba, zakończyły 
sztafeta uczniów klas IV-VIII 
oraz polonez w wykonaniu 
ósmoklasistów. Dzieci z okazji 
swojego święta mogły też za-
jadać się słodkościami ufundo-
wanymi przez Radę Rodziców.

Celina Liberka

Dzień Sportu w Świerczyńcu
W ramach obchodów Dnia Dziecka 31 maja w świerczynieckiej szkole odbył się Dzień Sportu. Impreza odbyła 
się na przyszkolnych obiektach sportowych, a towarzyszyła jej przepiękna pogoda. 

Ósmoklasistka biologią inte-
resuje się od dawna, uwielbia 
odkrywać organizm człowie-
ka, jego budowę i funkcjono-
wanie. W VIII klasie zaintere-
sowała się genetyką i ochroną 
środowiska, zaczęła robić krzy-
żówki genetyczne i sprawdzi-
ła różne zależności w swojej 
rodzinie. – Chciałam bardzo 
podziękować pani Katarzynie 
Kmieć, która poświęciła mi bar-
dzo dużo czasu na przygotowa-
nie, nawet podczas ferii- mówi 
o swojej nauczycielce biologii 
Martyna. Według uczennicy 
największe efekty przyniosło 
rozwiązywanie arkuszy konkur-
sowych z poprzednich lat.

 – Do konkursu kuratoryjne-
go z biologii Martyna przygoto-
wywała się od września. Do opa-
nowania miała materiał z anato-
mii człowieka, genetyki, ewolucji 

organizmów, ekologii, ochrony 
środowiska i ochrony przyrody. 
Wymagało to od niej ogromne-
go nakładu pracy, ponieważ nie-
które treści musiała opanować 

na poziomie maturalnym lub na-
wet akademickim. Martyna jest 
sumienna, obowiązkowa i bardzo 
zdolna. Ma niespotykaną w tak 
młodym wieku umiejętność ho-
listycznego spojrzenia na zjawi-
ska i procesy zachodzące w przy-
rodzie. Poza tym posiada szeroką 
wiedzę ogólną, nie tylko przyrod-
niczą. Wie, co jest w życiu waż-
ne i że warto podejmować kolej-
ne wyzwania, by się wszechstron-
nie rozwijać. Za nami wiele godzin 
wspólnego wysiłku, ale praca 
z nią to była dla mnie ogromna 
przyjemność- podsumowuje Ka-
tarzyna Kmieć, która przygotowa-
ła Martynę do konkursu.

Celina Liberka

Biologia - pasja Martyny 
W ubiegłym roku szkolnym Martyna Kucz, uczennica Gminnej Szkoły Podstawowej  w Świerczyńcu,  
została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii oraz finalistką Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. W tym roku do listy swoich sukcesów może dopisać kolej-
ny- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii.

 Od maja piętnaścioro 
uczniów ze szkoły w Świer-
czyńcu, którzy posiadają orze-
czenia o niepełnosprawności, 
uczestniczy w zajęciach hipo-
terapii. Odbywają się one w ra-
mach projektu unijnego Krok 
dalej (program zajęć wspo-
magających i rozwijających 
dla uczniów szkół podstawo-
wych). Kontakt dziecka z ży-
wym stworzeniem pozytyw-
nie wpływa na proces lecze-

nia i ogólny nastrój pacjenta. 
Spośród wielu zalet hipoterapii 
warto podkreślić zmniejszenie 
zaburzeń koordynacji i rów-
nowagi oraz rozwijanie samo-
dzielności. Ponadto w kwietniu 
w ramach projektu unijnego 
uczniowie uczestniczyli w za-
jęciach dogoterapii, która jest 
idealną alternatywą dla kla-
sycznej rehabilitacji.

Sylwia Kozioł

Nie tylko Hipoterpia  
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Na zdjęciu Martyna Kucz z nauczycielką Katarzyną Kmieć
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CIOTKA KLOTKA
Pisarka, autorka piosenek dla 

dzieci, scenarzystka, założyciel-
ka zespołu „Fasolki”, legendar-
na Ciotka Klotka z Tik-Taka, czy-
li Pani Ewa Chotomska spotkała 
się z uczniami pierwszych i dru-
gich klas z bojszowskiej i świer-
czynieckiej podstawówki. Pani 
Ewa opowiedziała o swoich 
książkach oraz zaprezentowa-
ła napisane przez siebie dziecię-
ce hity (ku niesamowitej ucie-
sze nauczycielek i bibliotekarek). 
Artystka zaczarowała najmłod-
szych czytelników o czym 
świadczyła dłuuuuga kolejka po 
książki z autografem, bo „fanta-
zja, fantazja, bo fantazja jest od 
tego, aby bawić się, aby bawić, 
aby bawić się na całego...”.

ILUSTRACJE SĄ WAŻNE
Czy do przekazania treści na-

dają się tylko słowa? Siódmo- 
i ósmoklasiści z Bojszów na-
uczyli się, że świetnym środkiem 
wyrazu i przekazu jest też obraz. 
Rewelacyjna ilustratorka ksią-
żek dla dzieci i dorosłych Joanna 
Zagner-Kołat wyjaśniła na czym 
polega jej praca i udzieliła wska-
zówek dla przyszłych twórców 

komiksów. Po części teoretycz-
nej, nasi kreatywni goście ryso-
wali własne historie – zdumie-
wające, że jeden motyw można 
przedstawić na tak wiele sposo-
bów. 

O NOS, PO NASZYMU
Miłośnik śląskiej historii, kul-

tury, języka i przede wszystkim 
ludzi – Marek Szołtysek spotkał 
się z mieszkańcami naszej gminy, 
żeby „po naszymu porozprawiać 
o nos samych”. Dzięki tej wizy-
cie poznaliśmy szereg anegdot 
i ciekawostek. Pan Marek za-
prezentował swoje książki i opo-
wiedział o swojej pracy. Było po 
śląsku o Śląsku, o naszych regio-
nalnych wadach i zaletach, na 
poważnie i ze śmiechem. Marek 
Szołtysek swoją pracą i osobo-
wością pokazuje jak celebrować 
śląskość i być dumnym z wła-
snego pochodzenia. Spotkanie 
z nim dało uczestnikom sporą 
dawkę wiedzy i jeszcze większą 
dozę dobrego humoru. Obie-
cujemy, że Biblioteka jeszcze 
niejednokrotnie zaprosi autora 
w bojszowskie progi.

Beata Wrobel

Książka dla człowieka, człowiek dla książki 
- spotkania (nie tylko) autorskie
Symbioza – zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków organizmów, które przynosi  
korzyść każdej ze stron lub jednej, a drugiej nie szkodzi. Wypisz, wymaluj definicja relacji czytelnika i książki. 
Aby żyć w zgodzie z powyższą definicją, Biblioteka, w ramach realizacji zadania „Książka dla człowieka,  
człowiek dla książki – spotkania (nie tylko) autorskie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zorganizowała szereg spotkań dla 
młodszych i starszych czytelników.

Ewa Chotomska na spotkaniu z uczniami

Joanna Zagner-Kołat Marek Szołtysek 
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Bojszowscy gimnazjaliści w Białymstoku
„Upiór w operze”, jeden z najsłynniejszych musicali w historii, w Polsce został wystawiony przez warszawską 
„Romę”, a po kilkuletniej przerwie ta realizacja trafiła na deski Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 
Kiedy na początku roku okazało się, że na prośbę widzów spektakl jest wznawiany od kwietnia, decyzja 
członków koła teatralnego mogła być tylko jedna. 

„Regularnie odwiedzamy  
z uczniami teatry, przede 
wszystkim – chorzowski Te-
atr Rozrywki” – mówi jedna 
z opiekunek koła, Marta Pa-
nek. -„Uczestniczymy w warsz-
tatach teatralnych, oglądamy 
sztuki. Nasi uczniowie wysta-
wiają własne przedstawienia, 
ale mają też okazję uczyć się 
od profesjonalistów”. Małgo-
rzata Jęczmyk-Głodkowska, 
też opiekująca się kołem te-
atralnym, opowiada:, „Kiedy 
w Gdyni zobaczyłam musical, 
o którym zawsze marzyłam, 
„Notre Dame de Paris”, stwier-
dziłam, że bardzo chcę poka-
zać go moim uczniom. Wypra-
wa nad morze w ubiegłym roku 
okazała się fantastyczną przy-
godą. A skoro mogliśmy po-
jechać do Gdyni, a potem do 

Warszawy, to, dlaczego nie do 
Białegostoku?”. 

Wyjazd odbył się w dniach 
9-11 maja br. Uczniowie zwie-
dzili Pałac Branickich, (w które-

go dawnej sali balowej zatań-
czyli spontanicznego poloneza), 
a także niewielkie, ale bardzo 
interesujące Muzeum Historii 
Medycyny i Farmacji przy Uni-

wersytecie Medycznym. Kul-
minacją była wizyta w Operze 
i Filharmonii Podlaskiej na mu-
sicalu „Upiór w operze”. Każdy 
element niezwykłego przed-
stawienia – scenografia, chore-
ografia, efekty specjalne, mu-
zyka, głosy aktorów – zrobiły 
ogromne wrażenie na uczest-
nikach wycieczki. Po musicalu 
uczniowie mieli okazję spotkać 
się z odtwórcą jednej z głów-
nych ról – Rafałem Supińskim, 
i na gorąco opowiedzieć o swo-
ich wrażeniach. 

„Działania w kole, próby pod-
czas nocy teatralnych, wspólne 
występy i wyjazdy bardzo nas 
ze sobą związały” – opowiada-
ją trzecioklasiści. – „Będziemy 
tęsknić za tym czasem”. 

Małgorzata 
Jęczmyk-Głodkowska

„Zbrodnia to niesłychana, pani 
zabija pana…” – spektakl „Li-
lie” na podstawie ballady Ada-
ma Mickiewicza wystawiony 22 
maja br.  na scenie auli Szkoły 
Podstawowej im. W. Gawliko-
wicza w Bojszowach podsumo-
wał trzyletnią pracę gimnazjali-
stów w kole teatralnym. „Wielu 
uczniów jest z nami od pierw-
szej klasy gimnazjum” – opowia-
da Marta Panek, która zaczęła 
prowadzić szkolne koło teatral-
ne wiele lat temu. -„Na naszych 
oczach dorastali. Przez trzy lata 
zaprezentowali różne przedsta-
wienia – „Romeo i Julijkę” po ślą-
sku na podstawie tekstu Mar-
ka Szołtyska, „Kopciuszka” czy 
„Bajkę Samograjkę” według Jana 
Brzechwy. W tym roku zapro-
ponowaliśmy im Mickiewicza 
– uznaliśmy, że teraz jest na to 
czas”. 

W XIX-wiecznej balladzie 
można znaleźć wszystko, co 
lubi współczesna publiczność 

– uczucie, zbrodnię, tajemnicę, 
duchy… A uwielbiana przez ro-
mantyków ludowa moralność, 
zgodnie z którą zło musi zostać 
ukarane – trafia do ludzi w każ-
dej epoce. 

Ważnymi postaciami w przed-
stawieniu stały się plotkujące 
służące, które komentowały wy-
darzenia lub je zapowiadały – ni-
czym grecki chór w starożytnej 
tragedii. Komentarzem do tego, 
co działo się na scenie, były też 
utwory współczesnych wokali-
stów, takich jak Grzegorz Mar-
kowski, Dawid Podsiadło czy Ja-
nusz Radek, zaśpiewane przez 
młodych aktorów – jednocze-
śnie członków zespołu wokalne-
go „Cantabile”. 

„Podczas tych trzech lat poka-
zywaliśmy nasze przedstawienia 
na przeglądach teatralnych, ale 
przede wszystkim – naszej pu-
bliczności” – mówi współprowa-
dząca koło teatralne Małgorzata 
Jęczmyk-Głodkowska. – „Zapra-

szaliśmy emerytów i ich wnuki, 
przedszkolaków, uczniów klas I-
-III. Naszą najważniejszą i naj-
wierniejszą publicznością byli też 
zawsze rodzice i bliscy naszych 
uczniów. Tym razem skupiliśmy 
się na nich. Zaprosiliśmy też dy-
rekcję i nauczycieli naszej szkoły. 
Nikt nas nie zawiódł”. 

Publiczność dopisała, a przed-
stawienie zagrane z towarzysze-
niem zespołu instrumentalne-
go oraz wokalnego „Cantabile” 
prowadzonego przez Katarzynę 
Giedwiłło spotkało się z bardzo 
pozytywnym odbiorem. 

Po spektaklu widzowie zostali 
zaproszeni na poczęstunek przy-

gotowany przez wolontariuszki 
(w pieczeniu pysznych ciast po-
magali rodzice). 

„Praca nad,,Liliami” była nie-
zwykłym przedsięwzięciem, któ-
re integrowało wszystkie dzie-
dziny sztuki teatralnej – sce-
nografię, muzykę, grę aktorską 
i reżyserię. Można powiedzieć, 
że była to współczesna wersja 
musicalu w wykonaniu gimnazja-
listów. Wiedziałam, że uczniów 
koła stać na wiele, ale i tak je-
stem zachwycona ostatecznym 
efektem” – podsumowuje Mar-
ta Panek.

Małgorzata 
Jęczmyk-Głodkowska

Pani zabija pana 
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Podczas uroczystości głos za-
brali przedstawiciele samorzą-
dów i służb mundurowych, którzy 
wyrazili wdzięczność strażakom 
za ich poświęcenie podczas dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych. Wrę-
czono również medale dla naj-
bardziej zasłużonych ochotników 
z powiatowych jednostek OSP, 

wśród których znaleźli się druho-
wie z Bojszów Nowych. Medale 
za zasługi dla pożarnictwa w po-
wiecie bieruńsko-lędzińskim ode-
brali Jan Foltyn i Andrzej Żołnecz-
ko, a z kolei złotym medalem za 
zasługi dla pożarnictwa uhonoro-
wano Szymona Madeja. Odzna-
czony został także bojszowianin, 

starosta Bernard Bednorz, któ-
ry odebrał order Komandorii św. 
Wojciecha.

– Co rzuciło mi się w oczy, 
pierwszy raz tę uroczystość pro-
wadził strażak-ochotnik, a nie jak 
do tej pory strażak z PSP – mówi 
Andrzej Żołneczko. – Pogoda 
była świetna, wreszcie nie mu-
sieliśmy moknąć. Podobało mi się 
zresztą to, że wszyscy ci politycy, 
którzy dotarli na naszą uroczy-

stość, wspólnie zjedli z nami gro-
chówkę na tyłach starostwa, a nie 
uciekli do jakiejś sali, co niestety 
zdarza się przy różnych impre-
zach – dodaje zasłużony ochot-
nik.

Warto dodać na koniec, że 
w sztandarze powiatowym sta-
nęli trzej strażacy z naszej gminy, 
z jednostek w Świerczyńcu, Boj-
szowach i Bojszowach Nowych.

Przemysław Żołneczko

Świętowali Dzień Strażaka
Tradycyjnie, jak co roku, w majową sobotę 18 maja pod starostwem w Bieruniu odbył się uroczysty apel 
z okazji dnia świętego Floriana. Co szczególnie ucieszyło jego uczestników, tym razem pogoda dopisała, bo 
zazwyczaj przy tej okoliczności na strażaków lały się z nieba strugi deszczu.

Wydawca: 
Urząd Gminy Bojszowy.  
ISSN 1506-5782

Wędkarze Koła nr 101 w Boj-
szowach spotkali się na łowisku 
w Jedlinie, by od rana, 11-go 
maja, w przeciągu czterech go-
dzin rozstrzygnąć o tytule mi-
strza w dorocznych zawodach 
spławikowych. Do rywaliza-
cji stanęło 29 wędkarzy, w tym 
dwie panie. Niestety, nie wy-
startował ani jeden junior, co 
niepokoi organizatorów, a już 
z całą pewnością Zarząd Koła. 
Ryby jakoś tego dnia nie mia-
ły ochoty na przynęty, rzuca-
ne często i dość obficie. Z gro-
na prawie trzydziestu wędkują-

cych złowieniem jakiejkolwiek 
ryby mogło się pochwalić zale-
dwie 18. Wśród pań tylko jed-
na z nich, mianowicie Łucja Zle-
zarczyk, wyciągnęła z wody ryb 
za 120 punktów. Wśród męż-
czyzn zwycięstwo odniósł Wal-
demar Doktor, gromadząc w do-
robku punktowym 3.100 punk-
tów i wyprzedził Pawła Gruszkę 
– 2.090 punktów oraz Łukasza 
Łosonia – 1.740. Wymienieni 
odebrali pamiątkowe dyplomy, 
piękne puchary oraz nagrody 
(do wyboru) w postaci sprzętu 
wędkarskiego.                         (ah)
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WÓJT GMINY BOJSZOWY 
 

 ZAPRASZA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM 
ZAMIESZKAŁE W GMINIE BOJSZOWY   

NA WAKACJE ORGANIZOWANE 
W OKRESIE  1 - 31 LIPCA 2019 ROKU 

  

W PROGRAMIE: 
 ZAJĘCIA Z CERAMIKI  

 ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

 ZAJĘCIA SPORTOWE 

 GRY I ZABAWY RUCHOWE 

 PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE 

 WYCIECZKA 

 ORAZ WIELE INNYCH ATRAKCJI  

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:  
CODZIENNIE 5 GODZINNĄ OPIEKĘ WYKWALIFIKOWANEJ KADRY PEDAGOGICZNEJ, 
INSTRUKTORSKIEJ,  MOŻLIWOŚĆ ATRAKCYJNEGO SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU,  

ŚWIETNĄ ZABAWĘ!!! 
 

ZAJĘCIA TRWAJĄ OD GODZ. 9.00 DO 14.00 W SIEDZIBIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO                  
W BOJSZOWACH  PRZY UL. ŚWIĘTEGO JANA 33 

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ ZAPISY DZIECI  
W SIEDZIBIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOJSZOWCH  

PRZY UL. SIERPOWEJ 38, 43-220 ŚWIERCZYNIEC 
OD 24.05.2019R. DO 24.06.2019R.             

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 

 


