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Liderzy Gminnej Oświaty 2019
LAUREACI UHONOROWANI

Cokolwiek potrafisz 
lub myślisz, że potrafisz,  

rozpocznij to. Odwaga ma  
w sobie geniusz, potęgę 

i magię.
Johann Wolfgang von Goethe

dokończenie na stronie 2 

Bezdyskusyjnie absolwent-
ką numer jeden jest w tym 
roku Martyna Kucz. Dziewczy-
na osiągnęła średnią ocen 6,00 
a ponadto jest Laureatką Wo-
jewódzkiego Konkursu z Biolo-
gii 2018/19, Laureatką Woje-
wódzkiego Konkursu z Historii 
2017/2018, Finalistką Woje-
wódzkiego Konkursu z Języka 
Polskiego 2017/2018 i zdobyła 
100% punktów z matematyki 
na egzaminie. Podczas spotka-
nia Liderów Gminnej Oświa-
ty 2019, poprosiliśmy Marty-
nę, by opowiedziała nam o so-
bie, o tym jak zdobywa się taką 
średnią i jakie ma plany na naj-
bliższą przyszłość.

–Uczęszczałam do Szkoły 
Podstawowej w Świerczyńcu, 
w której moją wychowawczy-
nią była pani Celina Liberka. 
Jak się zdobywa taką średnią? 
Przede wszystkim słucham na-
uczycieli na lekcjach i pracuję 
systematycznie w domu. In-
teresuję się wszystkim. Oglą-
dam wiadomości i kanały te-
matyczne w telewizji starając 
się pogłębiać swoją wiedzę. 
Oczywiście mam swoje ulubio-
ne przedmioty i są to: biologia, 
matematyka, chemia i historia.

Zamierzam kontynuować 
naukę w Liceum im. Leona 
Kruczkowskiego w klasie 
o profilu biologiczno- chemicz-
nym. Wiem, że to szczególny 
rok w szkołach średnich, ale 
mam nadzieję, że w moim przy-
padku nie powinno być proble-
mów z dostaniem się do wy-
branej szkoły.                         pik

Gratulujemy 
Martynie Kucz

- Te oto słowa zostały skie-
rowane do tegorocznych lau-
reatów tytułu Lider Oświa-
ty Gminnej 2019. Spotkanie 
z Wójtem Adamem Duczmalem 

odbyło się w upalne środowe 
popołudnie 19 czerwca w auli 
Szkoły Podstawowej w Bojszo-
wach. 
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Radni po prezentacji rapor-
tu o stanie Gminy Bojszowy 
jednogłośnie podjęli uchwałę 
w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy wotum zaufania. War-
to podkreślić, że raport o sta-
nie Gminy Bojszowy był przez 
Wójta prezentowany po raz 

pierwszy. W dalszej kolejno-
ści, po rozpatrzeniu sprawoz-
dania z wykonania budżetu 
Gminy Bojszowy za 2018 rok 
i zapoznaniu się z pozytywną 
opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej na temat wykona-
nia budżetu, rada pozytywnie 

oceniła wykonanie budżetu 
i jednogłośnie wnioskowała 
o udzielenia absolutorium. 
Radni po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem rocznym 
z wykonania budżetu za 2018 
rok, sprawozdaniem finanso-
wym, opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o sprawozda-
niu rocznym z wykonania bu-
dżetu, jednogłośnie podjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy 
Adamowi Duczmalowi. Jako 
pierwszy gratulacje Wójtowi 
złożył przewodniczący Rady 
Gminy – Marek Kumor.
W obu głosowaniach brało 
udział 14 radnych.
Po podjęciu uchwały Wójt 
Gminy Adam Duczmal po-
dziękował za dobrą współpra-
cę wszystkim, którzy działają 
w strukturach Urzędu Gminy: 
radnym, pracownikom urzędu 
oraz kierownikom poszczegól-
nych jednostek.
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•  08.05. Bojszowy,  ul. Olszyn-
ki, przywłaszczenie wypoży-
czonego sprzętu budowlane-
go (zgłoszono 04.06.2019).

•  08.06. Bojszowy, ul. Dwo-
rzysko, policjanci zatrzyma-
li mężczyznę, który kierował 
samochodem będąc w stanie 
nietrzeźwości – 1,16 mg/l.

• 21.05. Bojszowy, ul. Pan-
cerniaków, oszustwo interne-
towe za pośrednictwem por-
talu facebook przy sprzedaży 
butów m-ki adidas (zgłoszono 
10.06.2019 r.).

• 26.06. Bojszowy, ul. Ruchu 
Oporu, policjanci zatrzyma-
li mężczyznę, który kierował 
samochodem będąc w sta-
nie nietrzeźwości – 1,17 mg/l 
i spowodował kolizję.

• 29.06. Bojszowy, ul. Ruchu 
Oporu, kradzież ziemi z dział-
ki oraz uszkodzenie rowu me-
lioracyjnego.

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

KRONIKA
KRYMINALNA Liderzy Gminnej Oświaty 2019

Tradycyjne uczniom towarzy-
szyli ich rodzice, ale byli również 
obecni dyrektorzy szkół oraz 
wychowawcy klas. Na spotkaniu 
obecni byli również Przewod-
niczący Rady Gminy Bojszowy 
Marek Kumor oraz Przewodni-
czący Komisji Zdrowia, Pomo-
cy Społecznej, Oświaty i Kultu-
ry Roman Horst, a także Skarb-
nik Gminy Grażyna Czarnynoga.
W tym roku tytuł Lidera Oświaty 
Gminnej przypadł aż 38 uczniom 
kończącym naukę w szkołach 
prowadzonych przez gminę – 22 

ze szkół podstawowych, kończą-
cych klasy VIII oraz 16 z III klas 
gimnazjalnych.
LISTA LAUREATÓW:
Szkoła Podstawowa w Między-
rzeczu – Emilia Łatka, Adrian 
Maliszak, Karolina Rozmus, Zu-
zanna Zięba
Gminna Szkoła Podstawowa 
w Świerczyńcu – Karolina Fuchs, 
Natalia Fuchs, Milena Kapela, 
Agata Kapica, Zuzanna Kozioł, 
Martyna Kucz, Jakub Rozmus, Ali-
cja Wolska, Hanna Żmuda
Szkoła Podstawowa w Bojszo-
wach – Aurelia Affek, Julia Bio-

lik, Magdalena Kotas, Alicja 
Krzeszowiak, Patrycja Pomietło, 
Anastazja Sosna, Zuzanna So-
sna, Weronika Trzońska, Natalia 
Wesołowska
Klasy gimnazjalne – Amelia Bu-
gaj, Natalia Czempas, Paulina 
Gopek, Marta Jureczko, Zuzan-
na Królikowska, Julia Lepian-
ka, Marta Leśniak, Kinga Lysko, 
Wiktoria Makosz, Klaudia Rogal-
ska, Kinga Szafron, Oliwia Szy-
puła, Aleksandra Świergolik, An-
gelika Weszka, Patrycja Wojtala, 
Emilia Wybraniec.

ZP
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Jednogłośne absolutorium i wotum 
zaufania dla Adama Duczmala Wójta 
Gminy Bojszowy 

RAPORT O STANIE GMINY PRZYJĘTY

W poniedziałek 17 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bojszowy  
odbyła się X w obecnej kadencji sesja Rady Gminy, której najważniejszym  
punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Adamowi Duczmalowi.

dokończenie ze strony 1 



3333

Program  „rodzina 500+” od 1 lipca 2019r. 
– bez kryterium dochodowego

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOJSZOWACH INFORMUJE

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, 
bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć 
wniosek. Można to zrobić już od 1 lipca online poprzez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną oraz PUE 
ZUS. Natomiast od 1 sierpnia będzie można złożyć wniosek także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobi-
ście w siedzibie GOPS w Bojszowach. 

Jednocześnie informujemy, iż 
od dnia 01 lipca 2019 r. zmianie 
ulegają niektóre zasady przy-
znawania świadczeń wycho-
wawczych. I tak: 

• świadczenia wychowawcze 
będą przysługiwały niezależnie 
od dochodu na każde dziecko 
w wieku do ukończenia 18 roku 
życia;

• osoby samotnie wycho-
wujące dzieci w celu uzyskania 
w/w świadczenia nie będą mu-
siały mieć ustalonego na rzecz 
dziecka świadczenia alimenta-
cyjnego,

• wydłużeniu do dnia 31 maja 
2021 r. ulegnie okres świadcze-
niowy, na który przyznawane 
będą powyższe świadczenia,

• w przypadku złożenia wnio-
sku w okresie od dnia 01 lip-
ca 2019 r. do dnia 30 września 
2019 r., prawo do świadczenia 
wychowawczego ustalane bę-
dzie począwszy od dnia 01 lip-
ca 2019 r., o ile na dane dziecko 
nie jest już ustalone prawo do 
świadczenia wychowawczego,

• jeżeli w okresie 3 miesię-
cy, licząc od dnia urodzenia się 
dziecka, objęcia dziecka opieką 
lub przysposobienia dziecka, zo-
stanie złożony wniosek o usta-
lenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego, prawo to będzie 
ustalane od miesiąca urodzenia 
się dziecka, objęcia dziecka opie-
ką lub przysposobienia dziecka. 
Przepis ten znajdzie jednak za-
stosowanie dopiero w przypad-
ku dzieci urodzonych, objętych 
opieką i przysposobionych po 
dniu 30 czerwca 2019 r.;

• przyznanie świadczenia wy-
chowawczego nie będzie wy-
magało wydania decyzji admi-
nistracyjnej. W związku z po-
wyższym na wskazany we 
wniosku adres poczty elektro-
nicznej wysłana zostanie infor-

macja o przyznaniu wniosko-
wanego świadczenia. Natomiast 
w przypadku niewskazania ad-
resu poczty elektronicznej, do 
wnioskodawcy zostanie przy-
gotowana pisemna informacja 
o przyznaniu świadczenia, któ-
rą będzie można osobiście ode-
brać w siedzibie Ośrodka. Jed-
nakże nieodebranie w/w infor-
macji nie będzie wstrzymywało 
wypłaty przyznanego świadcze-
nia,

• decyzje administracyj-
ne wydawane będą jedynie 
w przypadku odmowy prawa do 
świadczenia wychowawczego, 
zmiany lub uchylenia prawa do 
w/w świadczenia albo ustalenia 
nienależnie pobranego świad-
czenia, 

• zmiana miejsca zamiesz-
kania przez osobę pobierającą 
w tutejszym Ośrodku świadcze-
nia wychowawcze nie będzie 
wymagała wydania przez tu-
tejszy Ośrodek decyzji o uchy-
leniu prawa do przyznanego 
świadczenia. W takim przypad-
ku komplet zgromadzonej do-
kumentacji wraz z informacją 
o przyznaniu świadczenia zo-
stanie przekazany celem dalszej 
realizacji do gminy właściwej ze 
względu na nowe miejsce za-
mieszkania danego świadcze-
niobiorcy.

Niezmienna pozostaje nato-
miast wysokość świadczenia 
wychowawczego, która co do 
zasady wynosi 500,00 zł mie-
sięcznie na dziecko. Jednakże 
w przypadku dziecka znajdują-
cego się – zgodnie z orzecze-
niem sądu – pod opieką naprze-
mienną obydwojga rodziców, 
sprawowaną w porównywal-
nych i powtarzających się okre-
sach, każdemu z rodziców bę-
dzie przysługiwało świadcze-
nie wychowawcze w kwocie 
250,00 zł miesięcznie. Propor-
cjonalnie będzie ustalana rów-
nież wysokość świadczenia wy-
chowawczego w przypadku 
urodzenia się dziecka lub ukoń-
czenia przez dziecko 18. roku 
życia. 

Więcej informacji można uzy-
skać w siedzibie GOPS w Boj-
szowach lub pod nr tel. 32 328 
93 05 w godzinach urzędowania 
Ośrodka.

TERMINY SKŁADANIA 
WNIOSKÓW 

O ŚWIADCZENIA: „DOBRY 
START” (300+), ZASIŁEK 
RODZINNY, FUNDUSZ

 ALIMENTACYJNY

Terminy ubiegania się o ww. 
świadczenia są analogiczne jak 
w przypadku świadczenia 500+.

Informujemy ponadto, iż za-
sady przyznawania świadczeń 
dobry start nie uległy zmianie 
w stosunku do roku ubiegłego. 
Stąd też świadczenie to jest wy-
płacane jednorazowo w kwo-
cie 300,00 zł na każde dziecko 
uczące się w szkole do ukoń-
czenia przez nie 20. roku życia. 
Ponadto w przypadku dzieci le-
gitymujących się orzeczeniem 
o niepełnosprawności, świad-
czenie przysługuje do ukoń-
czenia przez nie 24. roku ży-
cia. Świadczenie dobry start nie 
przysługuje natomiast z tytułu 
rozpoczęcia rocznego przygo-
towania przedszkolnego, a tak-
że osobom uczącym się w szko-
łach policealnych, szkołach dla 
dorosłych i na uczelniach wyż-
szych. Przyznanie świadczenia 
dobry start nie wymaga wyda-
nia decyzji w związku z czym 
na wskazany we wniosku adres 
poczty elektronicznej zostanie 
wysłana informacja o przyzna-
niu świadczenia. W przypad-
ku niewskazania adresu poczty 
elektronicznej, wnioskodawca 
będzie mógł osobiście odebrać 
w tutejszym Ośrodku informa-
cję o przyznaniu świadczenia.. 
Nieodebranie powyższej infor-
macji nie ma jednak wpływu na 
wypłatę świadczenia.

UWAGA
Ponadto informujemy miesz-

kańców Gminy Bojszowy, że 
składając wniosek online (po-
przez bankowość elektroniczną) 
w sprawie świadczeń wycho-
wawczych (500+) oraz świad-
czenia „Dobry start” (300+) 
– wybierając organ do którego 
składany jest wniosek w przy-
padku braku na liście miasta/
gminy BOJSZOWY należy wy-
szukać na liście miasto/gminę 
ŚWIERCZYNIEC.
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Zapłonęło ognisko na „Zandgrubie”
Tradycją jest, że zawsze w drugim dniu Zielonych Świątek wieczorem płoną ogniska. Organizatorami już 
po raz dziewiąty byli radni i Wójt Gminy Bojszowy Adam Duczmal, przy dużym udziale członków OSP  
Bojszowy. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 
18:00 śpiewem Zespołu Folklo-
rystycznego „Bojszowianie” pod 
przewodnictwem Wiktora Spo-
rysia. Po pierwszym wejściu „Boj-

szowian”, prowadzenia przeję-
ła Pani Katarzyna Ścierska zapo-
wiadając występy dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Bojszowach, któ-
re zostały przyjęte wielkimi owa-

cjami. Wszystkie występujące 
dzieci otrzymały bony na kiełba-
ski i napój oraz słodycze ufundo-
wane przez radnych. Dziewczy-
ny z OSP roznosiły śląski kołocz, 

zasponsorowany przez Wójta, 
a radni obdarowywali dzieci na-
grodami rzeczowymi i słodyczami 
ufundowanymi przez sponsorów.

Finałem imprezy było zapale-
nie ogniska o godz. 20:00 przez 
Wójta Adama Duczmala. Wszy-
scy bawili się znakomicie i dopi-
sała pogoda. Stoiska kusiły do za-
kupu dobrego jedzenia i napojów. 
Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków, w tym sporej grupy dzieci, 
czuwali strażacy.

Główny organizator za pośred-
nictwem gazety gminnej pragnie 
podziękować wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób pomogli mu 
w organizacji zielonoświątkowe-
go festynu. Na prezentowanych 
zdjęciach widać, że humor i chęć 
do zabawy dopisywały.

Andrzej Rokowski fo
t. 
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Świętojańska uczta muzyczna
Za nami kolejny Koncert Świętojański, który odbył się w niedzielę 23 czerwca i szczelnie wypełnił  
słuchaczami kościół pw. Jana Chrzciciela w Bojszowach. Zainicjowana przez księdza proboszcza Andrzeja 
Maślankę muzyczna impreza od kilku lat stanowi artystyczne zwieńczenie odpustu parafialnego. 

Tym razem Bojszowska Or-
kiestra Ponticello pod kierow-
nictwem Roberta Koźbiała wy-
konała utwory kompozytorów 
z całej Europy. Renoma orkie-
stry i atrakcyjny program spra-
wiają, że na koncerty świętojań-
skie przybywają słuchacze nie 
tylko z naszej gminy, ale rów-
nież z okolicznych miejscowo-
ści, co stanowi doskonała oka-
zję do promowania Bojszów. 

Tym razem nasza orkiestra wy-
konała między innymi: „Bajkę” 
Stanisława Moniuszki, fragment 
“Fausta” Charles’a Gounoda oraz 
“Cyganerii” Giacomo Puccinie-
go. Ogromne słowa uznania na-
leżą się muzykom za wykona-
nie bardzo wymagającego dzie-
ła Maurycego Ravela, jakim jest 
“Bolero”. Na budowę tego zna-
nego utworu składa się jeden 
posiadający 18 taktów temat. 

Powtarzany jest on przez kolej-
ne instrumenty lub też grupy in-
strumentów przez jakieś 15 mi-
nut i w tym czasie narasta liczba 
instrumentów wykonujących te-
mat melodyczny oraz natężenie 
dźwięku. Partie solowe, w tym 
dwie aranżacje utworu “Ave Ma-
ria” wykonał wyśmienity jak za-
wsze Adam Żaak.

Mnie najbardziej spodobała 
się uwertura do symfonii z No-

wego Świata Antonina Dwo-
rzaka. Księdzu proboszczowi 
chyba też, bo pozostając w kli-
matach symfonicznych, ksiądz 
Andrzej Maślanka zamówił 
u Roberta Koźbiała na następny 
Koncert Świętojański wykona-
nie dziewiątej symfonii Ludwi-
ka Beethovena. Czy się uda? 
Czas pokaże. 

Zbigniew Piksa
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Płocie, leszcze, okonie…
RYWALIZOWAŁO 53 MŁODYCH WĘDKARZY

W sobotę 8 czerwca odbyły się coroczne zawody wędkarskie dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka zorgani-
zowane przez bojszowskie koło Polskiego Związku Wędkarskiego na łowisku Jedliniok. Impreza zgromadziła 
wielu uczestników, zarówno zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w kole oraz towarzyszących im osób dorosłych. 
W zawodach uczestniczyło 53 młodych wędkarzy. Łowiono głównie płocie, wzdręgi, leszcze, okonie i sumiki 
karłowate. Ozdobą zawodów były dwa karpie. Największego (1,39 kg) złowiła Kinga Frenchowicz.  

Zmagania przeprowadzono 
w trzech kategoriach. W kate-
gorii „Przedszkolaki” zwycię-
żyła Zuzanna Loska (2140 pkt) 
przed Kingą Frenchowicz i Kac-
prem Pinocym. Zwycięzcą gru-
py „Młodziki” został Nikodem 
Bednorz (440 pkt). Tuż za nim 
uplasowali się Piotr Piekorz 
i Patryk Durok. Z kolei w kate-
gorii najstarszych wędkarzy „Ju-
niorzy” wygrał Szymon Ścierski 
(2020 pkt), pokonując Julkę Ja-
sińską i Kacpra Larysza. Każdy 
z uczestników zawodów otrzy-
mał nagrodę i pamiątkowy me-
dal. Nagrody i puchary wręczył 
Wójt Gminy Bojszowy – Adam 
Duczmal.

Po rywalizacji wszyscy 
uczestniczy mogli posilić się 
smaczną kiełbasą z ogniska, 
przygotowaną przez opiekuna 
młodzieży, Pana Michała Bier-
nackiego, a ufundowaną przez 
Pana Henryka Piekorza oraz 
Zakład Wędliniarski „BOROŃ”. 
Na miłośników słodyczy czeka-

ły zaś przepyszne ciasta z pra-
cowni cukierniczej „Ciacho O!”

Zawody wędkarskie są jed-
nym ze sposobów, w jaki Za-
rząd Koła propaguje wśród 
dzieci i młodzieży zasady spor-
towego połowu ryb. Jest to 
również okazja do zwrócenia 
uwagi najmłodszych na ota-
czające nas środowisko. Celem, 
który także przyświeca wyda-
rzeniu jest propagowanie wła-
ściwych wzorców zachowania 
dotyczących ochrony świata ro-

ślin i zwierząt. Tym bardziej cie-
szy ogromne zainteresowanie 
wydarzeniem wśród najmłod-
szych.

Zarząd koła pragnie bardzo 
serdecznie podziękować spon-
sorom wspaniałych nagród, 
którymi byli: Urząd Gminy Boj-
szowy, „ZRI” Henryk, Hubert 
Chrobok, „JAPI-BUD” Centrum 
Budowlane, „MIĘTUS” Sklep 
Wędkarski, „CBiDGP” Centrum 
Badań i Dozoru Górnictwa Pod-
ziemnego, „AC Pokale” Imie-

lin, „CAR ESSENCE”, „MLogi-
stic” Tychy, „Warownia Rycerzy 
Pszczyńskich”, „MediaSklep24.
pl” Kostka Grzegorz, „Techni-
ka Grzewcza” Duży Sławomir, 
„Mechanika Pojazdowa” Cie-
pły Tadeusz, „BOROŃ” Zakła-
dy Mięsne, Delikatesy Centrum 
– Bojszowy, „CIACHO O!” Pra-
cownia cukiernicza, „New Gar-
den”, „FINCON”, „Instal Ener-
gy”, „ABC” Doktor – Sklepy 
Spożywcze, „ROB- BUD” Wy-
najem Sprzętu Budowlanego. 
Niemniejsze podziękowania na-
leżą się również wszystkim pry-
watnym sponsorom i tym, któ-
rzy przyczynili się do zorganizo-
wania tej cyklicznej imprezy dla 
przyszłych wędkarzy.

Serdecznie gratulujemy wszy- 
stkim uczestnikom i do zoba-
czenia za rok!

Michał Malcharek 
Prezes Koła PZW 

101 Bojszowy

Nazwa zobowiązuje – mimo 
niesprzyjającej aury niedzielne 
spotkanie przebiegało w rado-
snej, rodzinnej atmosferze. Do 
najbardziej obleganych atrak-
cji należały warsztaty sitodruku 
i zajęcia robotyki. Powodzeniem 
cieszyła się również jazda konna 
– przecież na ranczu nie mogło 
jej zabraknąć. Podczas pikniku 
można było zobaczyć wystawę 
prac uczestników zajęć pracow-

ni plastycznej. Dla młodszych 
uczestników imprezy najważ-
niejszym jej punktem było ryso-
wanie koni w plenerze, co okaza-
ło się nie lada wyzwaniem.

Rodzinny Piknik Plastyczny od-
był się dzięki gościnności pana 
Tadeusza, właściciela Rancza Za-
cisze, który bezpłatnie udostęp-
nił obiekt i jego atrakcje młodym 
adeptom sztuki wraz z rodzicami. 

ip, mjg

Rodzinny piknik 
Ani padający deszcz, ani nawet chmary nieproszo-
nych gości – komarów – nie były w stanie zniechę-
cić uczestników Rodzinnego Pikniku Plastycznego, 
który odbył się 16 czerwca w bojszowskim Ranczu 
Zacisze.
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Przy dźwiękach muzyki dzieci 
poznawały paletę barw otacza-
jącego je świata. Tajniki gry na 
instrumentach uczestnicy po-
znali dzięki spotkaniom z wy-
kwalifikowanymi muzykami: 
Dawidem Smykowskim, Micha-
łem Kubarskim, Grażyną i Da-
riuszem Jurszami oraz Klarą 
Smykowską. Dzieci próbowały 
same instrumentalizować wy-
brane utwory, aktywnie słucha-
ły utworów granych przez za-
proszonych gości oraz uczestni-
czyły w koncercie zespołu Todo 
Art Trio. Zabawy ruchowe, które 
towarzyszyły każdemu spotka-
niu wprowadzały dzieci w rado-
sny nastrój i dobre samopoczu-
cie, dawały możliwość zaspoko-
jenia naturalnej potrzeby ruchu. 
W krainę barw zabrała dzie-
ci Magdalena Piekorz, artyst-
ka, malarka i bibliotekarka, któ-
ra przygotowywała propozycje 
prac plastycznych i prowadziła 
niektóre zajęcia. Podczas zajęć 
nie zabrakło także spotkań z li-

teraturą. Każdego tygodnia dzie-
ci wsłuchiwały się w czytane lub 
śpiewane wiersze i opowiadania 
znanych pisarzy polskich. Obec-
na była także literatura w gwa-
rze śląskiej podczas spotkań 
z Folklorystycznym Zespołem 
Bojszowianie. Nasze spotkania 
ubogacili również pszczelarze 
z bojszowskiego Koła Pszcze-
larskiego, którzy opowiedzie-
li dzieciom o tych niezwykłych 
owadach, pokazali narzędzia do 
pracy przy ulach oraz produkty 
wytwarzane przez pszczoły. Dla 

rodziców zorganizowano spo-
tkanie z psychologiem, na temat 
potrzeb dzieci w wieku 3-4 lat, 
oraz zaproszono na konsultacje 
indywidualne. W projekcie brały 
udział 4 grupy maluchów z ca-
łej gminy, w sumie 44 dzieci i ich 
opiekunowie. 

27 czerwca w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Bojszowach 
odbył się Happening kończący 
projekt „Czytaj Nutki-na pięcioli-
nii dźwięków i barw”. Na to wyda-
rzenie zaprosiliśmy dzieci biorą-
ce udział w projekcie oraz ich ro-

dziny. Maluchy pokazały zdobyte 
umiejętności, m.in. gra na instru-
mencie i taniec z chustami. Wszy-
scy mogli podziwiać prace, które 
dzieci wykonywały podczas trwa-
nia projektu. Na Happeningu nie 
zabrakło również atrakcji dla dzie-
ci. Na spotkaniu zjawili się Elmer, 
Franklin i Kicia Kocia. Dzieci mo-
gły przywitać się z ulubionymi 
postaciami z bajek i z nimi za-
tańczyć. Był dmuchaniec i kącik 
słodkości, z głośników płynęły 
znane i lubiane piosenki oraz ry-
mowanki. Na zakończenie Hap-
peningu podziękowaliśmy malu-
chom i ich opiekunom za udział 
w projekcie. Dzieci otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy, ksią-
żeczkę, balony oraz kalendarz. 
Jeszcze raz Wszystkim dzięku-
jemy za udział i zaangażowanie 
oraz zapraszamy od września na 
nowe zajęcia w bibliotece.

Izabela Piętka

Na dobry początek!
MUZYKA OD NAJMŁODSZYCH LAT

fo
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W piątek 7 czerwca, w siedzi-
bie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Bojszowach odbyło się spo-
tkanie mieszkańców z członka-
mi Klubu „SBL – najlepsze raj-
zy na kole” poświęcone ich ro-
werowej pielgrzymce szlakiem 
św. Jakuba do katedry w Santia-
go de Compostela w Hiszpanii. 
W trakcie spotkania mogliśmy 
dowiedzieć się dlaczego czte-
rej członkowie tego klubu (Woj-
ciech Piątek, Bronisław Wirkus, 
Piotr Ścierski i Andrzej Wieczo-
rek) postanowili podjąć trud ro-
werowej pielgrzymki na dystan-
sie ok. 1.000 kilometrów, w jaki 
sposób przygotowali się do tego 
przedsięwzięcia, jak przebiegała 
ich podróż, z jakimi trudnościa-

mi się borykali oraz jakie spo-
tkały ich przygody. Nasi goście 
przedstawili liczne zdjęcia i na-
grania wykonane podczas piel-
grzymki oraz opatrzyli je komen-
tarzem. Nie zabrakło zabawnych 
anegdot i wskazówek na co na-
leży zwrócić uwagę gdyby ktoś 
był zainteresowany wzięciem 
udziału w takiej pielgrzymce. 
Szczególnie ciekawa była opo-
wieść o tym, że pątnicy udający 
się na Camino de Santiago spo-
tykają czasami św. Jakuba pod 
postacią nieznanego wędrowca, 
który w momencie zawahania 
i największego trudu udziela im 
pomocy. Również nasi bohate-
rowie mieli okazję przekonać się 
o tym, ponieważ jeden z nich gdy 

doskwierał mu hiszpański upał 
i myślał już o rezygnacji otrzy-
mał butelkę zimnej, krystalicznie 
czystej wody od nieznanego wę-
drowca, który zniknął bez śladu 
gdy ten skończył pić wodę.

Organizatorzy spotkania 
– Gminna Biblioteka Publiczna 
w Bojszowach oraz Klub Rad-
nych „Gmina Bliższa Mieszkań-
com” serdecznie dziękują na-
szym gościom za podzielenie się 
swoimi doświadczeniami i pozy-
tywną energią, a także za propa-
gowanie aktywności fizycznej. 
Dziękujemy również wszystkim 
obecnym mieszkańcom i mamy 
nadzieję, że na kolejnych spotka-
niach lub imprezach organizowa-
nych przez nas dla mieszkańców, 
frekwencja będzie coraz więk-
sza.

Radny Gminy Bojszowy
 Tomasz Lejawa

 

Rowerowa pielgrzymka 

„Czytaj Nutki – zabawa na pięciolinii dźwięków i barw” -  to projekt realizo-
wany w bibliotece od stycznia do czerwca br. Zajęcia dla maluchów w wieku 2-5 
lat i ich opiekunów odbywały się dzięki dofinansowaniu przez Fundację BGK  
w programie “Na dobry początek!”. 
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 Pod takim hasłem 7 czerwca 
w Gminnym Żłobku w Bojszowach od-
było się kolejne spotkanie integracyjne 
dla dzieci, ich rodziców oraz młodsze-
go i starszego rodzeństwa. Radosna at-
mosfera towarzyszyła wszystkim, któ-
rzy w tym dniu „zamienili się” w kwiat-
ki, ptaszki itp. Dzieci zaprezentowały 
swoje umiejętności aktorskie podczas 
wspólnych zabaw. Spotkanie było oka-
zją do wręczenia maluszkom upomin-
ków z okazji Dnia Dziecka, a przyszłe 
przedszkolaczki otrzymały pamiątkowe 
dyplomy na zakończenie edukacji żłob-
kowej. W tym dniu gościliśmy również 
teatr „Bajka” z Krakowa z przedstawie-
niem „Calineczka”.

Personel Gminnego Żłobka w Boj-
szowach dziękuje rodzicom za wspa-
niałą współpracę w roku szkolnym 
2018/2019.                  Krystyna Wojtuń

Gdy w żłobku dzień rodziny – 
wszyscy dobrze się bawimy   

fo
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Spotkania (nie tylko) autorskie
ZAJĘCIA W BIBLIOTECE DLA WSZYSTKICH

Czerwiec w Bibliotece mi-
nął bardzo szybko, a to dlatego, 
że dni u nas były odliczane „od 
wydarzenia do wydarzenia”.

Redaktor Jan Mazurkiewicz 
ponownie gościł z wykładem 
w Bibliotece, ale tym razem 
spotkał się dwukrotnie z mło-
dzieżą ósmych klas – z Bojszów 
i Międzyrzecza. J. Mazurkie-
wicz przypomniał znane fakty 
o polskich noblistach literac-
kich. My jednak nie zapraszamy 
Redaktora, żeby powielał in-
formacje dobrze znane z pod-
ręczników szkolnych – i kolejny 
raz się nie zawiedliśmy (z tego 
co nam wiadomo, młodzież 
też nie). Należy tu wspomnieć, 
że część informacji pochodzi 
z pierwszej ręki, gdyż J. Mazur-
kiewicz przyjaźnił się z poetyc-
kimi duszami – Wisławą Szym-
borską i Czesławem Miłoszem. 
Dla przypomnienia, Literacką 
Nagrodę Nobla zdobyli kolejno: 
Henryk Sienkiewicz, Włady-
sław Reymont, Czesław Miłosz, 
Wisława Szymborska. 

„Dzisiaj odwiedziłam biblio-
tekę w Bojszowach. Po dziesię-
ciu latach. Wtedy było to jedno 
z pierwszych spotkań, więc za-
pamiętałam je doskonale. I nic 
się w Bojszowach nie zmieniło. 
Nadal jest gościnnie i serdecz-
nie.” Powyższe słowa należą do 
Karoliny Wilczyńskiej, jednej 
z najpopularniejszych współ-
czesnych pisarek. K. Wilczyń-
ska jest twórczynią takich hi-
tów wydawniczych jak: „Stacja 
Jagodno”, „Rok na Kwiatowej” 
czy „Kawiarenka za rogiem”. 
Dekadę temu Pani Karolina 
przyjechała do nas z debiu-
tancką powieścią („Perfor-
mens”), obecnie ma na swoim 
koncie 24 książki ( w tym 5 se-
rii powieściowych) i o wszyst-
kich pokrótce opowiedziała! 
Uczestniczki spotkania były 
pod wrażeniem otwartości pi-
sarki, jej uśmiechu i „normal-
ności mimo wyjątkowości”. 
Oczarowane powieściami i ich 
autorką czekamy na kolejne 
książki i spotkania.

W nurt bibliotecznych po-
wrotów wpisała się również ko-
lejna wizyta Pana Marka Szołty-
ska. Tym razem odbyła się tro-

chę niekonwencjonalnie, bo nie 
na Gościnnej 6, ale w Dziennym 
Domu „Senior +” w Międzyrze-
czu. Okazuje się, że o śląskiej 

kulturze i historii można opo-
wiadać bez zbędnego nadęcia, 
ale z dowcipem i serdecznością. 
Spotkanie z M. Szołtyskiem 
przywołało wiele wspomnień 
i zaowocowało wymianie infor-
macji na temat „jak to downiyj 
u nos było”. Pan Marek zdobył 
uznanie seniorów swoją wiedzą 
i otwartością, a ich uśmiechy 
i sympatię mini recitalem zagra-
nym na grzebieniu i myszy zro-
bionej ze „sznuptuchy”. 

W czerwca odbyło się też 
uroczyste wręczenie nagród 
dzieciom, które wzięły udział 
w konkursie plastycznym na 
najpiękniejszy portret Cukier-
ka – bohatera serii książek Wal-
demara Cichonia o niesamowi-
tym kocie. Konkurs został zor-
ganizowany dla uczestników 
spotkania autorskiego z twórcą 
Cukierka (drugo- i trzecioklasi-
stów gminnych podstawówek). 
Pierwsze miejsce zdobyła Alek-
sandra Affek (S. P. Bojszowy), 
drugie miejsce należy do Alek-
sandry Goc (S.P. Międzyrzecze), 
a trzecie do Mikołaja Gnizy (S. 
P. Świerczyniec). Oprócz nagród 
głównych, wręczono również 
wiele wyróżnień oraz upominki 
dla wszystkich za udział w kon-
kursie.

Tym sposobem Biblioteka 
zakończyła realizację zadania 
„Książka dla człowieka, czło-
wiek dla książki – spotkania (nie 
tylko) autorskie” w ramach pro-
jektu Partnerstwo dla Książ-
ki 2019, dofinansowanego ze 
środków pozostających w dys-
pozycji ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego. Od marca 
do czerwca odbyło się 10 róż-
nych spotkań, w których udział 
wzięło ponad 400 osób. W tym 
miejscu dziękujemy naszym 
partnerom: Szkołom, Gminne-
mu Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej oraz Kołom Emerytów 
i Rencistów. Szczególnie dzię-
kujemy za obecność mieszkań-
com gminy (i nie tylko) – miło-
śnikom literatury i kultury.

I.P

Aleksandra Affek - I miejsce w konkursie plastycznym

 Bibliotekarka Hanna Mika z pisarką - spotkanie po 10-ciu latach
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O godzinie ósmej Pani Dyrek-
tor Małgorzata Wolny powitała 
wszystkich zebranych i dokona-
ła otwarcia imprezy. Bardzo ser-
decznie zostali przyjęci najmłod-
si goście z rodzicami, czyli przyszli 
uczniowie klasy I. Dzieci wzięły 
udział w warsztatach plastycz-
nych, w trakcie których przygo-
towały dla mamy i taty koloro-
we laurki. Barwne kartki z życze-
niami wręczyły swoim rodzicom 
jeszcze tego samego dnia pod-
czas akademii z okazji Dnia Mat-
ki i Dnia Ojca. Po tej uroczystej 
części uczniowie klas I-III wraz 
z przedszkolakami i rodzicami 
wzięli udział w bloku zabaw spor-
towych pod hasłem „Mamo, Tato, 
baw się ze mną!”. W tym czasie, 
kiedy najmłodsi uczniowie wy-
stępowali dla swoich rodziców, 
ich starsi koledzy uczestniczyli 
w zajęciach integracyjnych w ra-
mach szkolnego Dnia Europej-
skiego. Samorząd Uczniowski 
przygotował prezentację multi-
medialną, dzięki której uczestnicy 
poznali najważniejsze fakty doty-
czące Unii Europejskiej. Następ-
nie uczniowie mogli się popisać 
swoją wiedzą o Europie, uczest-
nicząc w quizie „Europa da się lu-
bić”. Wygrana drużyna otrzymała 
słodki upominek. Ostatnim eta-

pem tej imprezy była gra planszo-
wa „Gwiezdny Ekspres”, w której 
uczniowie odpowiadali na pyta-
nia o różnym stopniu trudności. 
Wszyscy uczestnicy turnieju wy-
kazali się sporą wiedzą na temat 
Unii Europejskiej.

Z okazji Dnia Dziecka ucznio-
wie mieli przyjemność spotkać się 
z niezwykle ciekawymi osobami, 
które chciały podzielić się z dzieć-
mi swoimi pasjami. Do szko-
ły przybyła Karolina Janko, mło-
da biathlonistka, która może już 
pochwalić się sporymi sukcesa-
mi sportowymi. Dużym zaintere-
sowaniem, szczególnie chłopców 
i ich tatusiów, cieszył się zabytko-
wy motor, którego właścicielem 
jest mieszkaniec Bojszów, Woj-
ciech Kapias. To nie był koniec 
spotkania z ludźmi z pasją. Kolej-
ne, to z myśliwymi Koła Łowiec-
kiego „Przepiórka”. Panowie Ire-
neusz Sobeczko i Karol Handzlik 

opowiedzieli o swojej pracy oraz 
zaprezentowali najciekawsze sy-
gnały myśliwskie zagrane na ro-
gach. W tym miejscu warto wspo-
mnieć o uczniach z międzyrzeckiej 
szkoły, którzy również pochwalili 
się swoimi sukcesami. Amelia Ko-
walczyk, uczennica z klasy VI za-
prezentowała swoje prace pla-
styczne, a Wojciech Nych, uczeń 
z klasy VIII trofea sportowe, które 
wywalczył w krajowych i między-
narodowych zawodach badminto-
nowych. Spotkanie z pasjonatami 
dowodzi, że warto mieć marzenia 
i dążyć do ich spełnienia.

Społeczność szkolna: Dyrektor 
Małgorzata Wolny, Rada Peda-
gogiczna oraz pracownicy szkoły, 
serdecznie dziękują Przyjaciołom 
Szkoły za zaangażowanie i pomoc 
w przygotowanie imprezy środo-
wiskowej z okazji Dnia Dziecka: 
Stowarzyszeniu na Rzecz Zrów-
noważonego Rozwoju Ziemi 

Pszczyńskiej Międzyrzecze, Stra-
żakom OSP Międzyrzecze oraz 
Klubowi Sportowemu „Polonia” 
Międzyrzecze.

Słowa szczerego podziękowa-
nia kierujemy do wspaniałych 
Gości, którzy przyjęli zaproszenie 
do udziału w pikniku – Pani Karo-
linie Janko, Panom Wojciechowi 
Kapiasowi oraz Ireneuszowi So-
beczce i Pawłowi Handzlikowi.

Ogromne podziękowanie skła-
damy Firmie DANONE Sp. z o.o. 
z Bierunia za prezent dla uczniów 
w postaci serków i firmowych ga-
dżetów; Firmie „Boroń” z Jedliny 
za ufundowanie kiełbasek; Ra-
dzie Rodziców i Strażakom OSP 
Międzyrzecze za zakup dla dzie-
ci słodyczy.

Słowa uznania i podziękowania 
Społeczność Szkoły składa Ma-
mom, które upiekły ciasta oraz 
tym wszystkim Rodzicom, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do przygotowania tej ważnej 
imprezy, a także do wszystkich 
Gości, którzy przyjęli zaproszenie 
na imprezę z okazji Dnia Dziecka 
i wzięli w niej udział, gdyż niezwy-
kle istotna jest integracja społecz-
ności lokalnej wokół ważnego 
ośrodka życia społeczno-kultural-
nego, jaki stanowi szkoła w Mię-
dzyrzecza.

Dzień Dziecka w międzyrzeckiej szkole
Dzień Dziecka w szkole w Międzyrzeczu obchodzono bardzo uroczyście. Dla uczniów przygotowano wiele 
niespodzianek i mnóstwo atrakcji. Do udziału w tej niezwykłej i bardzo urozmaiconej imprezie środowisko-
wej zostali zaproszeni, poza uczniami szkoły, przedszkolacy z zaprzyjaźnionego oddziału „Misiów”, a także ro-
dzice przedszkolaków i uczniów klas młodszych.
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Wyjątkowy rocznik
Absolwenci Gminnej Szkoły 

Podstawowej w Świerczyńcu 19 
czerwca nie tylko odebrali świa-
dectwa ukończenia szkoły, ale 
wieczorem doskonale bawili się 
na długo wyczekiwanym komer-
sie. To rocznik wyjątkowy- pierw-
szy po likwidacji gimnazjów koń-
czący ośmioklasową szkołę pod-
stawową, pierwszy, który będzie 
uczył się w czteroletnim liceum. 
Przed nimi rekrutacja do szkół 
ponadpodstawowych, wejście po 
wakacjach w nowe środowisko. 
Za nimi pierwszy w historii eg-
zamin ósmoklasisty; młodzież ze 

Świerczyńca i Bojszów Nowych 
uzyskała bardzo dobre wyniki. 
Ostatni dzień w szkole to poże-
gnania, łzy i wspomnienia. – Nie 
chcemy stąd odchodzić- dało się 
słyszeć od uczniów. A co na to na-
uczyciele? – Wyjątkowy rocznik, 
wspaniali uczniowie, szkoda, że 
już ich tu nie będzie- komentowa-
li. I choć wiadomo, że nie wszyst-
ko zawsze było idealne, a szkolna 
codzienność nie była usłana róża-
mi, to w pamięci wszystkich zo-
staną wycieczki, dyskoteki, przy-
jaźnie, pierwsze miłości, poważ-
ne rozmowy z nauczycielami, ale 

i tzw. głupie teksty. Oprócz wie-
dzy uczniowie wynieśli też wie-
le umiejętności, m.in. społecz-
nych; uczyli się w szkole z oddzia-
łami integracyjnymi, udzielali się 
w wolontariacie. Nie można po-
minąć też ogromnego zaangażo-
wania rodziców, nie tylko w przy-
gotowanie komersu, ale i podzię-

kowania dla pedagogów. Rodzice 
i nauczyciele mogą być dumni ze 
swoich ósmoklasistów, ci z ko-
lei, miejmy nadzieję, dobrze będą 
wspominać starą poczciwą pod-
stawówkę, ale kiedyś muszą ją 
opuścić, żeby zrealizować swoje 
marzenia. Powodzenia! 

Celina Liberka
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Najpierw o podium w ra-
mach Igrzysk Młodzieży w pił-
ce ręcznej dziewcząt walczyły 
uczennice ze starszych rocz-
ników (2003-2005). 14 maja 
repreztowały szkołę i gminę 
w Mikołowie w ramach wo-
jewódzkiego ćwierćfinału. 
W efekcie uzyskały II miejsce. 
W skład drużyny weszły: Kinga 
Kotyrba, Wiktoria Ficek, Mag-
da Durok, Julia Lepianka, Julia 
Panek, Paulina Gopek, Aurelia 
Affek, Wiktoria Bąk, Magdale-
na Kotas, Emilia Madej, Ame-
lia Rzepka, Agnieszka Chłapek. 
Do turnieju przygotowywał je 
nauczyciel wychowania fizycz-
nego Marcin Bereza.

Ich młodsze koleżanki gra-
ły 27 maja na swoim podwór-
ku. Jako reprezentanki rejonu 
w skład, którego wchodzą po-
wiaty bieruńsko-lędziński, mi-
kołowski i tyski, pokonały ry-
walki z Pszczyny i zdobyły 
trzecie miejsce. Warto zauwa-
żyć, że w wcześniej dziewczę-

ta wygrały zawody powiatowe 
w koszykówce i miały II miej-
sce w zawodach rejonowych 
w Tychach. – Te dyscypliny się 
uzupełniają dlatego od począt-
ku roku szkolnego prowadzi-

my różnorodny trening, czego 
efekty są teraz widoczne – wy-
jaśnia Grzegorz Tomala, na-
uczyciel prowadzący drużynę. 
Młodsze dziewczęta reprezen-
towały: Wiktoria Bazan, Ame-

lia Bąk, Hanna Duży, Julia Gra-
bowska, Jagoda Grzyśka, Da-
ria Janko, Anna Kajdas, Nadia 
Kłyk, Martyna Stol, Zofia Sto-
larska, Inga Wilk, Agnieszka 
Żołna.

Również chłopcy, mogą się 
pochwalić sukcesami sporto-
wymi. Ci 22 maja dotarli do 
półfinału w piłce ręcznej, któ-
ry odbyły się w Ustroniu w ra-
mach Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej (roczniki 2003-2005). – Po-
ziom zawodów był niezwykle 
wysoki, ponieważ wszyst-
kie inne reprezentacje na tym 
etapie składały się uczetstni-
ków klubów i klas sportowych 
– mówi Marcin Bereza, zajmu-
jący się przygotowaniem gru-
py. Chłopców reprezentowa-
li: Wiktor Żołna, Bartłomiej 
Kocurek, Jakub Sklorz, Dawid 
Kastelik, Jakub Mijalski, Eryk 
Czarnynoga, Franciszek Janosz, 
Mateusz Dolina, Sebastian Bie-
lec, Aleksander Janosz.

JP

Roztrzygnięcia, finały, sukcesy
Maj był dla sportowców z bojszowskiej podstawówki miesiącem ostatnich zmagań o najlepsze miejsca  
w ramach całorocznych cykli zawodów.

Laureaci i gospodarze
Do tego, że bojszowscy uczniowie kolejny raz zdominowali podium wymagającego turnieju organizowanego 
przez Policję, zdążyliśmy się przyzwyczaić. Tego roku Szkoła Podstawowa im. Wilhema Gawlikowicza, była 
również gospodarzem zmagań na etapie powiatowym. Po zdeklasowaniu rywali na swoim podwórku, boj-
szowska reprezetacja wygrała etap rejonowy.  Mowa o XIII Rejonowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym, który odbył się 15 maja w Katowicach. 

- Uczestnicy turnieju rozwią-
zywali test znajomości zasad 
bezpieczeństwa i przepisów ru-
chu drogowego, w tym znajo-
mości zasad obowiązujących 
na skrzyżowaniach – wyjaśnia 
Agata Nowak, nauczycielka boj-
szowskiej podstawówki, któ-
ra wraz z Bogdanem Grabcem, 
przygotowywała zawodników. 
Kolejne zadania było bardziej 
praktyczne. Uczniowie musieli 
prawidłowo przejechać rowe-
rem po „miasteczku” i pokonać 
na nim tor sprawnościowy. Nie 
obyło się również bez spraw-
dzenia umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy.

Reprezentaci powiatów zma-
gali się w dwóch kategoriach 
wiekowych. W grupie młod-

szej indywidualnie najlepsza 
była Klaudia Piecha. Wraz z nią 
pierwsze miejsce w katego-

rii drużynowej zdobyli również 
Roch Siwy, Karol Sosna i Ka-
rolina Sosna. Na najwyższym 
stopniu podium stanęli ich star-
si koledzy: Julia Biolik, Patrycja 
Pomietło, Aleksander Janosz. 
Patrycja wygrała dodatkowo 
I miejsce w kategorii indywidu-
alnej. – W czasie przygotowań 
do turnieju, zawodnicy zdoby-
wają bardzoi praktyczne umie-
jętności. Myślę, że w dalszej 
przyszłości będzie im dużo ła-
twiej np. w zdawaniu egzaminu 
na prawo jazdy – podsumowuje 
Bogdan Grabiec.

 JP
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Strażacka rywalizacja czyli nasi biorą wszystko
Po raz jedenasty strażacy z jednostek powiatu bieruńsko–lędzińskiego stanęli do rywalizacji sportowej, któ-
rej celem było zdobycie tytułu najlepszej  jednostki. 

Do zawodów, rozegranych 
w sobotę, 8 czerwca na boisku 
piłkarskim KS „Piast” w Bieruniu 
Nowym, przystąpiło łącznie 17 
drużyn, tzn. około 170 zawod-
ników, w czterech grupach wie-
kowych: A1- chłopcy (12 – 15 
lat), A- seniorzy, C1- dziewczyny 
oraz C- kobiety. Do końcowego 
sukcesu brane były pod uwa-
gę wyniki dwóch konkurencji, 
mianowicie biegu sztafetowe-
go 7 x 50 metrów z przeszkoda-
mi oraz ćwiczenia bojowego na 
odcinku około 90 metrów. Tyl-
ko OSP Bojszowy i OSP Bojszo-
wy Nowe wystawiły drużyny we 
wszystkich kategoriach wieko-
wych. Współorganizatorami za-
wodów byli: Komenda Miejska 
PSP w Tychach, Zarząd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP Powiatu 
Bieruńsko–Lędzińskiego, Miasto 
Bieruń oraz OSP Bieruń Nowy. 
W zawodach nie uczestniczyły 
dwie jednostki: OSP Chełm Ślą-
ski oraz OSP Bieruń Stary. Komi-
sji sędziowskiej, złożonej z ofi-
cerów KM PSP, przewodniczył 
st. kpt. Sebastian Łukowicz. Za-
wody zaszczycili swoją obecno-
ścią m.in. burmistrzowie Bieru-
nia i Imielina, wójt Bojszów, pre-
zes Zarządu Oddz. Pow. ZOSP 
RP, radni gmin i powiatu. Pod-

czas zawodów prowadzono 
równolegle dwie klasyfikacje, 
bowiem dla czterech jednostek 
OSP z gminy bojszowskiej były 
to równocześnie zawody gmin-
ne, rozgrywane w tych jednost-
kach corocznie. Upalna pogo-
da i wysoka temperatura mogła 
mieć wpływ na to, że podczas 
zawodów sędziowie dopatrzyli 
się aż 14 przypadków narusze-
nia przepisów. Jednocześnie ko-
misja uwzględniła dwa protesty 
i nakazała powtórzenie w ćwi-
czeniach bojowych. Były to jed-
nostki: OSP Bojszowy Nowe 
i OSP Lędziny. Czasy ( w sekun-
dach), uzyskiwane przez po-
szczególne drużyny były następ-
nie zamieniane na punkty, do 

których dodawano punkty kar-
ne, nałożone przez komisję sę-
dziowską. A oto klasyfikacja po-
wiatowa: w grupie zawodników 
”A” (seniorzy) pierwsze miejsce 
wywalczyła drużyna OSP Boj-
szowy Nowe – 103,17 punk-
tów; drugie – OSP Bieruń Nowy 
– 109,82 punktów; trzecie 
– OSP Imielin – 120,12; czwar-
te – OSP Lędziny – 127,47; pią-
te – OSP Bojszowy – 127,54; 
szóste – OSP Czarnuchowice 
– 133,84; siódme – OSP Świer-
czynie – 136,47; ósme – OSP 
Międzyrzecze – 149,41 pkt. 
W grupie wiekowej „A-1”ko-
lejność była następująca: OSP 
Bojszowy – 99,66 punktów; 
drugie miejsce – OSP Bojszo-

wy Nowe – 105,52; OSP Lę-
dziny – 111,36 oraz zdobywcy 
czwartego miejsca – OSP Czar-
nuchowice – 161,87. W grupie 
„C” (kobiety) rywalizowały tylko 
dwie drużyny z gminy bojszow-
skiej: zwycięska drużyna z OSP 
Bojszowy Nowe – 125,83 i po-
konane zawodniczki z OSP Boj-
szowy – 147,03. I wreszcie 
ostatnia, czwarta grupa – „C-1” 
(dziewczyny) ze zwycięską dru-
żyną z OSP Bojszowy Nowe 
– 110,18 punktów, przed OSP 
Bojszowy – 112,92 i OSP Lę-
dziny – 147,82. Zwycięskie ze-
społy (pierwsze trzy miejsca) 
odebrały ufundowane przez or-
ganizatorów puchary, pamiątko-
we medale i dyplomy. Specjal-
ną nagrodę, ufundowaną przez 
prezesa Zarządu Powiatowego, 
na którą złożyły się: piękny pu-
char i czek opiewający na tysiąc 
złotych zgarnęła jednostka OSP 
Bojszowy Nowe, gromadząc 
w rywalizacji w czterech gru-
pach 444,70 punktów. Dla zwy-
cięskich zespołów w klasyfikacji 
gminnej wójt oprócz pamiątko-
wych dyplomów, przygotował, 
tak, jak w latach poprzednich 
czeki od 200 do 400 złotych. 

(ah)
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PŻ: Czy wywalczona przez 
GTS pozycja cieszy, czy jednak 
pozostaje jakiś niedosyt?

AH: Ten sezon był, jak to się 
mówi, „na ogranie”, bo w po-
przednim walczyliśmy o utrzyma-
nie, drużyna miała ledwo 4 punk-
ty, i rzutem na taśmę udało się 
utrzymać. Założeniem Zarządu 
na czas minionego sezonu było 
między innymi zgranie najmłod-
szych naszych zawodników, czyli 
roczników 2001 i młodszych (ka-
tegorie: żaki, orliki i młodziki), cel 
ten udało się osiągnąć w stu pro-
centach, bo w tej klasyfikacji Boj-
szowy zajęły 1. miejsce. Jeśli cho-
dzi o piąte miejsce seniorów, to 
zawsze można by było osiągnąć 
coś więcej, ale niestety budżet nie 
pozwalał myśleć o awansie.

PŻ: Co Pana zdaniem wpłynę-
ło na zdobycie tej 5. lokaty – do-
bre predyspozycje czy raczej 
szczęście?

AH: Szczęście na pewno nie, 
bo doszło kilku zawodników, a co 
ważne – niemalże wszyscy z tere-
nu naszego powiatu. Choć druży-
na potrzebowała czasu, żeby się 
dograć, ostatecznie im się to uda-
ło i w ostatnich kolejkach ich gra 
wyglądała naprawdę bardzo do-
brze – tylko w ostatnich trzech 
meczach zdobyliśmy 23 bramki, 
a straciliśmy zaledwie 5. O czymś 
to świadczy, że nie był to przypa-
dek. Gdyby sezon miał jeszcze kil-
ka kolejek więcej, spokojnie mo-
glibyśmy powalczyć o podium, 
bo już chyba nikt nie byłby nam 
w stanie zagrozić.

PŻ: Czy ten wynik satysfakcjo-
nuje kibiców?

AH: Kibice byli przyzwyczajeni 
do tego, że Bojszowy przez dzie-
sięć sezonów grały w 4. lidze, a po-
tem nagle było kilka „dołków” z rzę-
du, trafiliśmy w końcu do tej A-kla-
sy, w której ledwo co utrzymaliśmy 
się. Teraz na szczęście wygląda to 
o wiele lepiej, bo i ludzi chodzi wię-
cej, i mają oni aspiracje do „okrę-
gówki”, a po tych ostatnich me-
czach jesteśmy pełni optymizmu co 
będzie na jesień, a nastroje te po-
dzielają również kibice.

PŻ: Który z meczów Pana zda-
niem najbardziej zapadł zawod-
nikom w pamięci?

AH: Zdecydowanie ten w Stu-
dzionce, bo grając na wyjeździe, 
bez bramkarza (zastąpił go trener 
Bereza), pokonaliśmy tamtejszy 
silny zespół aż 8:2. Innym spotka-
niem, które mocno zapadło nam 
w pamięci, ale niestety od tej złej 
strony, było to z byłym już lide-
rem JUWe Jaroszowice. W ciągu 
kilku pierwszych minut mogliśmy 
prowadzić dwoma bramkami, ale 
zmarnowaliśmy okazje, dwóch 
naszych zawodników dostało 
czerwone kartki i wysoko prze-
graliśmy na własnym stadionie.

PŻ: GTS to również juniorzy 
i żaki. Czy Pana zdaniem zastąpią 
oni w przyszłości skutecznie se-
niorów?

AH: Jak już wspominałem, 
część juniorów to chłopcy ogra-
ni w A-klasie i trenerzy mają taki 
komfort, że mogą sobie nimi roto-
wać: raz w juniorach, raz w A-kla-
sie, na tyle, na ile pozwalają na 
to przepisy. Wiadomo, że ci lep-
si przechodzą od razu do pierw-
szego zespołu. Co do żaków, to 
już jest w ogóle świetna spra-
wa, bo w podokręgu tyskim nasi 
podopieczni wywalczyli pierwsze 
miejsce, wygrali niemalże wszyst-
kie mecze i sądzę, że tam jest naj-
większy potencjał. 

PŻ: Wracając jeszcze do kibi-
ców. Czy Pana zdaniem są oni lo-
jalni wobec klubu, czy też można 
im coś zarzucić? Jak z frekwen-
cją? 

AH: Kibice w większości są 
jedni i ci sami, choć trzeba przy-
znać, że ostatnio jednak na mecze 
przychodzi trochę więcej ludzi. 
Często widuję całe rodziny, przy-
chodzą chłopcy z dziewczynami. 
Co do zachowania, to nie zauwa-
żyłem, żeby były jakieś wulgarne 
odzywki do zawodników i vice 
versa. Jako Zarząd rozmawiamy 
też z kibicami i dzięki temu udaje 
się uniknąć niesnasek.

PŻ: Największe zaskoczenie 
sezonu?

AH: Zaskoczeniem może to nie 
jest, ale najbardziej cieszy mnie 
fakt, że nie brakuje tych najmłod-

szych i że chce się im grać. Robią 
ciągle postępy, a poza tym może-
my się pochwalić, że nasi wycho-
wankowie grają w Cracovii, Pod-
beskidziu, Tychach, co jest to po-
twierdzeniem, że nasze szkolenia 
są skuteczne.

PŻ: W perspektywie lat, czy 
Pana zdaniem w Gminie wzrasta 
zainteresowanie piłka nożną?

AH: Różnie z tym jest. Dzieci 
jest dużo, ale mają one też inne 
zajęcia, przykładowo nauka an-
gielskiego, skrzypce, basen itd. To 
już nie jest tak, jak to było jesz-
cze piętnaście lat temu, że było 
tylko boisko, dwie bramki i wszy-
scy garnęli się do tego. Świat tak 
poszedł do przodu, że nic z tym 
nie zrobimy, choć z naszej per-
spektywy nie wygląda to jeszcze 
najgorzej. W GTS-ie mamy teraz 
około setki zawodników i uwa-
żam nawet, że liczba ta może ro-
snąć. Mamy w planach na jesień 
utworzyć grupę przedszkolaków, 
sześć-siedem lat, co znów może 
zasilić nasze szeregi. 

PŻ: Może chciałby Pan dodać 
coś jeszcze od siebie na koniec?

AH: Korzystając z okazji chcia-
łem podziękować panu Jacko-
wi Blasze za przygotowanie na-
wodnienia boiska, bo to było 
naszą bolączką przez długi czas, 
a szczególnie latem, kiedy mura-
wa wyglądała tragicznie. Dziękuję 
również rodzicom oraz trenerom, 
za ich wkład w rozwój naszych 
zawodników.

PŻ: Dziękuję za rozmowę.

Jesteśmy na dobrej drodze
Zwycięskim spotkaniem ze Zniczem Jankowice w połowie czerwca bojszowski GTS zakończył kolejny już se-
zon rozgrywek. Choć do podium trochę zabrakło – piłkarze zajęli 5. miejsce w swojej A-klasie – wynik ten 
i tak można uznać za bardzo dobry. O wzlotach i upadkach z prezesem klubu Adamem Honcem rozmawia 
Przemysław Żołneczko. 
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