
Ze sceny usłyszeć było moż-
na światowe hity. Ten przebojo-
wy dzień zaczęliśmy od wiecz-
nie żywych utworów The Be-
atles, które zostały wyśpiewane 
przez ich polską wersję, czy-
li grupę The Postman. Później 
widzowie mogli poszaleć do 
utworów znakomitego szwedz-
kiego zespołu ABBA, by na ko-
niec razem z grupą EXIGO wy-
śpiewać „Beautiful Day”, czyli 
przebój grupy U2.

Dzięki takiemu wachlarzo-
wi utworów Przebojowe Świę-
to Gminy pozwoliło uczestni-
kom przenieść się w czasie, od 
lat 60. do tych bardziej współ-
czesnych.
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Po raz pierwszy na kartach historii naszej gminy zapisało się Święto Gminy, które odbyło się 31 sierpnia na 
ternie boiska KS „Polonia” w Międzyrzeczu. Zgodnie z tym jak zapowiadały plakaty to święto zdecydowanie 
było przebojowe.
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Prócz zespołów na scenie w re-
pertuarze muzycznym zaprezen-
towali się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Międzyrzeczu,  
a także członkowie bojszowskiej 
Akademii Rozwoju Talentów, 
którzy pokazali swoje umiejęt-
ności taneczne. Na koniec dnia 
scenę zajął DJ Mike, który zaser-
wował absolutnie każdy rodzaj 
muzyki – słowem dla każdego 
coś miłego.

Ze sceny nie brakowało 
atrakcji, ale na terenie całego 
obiektu sportowego również 
działo się wiele, a to za sprawą 
animacji, które zagwaranto-
wała dzieciom oferta przygo-
towana przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Bojszowach, 
a także pracowników Urzędu 
Gminy. Dzieci nie mogły na-
rzekać na nudę – mogły wy-
słuchać bajek, które czytane 
były przez radnych, a także 
wziąć udział w licznych kon-
kursach z atrakcyjnymi na-
grodami. Na Święcie Gminy 
premierę miała gminna gra 
planszowa, która została wy-
konana specjalnie na tę oka-
zję. Do zobaczenia już za rok 
na kolejnym Święcie Gminy. 

U.P.

Święto Gminy
DWUDNIOWA ZABAWA

dokończenie ze strony 1 
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Dożynki Gminne
ŚWIĘTO PLONÓW

Dożynki Gminne, które co 
roku obchodzone są w Gminie 
Bojszowy tym razem przybrały 
nieco inną formułę. Razem ze 
Świętem Gminy stworzyły pięk-
ną, dwudniowa imprezę która 
w tym roku odbyła się na bo-
isku KS „Polonia” Międzyrzecze. 
1 września podziękowaliśmy 
Bogu i rolnikom za plony i hucz-
nie zakończyliśmy wakacje. 

Obchody święta plonów roz-
poczęły się korowodem, w któ-
rym za koronami prócz rolni-
ków i zaproszonych gości ma-
szerowali mieszkańcy, Zespół 
Folklorystyczny „Bojszowianie” 
i poczty sztandarowe. Na koń-
cu jechały bajecznie przystrojo-
ne traktory ze wszystkich miej-
scowości. Na uwagę i podzięko-
wanie zasługuje również to, że 
trasa korowodu została przy-
ozdobiona przez mieszkańców  
ul. Gromadzkiej.

Nowością była Msza po-
lowa, która zgromadziła bar-
dzo dużą ilość wiernych. Mszy 
przewodniczył proboszcz mię-
dzyrzeckiej parafii ks. Andrzej 
Słabkowski i to właśnie na jego 
ręce Drużyna Dożynkowa zło-
żyła dary – chleb, wino, wędli-
nę, jajka, miód, owoce i ciasto, 

które są symbolem ich ciężkiej 
pracy. 

Po bardzo uroczystej Mszy 
Świętej nastąpiło uhonorowa-
nie Starostów – Gabrieli i Jana 
Madejów oraz Włodarzy – Lu-
cyny i Józefa Sitko. Następnie 
przekazano dożynkowy chleb, 
którym później częstował Wójt 

i Starostowie. Tę część uświetnił 
występ Zespołu Folklorystycz-
nego „Bojszowianie”, który jak 
co roku przypomniał o naszej 
bogatej tradycji.

Część artystyczną rozpoczął 
występ Kobiórskiego Teatru 
Kulturalnego ze sztuką „Świ-
niobici – abo fajer z babuciem” 
autorstwa mieszkańca Między-
rzecza Grzegorza Sztolera. Na 
scenie wystąpili również pod-
opieczni domu Senior+ oraz ze-
spół Sunset. Gwiazdą wieczoru 
był zespół Frele. 

W czasie trwania całej impre-
zy goście mogli poczęstować 
się koloczem śląskim i zwiedzić 
liczne wystawy tematyczne. Na 
dzieci czekały bezpłatne dmu-
chańce oraz strefa zabawy przy-
gotowana przez Bibliotekę oraz 
Urząd Gminy Bojszowy. 

K.G.

fo
t. 

pi
k

Korowód dożynkowy i Msza Św. polowa na scenie rozpoczęła obchody Dożynek Gminnych 2019.  
Uroczystość w Międzyrzeczu, gdzie w tym roku obchodziliśmy święto plonów, przyjęła gości z całej Gminy 
chlebem, kołoczem i piękną pogodą.
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Witaj szkoło!
Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Między-
rzeczu rozpoczęła się w kościele parafialnym uroczystą Mszą Świętą, celebrowaną w intencji uczniów,  
rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły przez ks. proboszcza Andrzeja Słabkowskiego.

Były to chwile ważne przede 
wszystkim dla pierwszoklasi-
stów, którzy przynieśli do świą-
tyni swoje tornistry, aby kapłan 
poświęcił ich nowe przybo-
ry szkolne. Dalsza część uro-
czystości odbyła się na terenie 
szkoły. Wszystkich zgromadzo-
nych w sali gimnastycznej, przy-
witała pani Dyrektor Małgorza-
ta Wolny. W sposób szczegól-
ny witała w szkolnych progach 
tych, którzy rozpoczynają swo-
ją przygodę w murach między-
rzeckiej podstawówki: jede-
naścioro uczniów klasy I wraz 
z ich wychowawcą, panią Beatą 
Honc (nowym nauczycielem), 
oraz ucznia, który dołączył do 
zespołu klasy VII. Pani Dyrektor 
przedstawiła również nauczy-
cieli rozpoczynających pracę 
w szkole w Międzyrzeczu. Do 
zespołu dołączyli: Mariola Fik 
– nauczyciel informatyki i bi-
bliotekarz, Justyna Koprowska 
– nauczyciel fizyki, Magdalena 
Krzemińska-Kostorz – pedagog 

szkolny, Justyna Delipacy – na-
uczyciel matematyki.

Podczas uroczystości rozpo-
częcia nowego roku szkolne-
go upamiętniono również tra-
giczne wydarzenia związane 
z 80-leciem wybuchu II wojny 
światowej. O tych trudnych, ale 
niezwykle ważnych zapisach na 
kartach historii Polski i świata, 
przypomniały Kornelia i Amelia 

z kl. VII – przedstawicielki Sa-
morządu Uczniowskiego. Wszy-
scy zebrani uczcili minutą ciszy 
pamięć poległych ofiar wojny.

Po wspólnym przywitaniu no-
wego roku szkolnego uczniowie 
poszczególnych klas spotkali się 
ze swoimi wychowawcami, któ-
rzy przekazali podopiecznym pla-
ny lekcji oraz przeprowadzili po-
gadanki na temat bezpieczeń-

stwa w szkole, z uwzględnieniem 
zachowania szczególnej ostroż-
ności podczas trwających prac re-
montowych na terenie placówki.

Wszystkim uczniom życzymy 
radości ze zdobywania wiedzy, 
poszerzania horyzontów myślo-
wych i rozwijania zainteresowań!

tekst i zdjęcia: 
Anna Ziomek-Kocek

Kiedy uczniowie cieszyli się 
wakacjami, w szkole w Świer-
czyńcu trwały przygotowa-
nia do nowego roku szkolnego. 
Pomalowano korytarz w czę-
ści administracyjnej, wymalo-
wano cztery klasy, wymieniono 
oświetlenie w tych pomieszcze-
niach, położono panele. Opóźni 
się niestety otwarcie nowej pra-
cowni, tzw. „zielonej”, na którą 
szkoła, laureat konkursu zorga-
nizowanego przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, pozyskała fundusze 
w kwocie 37 500 zł. Okazało 
się, że w środku znajdowały się 

niezamówione regały. Mężowie 
nauczycielek, namówieni przez 
nie do pracy charytatywnej przy 
skręcaniu mebli, mimo szcze-
rych chęci, nie mogli pomóc 
w szybkim uruchomieniu pra-
cowni. Ale co się odwlecze, to 
nie uciecze. Więcej szczegółów 
na temat „zielonej pracowni” 
opublikujemy po jej uroczystym 
otwarciu. W roku szkolnym 
2019/2020 do świerczynieckiej 
szkoły będzie uczęszczać 317 
uczniów, a grono pedagogiczne 
zasili 2 nowych nauczycieli: hi-
storii i języka angielskiego.

(cl)

Nowy rok szkolny  
w Świerczyńcu Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bojszowach infor-
muje mieszkańców Gminy Boj-
szowy, iż od 2 września 2019 
roku do 16 września 2019 roku, 
w siedzibie Ośrodka w Świer-
czyńcu, przy ul. Sierpowej 38, 

przyjmowane będą wnioski 
o ustalenie prawa do stypen-
dium szkolnego na rok szkolny 
2019/2020.

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem tele-
fonu: (032) 328 93 05.

Stypendia szkolne na 
rok szkolny 2019/2020
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W ramach projektów odbę-
dą się:
• zajęcia plastyczno-artystycz-
ne – w tym zajęcia ceramiczne;
• zajęcia profilaktyczne i socjo-
terapeutyczne – celem tych za-
jęć jest:

- korygowanie funkcjonowa-
nia dzieci i młodzieży,

- eliminowanie zaburzeń za-
chowania oraz wspieranie dzie-
ci i młodzieży w radzeniu sobie 
w trudnych sytuacjach życio-
wych,

- a także pomoc w przywra-
caniu prawidłowej funkcji ro-
dziny poprzez wspomaganie 
rodziców w rozwiązywaniu ich 
problemów osobistych oraz 
wychowawczych z dziećmi 
i młodzieżą;
• zajęcia z psychologiem, któ-
rych celem jest:

- rozwijanie inteligencji emo-
cjonalnej (praca nad zdolnością 
rozpoznawania uczuć i emocji 
swoich i innych osób, a także 
nad sposobami radzenia sobie 
z emocjami),

- nauka rozwiązywania kon-
fliktów, zawierania i utrzymy-
wania przyjaźni, umiejętności 
reagowania na pochwały i kry-
tykę, słuchania, mówienia „Nie”,

- trening radzenia sobie ze 
stresem,

- nauka relaksacji i umiejęt-
ności pozwalających skutecznie 
rozwiązywać problemy i podej-
mować decyzje,

- tworzenie okazji do rozwi-
jania kreatywności i twórczości,

- wspieranie pozytywnej sa-
mooceny dziecka i budowanie 
zdrowego poczucia własnej 
wartości, będącego podsta-

wą szczęśliwego i świadome-
go życia;
• zajęcia sportowe, zręczno-
ściowo-ruchowe oraz terapia 
sensoryczna;
• zajęcia rozwijające zaintere-
sowania wychowanków: w tym 
zajęcia muzyczne.

Zapraszamy dzieci i mło-
dzież z terenu naszej gminy na 
zajęcia. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bojszowach, lub 
pod nr tel. 32 328 93 05.

Anna Młocek

Pozyskaliśmy ponad 30 tysięcy złotych na zajęcia dla dzieci
Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa ślą-
skiego, w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: „Wspieranie lokalnych systemów profi-
laktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 roku”. 
W ramach konkursu Gmina Bojszowy otrzymała środki w łącznej wysokości 33 222,00 zł. na realizację projektów: „Świetlica na-
szym domem” oraz „Sposób na nudę”. Projekty adresowane są do dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

Nowości w bojszowskiej szkole
Nowy rok szkolny przyniósł 

spore zmiany w Szkole Podsta-
wowej w Bojszowach. W naszej 
szkole mamy w tym roku 23 od-
działy, w tym trzy grupy przed-
szkolne. Łącznie w szkole uczy się 
450 uczniów, w grupach przed-
szkolnych i klasach I-III jest to 
grupa 212 dzieci.

 Budynek B został przezna-
czony wyłącznie dla dzieci grup 
przedszkolnych i uczniów kl. I-
-III, wyposażono tutaj i wy-
remontowano większość sal, 
a także przystosowano łazienki 
dla dzieci sześcioletnich. Nato-
miast w budynku A (byłe gimna-
zjum) uczą się klasy IV-VIII.

Utworzono drugą jadalnię dla 
uczniów starszych klas. Dla wzbo-
gacenia i urozmaicenia lekcji zaku-
piono trzy jezdne monitory multi-
medialne. Większość sal lekcyjnych 
posiada laptopy lub komputery.

Powstała również nowa świe-
tlica z dwoma pomieszczenia-
mi, dostosowanymi odpowied-

nio dla uczniów klas starszych 
i młodszych. W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa uczniów w bu-
dynku A zamontowano kodowa-
ne drzwi. Odświeżono plac zabaw 
przed szkołą oraz miejsce na ogni-
sko. Powstał nowy gabinet pedago-
ga szkolnego w budynku A.

                                        (abs)

W sobotni wieczór 24 sierp-
nia, naszą gminę odwiedził Ka-
baret KaŁaMaSz. Nazwa zespo-
łu jest akronimem pierwszych 
sylab nazwisk artystów wystę-
pujących w tej grupie: Bogu-
sław KAlus, Jacek ŁApot, Sylwe-
ster MAciejewski oraz Dariusz 
SZweda. Spektakl zaprezento-
wany w Bojszowach Nowych, 
dostarczył licznie zgromadzo-
nej publiczności nie lada wra-
żeń i mnóstwa dobrego humoru. 
Tym razem, program artystycz-
ny oparty był na popularnej 
„ławce meneli i winie Mamrot” 
z serialu Ranczo, w którym wy-
stępują niektórzy aktorzy.

Gwiazdorska obsada spra-
wiła, że pod przykrywką pry-
mitywnej i plebejskiej otoczki 
otrzymaliśmy dawkę dowcipu 
rodem z kabaretu literackiego, 
a komentatorzy, niczym chór 
w antycznym teatrze, opisy-
wali naszą rzeczywistość.

Autorami tekstów zespołu 
KaŁaMaSz są Robert Górski 
(Kabaret Moralnego Niepoko-
ju) i Jacek Łapot (kabaret Dłu-
gi). Muzykę skomponował Da-
riusz Szweda. 

Dziękujemy im za wspania-
łą zabawę i czekamy na kolej-
ny występ.

A.M.

Wieczór pełen humoru
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Śmierć każdej osoby to bar-
dzo trudna chwila, zwłaszcza 
gdy jest to śmierć nagła. Ból po 
stracie sprawia, że nie jesteśmy 
w stanie oddać swoich emo-
cji słowami. W poniedziałek 
26 sierpnia niespodziewanie 
zmarł śp. Gerharda Chrobok 
– człowiek niezwykle zasłużo-
ny dla naszej społeczności.

Zmarłego opłakuje żona Ewa 
Chrobok, trójka dzieci, pięcioro 
wnucząt, dalsza i bliższa rodzi-
na, znajomi, sąsiedzi, pracow-
nicy.

Wielu z nas pamięta Pana 
Gerharda jako wybitnego czło-
wieka, którego działalność 
przyczyniła się do rozwoju 
branży bezwykopowej i geo-
inżynieryjnej. Za osiągnięcia 
na tym zawodowym polu Ger-
hard Chrobok był dwukrotnie 
nagradzany statuetką „Tytana” 
jedną z najbardziej prestiżo-
wych nagród branżowych.

Nowobojszowianin z uro-
dzenia, wraz z braćmi: Hen-
rykiem i Hubertem założył 
w 1991 roku „Firmę Chrobok” 
która wielu mieszkńcom Gmi-
ny i okolic dała i daje nadal pra-
cę. Bojszowska firma szybko 
zdobyła sobie renomę w kraju 
i Europie, realizując, lub współ-
realizując wiele znanych inwe-
stycji, by wspomnieć jedynie 
budowę autostrad, dróg kole-
jowych, galerii „Sfera” w Biel-
sku – Białej czy węzeł Murc-

kowski nad autostradą A-4, 
którym przejeżdżamy, udając 
się do Katowic.

Pan Gerhard najbardziej był 
związany z rodzinnymi Bojszo-
wami. Ratował naszą miejsco-
wość i sąsiedni Bieruń pod-
czas dwóch wielkich powo-
dzi 1997 i 2010 roku. Dzięki 
jego odwadze i profesjonali-
zmowi uratowano most na Wi-
śle w Bieruniu. Zaangażowany 
w życie Bojszów, z równą ener-
gią uczestniczył w życiu pa-
rafii Najświętszej Marii Panny 
Uzdrowienia Chorych. Za swo-
ją aktywność na rzecz powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego został 
uhonorowany w 2003 roku na-

grodą starosty Clemensem Pro 
Publico Bono.

– Był człowiekiem znanym 
ze swojej życzliwości i dobrej 
woli działania. Był bezkompro-
misowy, odważny i szczery. Nie 
wszystkim i nie zawsze się to 
podobało. Czasem jego obec-
ność onieśmielała, ale mówił 
to, co czuł i mówił to, w co wie-
rzył. Był człowiekiem niezwy-
kłym. Zapamiętamy go jako 
człowieka o wielkim intelekcie 
i wielkim sercu, człowieka, któ-
ry kochał ludzi i swoje Bojszo-
wy.

Wieczny odpoczynek racz 
mu dać Panie!

Ś.P. Gerhard Chrobok
(1957-2019)

Raz w roku, nasza śląska gmi-
na Bojszowy staje się na kilka 
godzin „miejscowością beskidz-
ką”. Wszystko to za sprawą ze-
społu folklorystycznego „Boj-
szowianie”, który bierze udział 
w imprezie pod nazwą Tydzień 
Kultury Beskidzkiej.

Przypomnijmy, że jest to 
cykliczne wydarzenie mają-
ce miejsce w Beskidach, będą-
ce największą w kraju i jedną 
z największych imprez folklory-
stycznych na świecie. Wydarze-
nie organizowane jest co roku na 
przełomie wakacyjnych miesię-
cy i biorą w nim udział zespoły 

góralskie z całego świata, rów-
nież ze śląskiej części Beskidów.

– Dość nieoczekiwanie w tym 
gronie pojawia się nasz zespół 
– mówi jego kierownik, Wiktor 
Sporyś i dodaje: – widać podo-
bamy się festiwalowej publicz-
ności, która zawsze nasze wy-
stępy nagradza gromkimi bra-
wami.

W tym roku „Bojszowianie” 
wystąpili w ramach TKB 4 sierp-
nia w Makowie Podhalańskim. 
Na tej samej scenie występo-
wały między innymi zespoły 
z Czech i Macedonii. W tego-
rocznym festiwalu uczestniczy-

ło prawie sto zespołów, co daje 
niemal 4 tysiące wykonawców, 
oklaskiwanych przez setki tysię-
cy widzów (organizatorzy mó-
wią o dwustu tysiącach). Udział 

„Bojszowian” świadczy o randze 
naszego zespołu i jest świetną 
okazją do promocji Gminy Boj-
szowy. 

(Z. P.)

Ślązacy i górale, czyli „Bojszowianie” na TKB

• 24.08. Bojszowy, ul. Bociania, 
policjanci zatrzymali kobie-
tę, która kierowała samo-
chodem będąc w stanie nie-
trzeźwości, a ponadto naru-
szyła nietykalność cielesną 
i znieważyła interweniują-
cych funkcjonariuszy Policji.

• 26.08. Bojszowy Nowe,  
ul. Ruchu Oporu, policjanci 
zatrzymali mężczyznę, który 
zniszczył drzwi wejściowe do 
domu jednorodzinnego.

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

fo
t. 

Z.
F.

 B
oj

sz
ow

ia
ni

e



7

Udało nam się pozyskać 40 
tysięcy złotych z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na organizację 
wydarzeń sportowych: czterech 
rajdów górskich, dnia sportu oraz 
rajdu rowerowego – mówi Ja-
nusz Gwóźdź prezes uczniow-
skiego klubu sportowego. 

Każdy z wyjazdów, kolejno na 
Czantorię, w Jurę Krakowsko-
-Częstochowską oraz na Babią 
Górę zgromadził około pięć-
dziesięciu uczestników (czwarty 
rajd – w Pieniny zaplanowano 
na 7 września, czyli już po za-
mknięciu numeru Naszej Rod-
ni). Jak to podczas takich wy-
jazdów, nie zabrakło i różnych 
zabawnych sytuacji. Zaraz po 
rozpoczęciu podejścia na Babią 
Górę jednemu z uczestników 
rajdu odpadła jedna, a potem 
druga podeszwa. Mężczyzna 
nie zraził się tym, a po przewią-
zaniu butów sznurkami udało 
mu się przejść całą trasę szlaku.

– Pozytywem była duża dys-
cyplina grup, które słuchały po-
leceń i punktualnie zjawiały się 
w miejscach zbiórek – mówi pre-
zes „Gromu” i dodaje: zdobyte 
w tym roku doświadczenie z pew-
nością zaowocuje podczas orga-
nizowania podobnych wypraw 
w przyszłości. Do zobaczenia na 
szlaku i kolejnych imprezach.

Przemysław Żołneczko

Z „Gromem” w góry
fo

t. 
J.G

.

Spośród wydarzeń, które uatrakcyjniały lato w naszej gminie, wielu uczestników zgromadziły piesze rajdy gór-
skie, zorganizowane przez UKS „Grom” Świerczyniec. W kolejnych wyprawach uczestniczyli nie tylko miesz-
kańcy naszej Bojszów, ale również z innych miejscowości naszego powiatu.

GMINA ORGANIZUJE RAJDY

Uczestnicy wyjazdu na Czantorię

Jura Krakowsko-Częstochowska Babia Góra

fo
t. 

J.G
.

fo
t. 

J.G
.



Zawody wygrała  rodzi-
na  państwa Elżbiety i Marcina 
Chroboków (łowcy dwóch kar-
pi 3300 pkt) przed rodziną Ka-
tarzyny i Pawła Losków (2020 
pkt) oraz rodziną  Beaty i An-
drzeja Noworytów (1130 pkt).

Tradycyjnie przed zawoda-
mi wszyscy uczestnicy mogli 
skosztować pysznego ciasta za-
sponsorowanego przez p. Da-
riusza Kulkę z ciastkarni „O Cia-
cho!” Natomiast po zawodach, 
wędkujący posilili się pyszną 
rybą uwędzoną przez Mariana 
Werszowca i szaszłykami przy-

gotowanymi przez rodzinę Mi-
chała Biernackiego Pierwszego 
Kucharza Koła PZW 101 Boj-
szowy. Do zobaczenia za rok.

Michał Malcharek
Prezes Koła PZW 

101 Bojszowy
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W sobotę 31 sierpnia, na łowisku licencyjnym „Jedliniok” odbyły się Spławikowe 
Zawody Par Wędkarskich, organizowane przez Koło PZW 101 Bojszowy. W ry-
walizacji wzięła udział rekordowa liczba 15 par. Łowiono głównie płocie, wzdręgi, 
szczupaki, okonie i sumiki a także okazałe karpie.

Co wędkarze wyciągnęli z „Jedlinioka”?
ZAWODY PAR WĘDKARSKICH

Pewnie każdy z czytelników widział kiedyś „dzikie” składowisko odpadów w na-
szych lasach albo śmieci wyrzucone pod czyjąś posesją, bądź obok kosza na śmie-
ci. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone i faktem jest, że z roku na rok produ-
kujemy coraz więcej odpadów. 

Czy w Gminie Bojszowy powinien stanąć butelkomat?

Ustawodawca, dostrzegając 
tę tendencję, ustanowił szereg 
przepisów prawa, które naka-
zują poddawanie odpadów ob-
róbce, aby możliwe było ich po-
wtórne wykorzystanie. Z tego 
też powodu, do zadań wła-
snych każdej gminy zalicza się 
ochronę środowiska i przyro-
dy, która realizowana może być 
m.in. poprzez wprowadzanie 
i promowanie ekologicznych 
rozwiązań.

Ciekawą inicjatywą w tym za-
kresie popisał się Kraków, który 
w kwietniu bieżącego roku wy-
dzierżawił i wprowadził w swo-

im Urzędzie Miejskim butelko-
mat w ramach akcji „Kraków 
wolny od plastiku”. Butelkomat 
działa w ten sposób, że każdy 
zainteresowany może wrzucić 
do niego plastikową butelkę, 
która ma na etykiecie kod kre-
skowy i w zamian za to otrzy-
muje sumę 10 lub 20 groszy 
w zależności od rozmiaru bu-
telki. Pierwszą kasę tego butel-
komatu zasilili krakowscy rad-
ni oraz sponsorzy. Pomysł ten 
spotkał się z bardzo pozytyw-
nymi opiniami zarówno miesz-
kańców, jak i organizacji eko-
logicznych, oraz w znacznym 
stopniu przyczynił się do usu-
nięcia ze strefy publicznej pla-
stikowych odpadów. Drugim 
miastem, które wprowadziło 
na swoim terenie butelkoma-
ty był Sosnowiec, choć w tym 
przypadku postawiono trzy bu-
telkomaty, a osoby wrzucające 
butelki dostawały prawo wybo-
ru, który z trzech klubów spor-
towych miasto ma wspomóc 
kwotą 10 groszy. Oczywiście 
suma ta jest symboliczna lecz 
nie to jest najważniejsze, a pro-

mowanie segregacji odpadów 
i ekologii.

Dlatego uważam, że warto 
rozważyć pomysł wprowadze-
nia choćby jednego butelko-
matu na terenie Gminy Bojszo-
wy jako pionierskiego projektu 
w skali powiatu i naszej najbliż-
szej okolicy. Butelkomat ten 
przyczyni się do usunięcia z ob-
szarów zielonych i palenisk pie-
ców (w szczególności w sezo-
nie grzewczym) plastikowych 
butelek oraz pomoże w edu-
kacji ekologicznej młodzieży. 
Nie wykluczone, że przedsię-
wzięcie uda się w znacznej czę-
ści sfinansować ze środków ze-
wnętrznych i dzięki niemu na-
sza gmina uzyska reklamę na 
terenie całego kraju, jako jed-
na z pierwszych gmin wiejskich, 
wdrażających tak innowacyjne 
rozwiązanie. Na zakończenie 
– jako pomysłodawca – propo-
nuję, aby ewentualny butelko-
mat stanął w sąsiedztwie Urzę-
du Gminy, Strażnicy Ochotni-
czej Straży Pożarnej albo Parku 
Dworskiego w Bojszowach.

Tomasz Lejawa

Skrótem 
przez gminę

W dniu 9 września z fir-
mą JKM z Mikołowa za-
warto umowę na przebu-
dowę odcinka ulicy Space-
rowej w Bojszowach. Prace 
zostaną wykonane do koń-
ca bieżącego roku i będą 
kosztować prawie 1,2 mln 
złotych.

Trwa modernizacja ener-
getyczna budynku Szkoły 
Podstawowej w Między-
rzeczu. Do dnia dzisiej-
szego wymieniono okna 
i parapety wewnętrzne. 
Obecnie docieplane są 
elewacje i dach. W szko-
le, choć z utrudnieniami, 
trwają normalne lekcje i za-
jęcia przedszkolne.

Trwa modernizacja bu-
dynku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Bojszowach. 
Wymieniono okna, insta-
lacje wewnętrzne, docie-
plono dach oraz częściowo 
elewacje. Obecnie budo-
wana jest nowa kotłownia.

Gminne Przedsiębior-
stwo Komunalne z Boj-
szów wykonuje drugie ko-
szenie poboczy dróg gmin-
nych.

fo
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Amatorzy zabawy wzięli 
udział w zajęciach plastycznych, 
na których wykonali m.in. pi-
niaty, łapacze snów, trójwymia-
rowe lornetki i „żywe kredowe 
obrazy”. Uwalnianie wyobraźni 
przeplatało się z zabawami ru-
chowymi: przeciąganiem liny, 
strzelaniem z łuku, „Nie kupuj 
kota w worku”.

W czasie wakacyjnych zajęć 
ćwiczyliśmy też śmiech i to aż 
do bólu brzucha. Działo się to 
podczas przedstawień „Kramik 
z wierszami” oraz „Tulisiowe za-
bawy, ale też ważne sprawy” 
Teatru Edukacyjnego Gabi Art. 

Widzowie przypomnieli sobie 
(a najmłodsi – poznali) klasyki 
poezji dziecięcej oraz najważ-
niejsze zasady bezpiecznego 
i rozsądnego zachowania (taka 
nauka jest najlepsza).

Ostatniego dnia bibliotecz-
nych zajęć – tradycyjnie już 
– odbył się turniej gier planszo-
wych. Uczestnicy przez 2 go-
dziny rywalizowali wg najwyż-
szych standardów fair play o ty-
tuł Mistrza Gry, który trafił do 
Nadii.

Dziękujemy za wspólny czas 
i zapraszamy za rok!

tekst i zdjęcia: Izabela Piętka

Lato, lato – co Ty na to?
Wszystko co dobre, szybko się kończy… Wakacje, niestety, też. Żeby było co wspominać, Biblioteka zaprosiła 
do wakacyjnej zabawy dzieci z naszej gminy.

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE

Święto Kolorów
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Po rozmowach z kolejnymi 
świadkami pojawiały się nowe 
szczegóły. Ludwik Sitko wspomi-
nał, że „zaraz po wojnie przy pa-
sie lotniska leżało siedzenie wy-
montowane z uszkodzonego 
bądź rozbitego samolotu, na któ-
rym bawiłem się z kolegami”. Jeśli 
chodzi o same maszyny, to pierw-
szy poważny trop pada z jego ust, 
gdy mówi: „na lotnisku były ku-
kuruźniki”, a samą nazwę samo-
lotu przytacza sam bez wahania. 
Mowa tutaj o dwupłatowcu pro-
dukcji rosyjskiej Po 2 używanym 
głównie jako samolot łączniko-
wo-szkoleniowy, choć zdarzały 
się dywizjony przystosowane do 
nocnych bombardowań.

Rozmowa z Emilią Chrobok (ur. 
1925) potwierdziła czas działania 
lotniska na drugi kwartał 1945, 
gdy front był już daleko za Pszczy-
ną. „Samoloty latały na wiosnę 
jak front przeszedł, cały czas było 
słychać ryk silników”. Bojdys, ko-
lejny międzyrzeczanin, który go-
spodarzył na polach byłego lot-
niska, przypadkiem wspomniał 
wydarzenie z dzieciństwa zawie-
rające dość ciekawy szczegół: 
„tata przyniósł kawałek skrzydła, 
którym bawiłem się razem z bra-
tem. Było drewniane, ze sklejki 
połączonej takim utwardzaczem 
w kolorze czerwonym”. Tego typu 
konstrukcje stosowane były w sa-
molotach myśliwskich dla zapew-
nienia lekkości konstrukcji.

W jednej z książek udało się 
natrafić na wspomnienia Józefa 
Janosza, które przypadkiem na-
prowadziły mnie na rozwiąza-
nie zagadki. Pan Józef opowia-
dał: „Mieszkałem w Międzyrze-
czu, jednak zostałem skierowany 
do pracy na lotnisku w Jedlinie, 
utrzymywałem kontakt z ro-
dziną i kuzynkami mieszkający-
mi u Janosza »krawca«. Jedna 
z nich wspomniała kiedyś, że pi-
loci w Międzyrzeczu mówią po 
czesku”. Mówił to z małym wa-
haniem, gdyż słyszał to z drugiej 
ręki.

Jedynym autorytetem piszą-
cym o jednostkach czeskich był 
Zygmunt Orlik, który pisał o cze-
chosłowackim lotnisku polowym 
znajdującym się w trójkącie Po-
ręba-Kobielice-Brzeźce.

Interesujące informacje znala-
złem w Pamiętnym roku 1945 na 
Ziemi Pszczyńskiej, jednak tylko 
w wydaniu z 1988 roku:

„Na początku kwietnia radziecki 
479. batalion obsługi lotnisk majo-
ra Domiczenki. (...) Kończono pracę 
przy budowie lotniska zapasowego 
w Międzyrzeczu Pszczyńskim, na 
którym później doszkalano mniej 
sprawne załogi samolotów bojo-
wych”. Mowa tutaj o drugim lot-
nisku dla 1. czechosłowackiej 
mieszanej dywizji lotniczej.1

Parę słów jednak jeszcze 
o lotnisku w Międzyrzeczu. „12 
i 13 kwietnia przyleciały dwa 
pułki (myśliwski i szturmowy), 
które w tym czasie były na tyle 
przygotowane, że mogły uczest-
niczyć w boju. Skierowano je 
na lotnisko Poręba-Kobielice-
-Brzeźce”. Rezerwa, czyli 2. pułk, 
który szkolił się w Międzyrzeczu, 
pozostał w nim do końca woj-
ny. Zapewne częściowo z nie-
go były uzupełniane straty jed-
nostek walczących bezpośred-
nio na froncie. Pas startowy miał 
długość około 1 200 i szerokość 
100 metrów. Częściowo był 
utwardzony gruzem i kamienia-
mi (lotnisko bojowe pod Pszczy-
ną było ornym, zwalcowanym 
polem).

Jak wspomina Stanisław Noras 
z Bojszów: „lotnisko było szko-
leniowe, widać było z daleka jak 
lotali i szczylali do celu na ziemi, 
a w Jedlinie już wtedy lotniska niy 
było”. Podczas samego szkolenia 
nie obyło się bez kraks i uszko-
dzeń maszyn, jak pisze Zygmunt 
Orlik, a przytoczone wspomnie-
nia świadków o porzuconych czę-
ściach maszyn potwierdzają tę 
tezę.

Ostatnie wspomnienie o lot-
nisku przekazała Marta Szypuła, 
która scaliła praktycznie wszyst-
kie informacje pozostałych 
świadków. Miała wtedy 11 lat 
i mieszkała tuż przy pasie starto-
wym, które wspomina słowami: 
„piloci czescy byli bardzo mili dla 
dzieci. Jeden z nich chciał nawet, 
abym się z nim przeleciała drabi-
niokiym (potoczna nazwa Po 2), 
jednak tata mi zabronił. Uczyli nas 
piosenek i przyśpiewek w języku 
czeskim, a nam się to podobało, 
jednak gdy teksty te usłyszał tata, 
od razu się zgorszył. Myśmy do 
końca tych wierszyków nie rozu-
mieli. Porozmawiał z lotnikami, 
aby takich zbereźnych piosenek 
nas nie uczyli”.

Samolotów czasem było dużo, 
bo aż od dziesięciu do dwunastu 
maszyn. Piloci przyjeżdżali rano 
ciężarówkami, a samoloty star-
towały od wsi w stronę Jedliny, 
a wracały wieczorem. Na miejscu 
nie było baraków, nie uzupełnia-
no naboi, paliwa, więc musiano 
robić to gdzieś indziej. Lotniska 
zapewne używano podczas więk-
szych, planowanych nalotów.

Kolejna osoba wspominała: 
„był jeden drabiniok, tata mówił, 
że pocztowy. Często też powta-
rzał, że »zaś te IŁ-y lecom«. Ha-
łas był straszny, a szyby w do-
mach tak słabe, że wylatywały. 
Jak już wojna się skończyła i z lot-
niska już nie korzystali, został tam 
uszkodzony samolot, ten drabi-
niok. Po prostu zostawili go. Było 
to już na Zielone Świątki. Chopy 
przeciągły go na początek lotni-

ska, pozbierali chyrdzie (drobne 
drewno – przyp. autora) z lasa. 
Później zrobili wielkie ognisko, sa-
molot spolili, a cało wieś święto-
wała”.

Choć na międzyrzeckich po-
lach nie zachował się żaden ślad 
po lądowisku, a tekstów źródło-
wych jest niewiele, to ich połą-
czenie z opowieściami świadków 
tamtych zdarzeń pozwala – choć 
w niewielkim stopniu – odtwo-
rzyć wydarzenia z końca drugiej 
wojny światowej na naszej ziemi.

Bibliografia:
- Zygmunt Orlik Ziemia Pszczyń-
ska rok 1945, wyd. 1988 s. 25
- Opowieści ziemi Pszczyńskiej s. 
285-286
Zdjęcie: 
https://www.druhasvetova.
com/?p=armada%2Fcesko-
slovensko%2F1-ceskoslovenska-
smisena-letecka-divize-v-SSSR
&fbclid=IwAR3HWfOtUSZrx5
dJQi5h73iRYSrIONFQt8DOA-
QeEOK9HKG_8BqUGIAoaEY

Janusz Miś 
Facebook: Międzyrzecze 

– ratujemy śląskie historie 

Lotnisko polowe Międzyrzecze
Starsze pokolenie mieszkańców Międzyrzecza – mówimy tu o osobach 60-letnich i starszych – notorycznie 
i spójnie powtarzało: „lotnisko było na polach, od cmentarza w stronę drogi na Wolę, równolegle do zabudo-
wań wiejskich. Ubite częściowo gruzem i kamieniami, które jeszcze do tej pory wychodzą na polach”. Jednak 
przedział czasu, w jakim działali lotnicy nie był sprecyzowany do końca. Dostępne regionalne wydania ksią-
żek i artykułów niestety nic o tym nie wspominały, tak samo jak ich autorzy. Fora internetowe oraz znawcy 
tematu, w tym Roman Golus, który napisał już niejedno na ten temat, załamali ręce. 

1   mieszana dywizja lotnicza 
była jednostką bardzo specy-
ficzną jak na warunki panują-
ce w armii sowieckiej. Składała 
się głównie z Czechów i Słowa-
ków. Wywodziła się z dywizjo-
nu przerzuconego z Anglii, skła-
dającego się z pilotów RAF-u, 
którzy walczyli w bitwie o An-
glię, np. Franciszek Fajtl. Czesi 
„dogadali się” z Armią Czerwo-
ną i stworzyli wiele jednostek, 
które walczyły i wyzwalały swój 
kraj. 1. mieszana dywizja lotni-
cza miała w swoim składzie trzy 
pułki: 1. myśliwski (samoloty Ła 
5FN), 2. pułk, który doszkalał 
się m.in. w Międzyrzeczu (sa-
moloty szkoleniowe Po 2 Po-
likarpow oraz Ła 5FN) oraz 3. 
szturmowy (samoloty Ił 2).
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Pierwszy występ przed swo-
ją publicznością można uznać 
za udany, choć wynik z pewno-
ścią mógłby być o wiele wyższy. 
GTS przez większość meczu 
dominował nad swym rywalem, 
a jego zawodnicy zmarnowa-
li wiele szans pod bramką go-
ści. Niewielka część widowni 
już po pierwszej połowie (3:0) 
opuściła trybuny, bo jak stwier-
dził krótko jeden z kibiców:  
„i tak już nic się tutaj nie zmie-
ni”. Bramki zdobywali: Mateusz 
Dudek (28’, 73’, 79’), Nikodem 
Honc (41’, 81’), Mateusz Wró-
bel (19’) oraz Paweł Natkaniec 
(72’).

– Trudno jest mi ocenić to 
spotkanie, bo mecz był prak-
tycznie jednostronny. Gdyby 
skończył się 15:0, odpowia-
dałoby to ilości stuprocento-
wych sytuacji – mówi Marcin 
Bereza, piłkarz i trener GTS-
-u. – Na naszym poziomie 
A klasy, mecze nie powinny 
wyglądać źle, jeśli zawodni-
kom będzie chciało się treno-
wać. Z tym jednak jest różnie, 
bo są treningi, na które przy-

chodzi dużo piłkarzy, a są i ta-
kie, na których zjawia się po 
pięć, sześć osób. Jeśli chodzi 
o przeciwników, to najbardziej 
możemy się obawiać dwóch 
drużyn: JUW-e Jaroszowice 
oraz ZET Tychy. W obu tych 
klubach są zawodnicy, którzy 
grali w wyższych ligach, na-
wet w ekstraklasie, tak więc 

ich gra stoi na bardzo wyso-
kim poziomie – wyjaśnia pił-
karz GTS-u.

W ciągu ostatnich kilku tygo-
dni klubowi udało się pozyskać 
kilku nowych zawodników. 
Z Podbeskidzia wrócił Niko-
dem Honc, z Frydku przyszedł 
Bartłomiej Ulczak, a z Mię-
dzyrzecza Artur Deda. Aktual-

nie klub prowadzi również na-
bór do drużyn młodzieżowych. 
Chętnych do grania „we fusbal” 
pewnie nie zabraknie, a bio-
rąc pod uwagę ostatnie dobre 
wyniki GTS-u, z pewnością bę-
dzie to element zachęcający do 
wstąpienia w szeregi klubu.

tekst i zdjęcia:
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Sezon rozpoczęli z wysokiego „C”
Piłkarze bojszowskiego GTS-u nie mają powodów do narzekań. W pierwszych spotkaniach sezonu 2019/2020, 
najpierw wygrali na wyjeździe z LKS Woszczyce 6:1, a tydzień później rozbili na własnym boisku Iskrę  
Pszczyna 7:0.
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W ostatnią, bardzo upalną so-
botę sierpnia, w godzinach przed-
południowych, w najbliższej 
okolicy międzyrzeckiego boiska 
miejscowego klubu „Polonia”. ro-
zegrano dożynkowy bieg przeła-
jowy. Tym akcentem zapoczątko-
wano obchody święta gminy, jak 
również gminnego święta plo-
nów. Na starcie stanęło około 
czterdziestu biegaczy dorosłych 
oraz prawie dwa razy tyle dzie-
ci. W klasyfikacji kobiet pierwsze 
miejsce zajęła Roksana Kolon-
ko, przed Moniką Duży i Sabiną 
Dziubaczką. W klasyfikacji męż-
czyzn zwyciężył Mateusz Micha-
lec przed Wiesławem Skrabar-
czykiem oraz Jarosławem Bukałą. 
Najlepsze trójki nagrodzono sto-
sownymi medalami, ufundowa-
nymi przez gminę. Organizatorzy 

postanowili wyróżnić także naj-
młodszego i najstarszego uczest-
nika, a także ostatniego na mecie. 
Odpowiednio byli to: Karolina 
Jamróz, Józef Maryniok i Moni-
ka Stęchły. Te osoby otrzymały 
statuetki, ufundowane przez po-
sła – Wojciecha Króla. Wszyscy 
uczestnicy, a także kibice, poczę-
stowani zostali pieczonymi ziem-
niakami, przyrządzonymi według 
starej receptury, a głównym ku-
charzem był przewodniczący 
Rady Gminy. Ziemniaki – to dar 
starostów dożynkowych. Były 
także słodycze i inne maszkiety. 
Niektórym tak to przypadło do 
gustu, że już pytali o takową im-
prezę w przyszłości. Nad bezpie-
czeństwem uczestników czuwali 
miejscowi strażacy.

(ah)

Dożynkowy bieg
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HARMONOGRAM ROZGRYWEK GTS BOJSZOWY

15 września

22 września  

28-29 września 

godz. 15.00 

godz. 17.00 

godz. 15.00 

GTS Bojszowy - LKS Brzeźce

LKS Studzionka - GTS Bojszowy 

GTS Bojszowy - Krupiński Suszec 

DATA GODZINA KTO Z KIM

5-6 października  godzina  
do ustalenia 

Siódemka Tychy - GTS Bojszowy 

HARMONOGRAM ROZGRYWEK POLONIA MIĘDZYRZECZE

15 września

22 września  

28 września 

godz. 16.30 

godz. 16.00 

godz. 16.00 

Polonia II Łaziska Górne - Polonia Międzyrzecze

Polonia Międzyrzecze - lks Woszczyce 

Leśnik Kobiór - Polonia Międzyrzecze

DATA GODZINA KTO Z KIM

5 października  godz. 15.30  Polonia Międzyrzecze - Znicz Jankowice 
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