
Program skierowany jest do osób 
fizycznych, będących właściciela-
mi domów jednorodzinnych lub 
osób posiadających zgodę na roz-
poczęcie budowy budynku jedno-
rodzinnego. WFOŚiGW jest orga-
nem prowadzącym dofinansowa-
nie w ramach tego rządowego 
programu.

Zmniejszenie kosztów ogrze-
wania to główny, ale nie jedyny 
powód, dla którego warto wy-
mienić stary kocioł na nowo-
czesne urządzenie grzewcze. 
Kolejny, to poprawa komfortu 
życia, wynikająca między inny-
mi z możliwości oddychania po-
wietrzem niezanieczyszczonym 
szkodliwym dla zdrowia pyłem. 
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Czyste powietrze w Bojszowach
JEST SZANSA NA DOTACJĘ DO WYMIANY PIECÓW I NIE TYLKO

dokończenie na stronie 2

W dniu 24 września prawie osiemdziesiąt osób z naszej Gminy wzięło udział w spotkaniu informacyjnym pro-
gramu „Czyste powietrze”. W auli budynku Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, 
doradca energetyczny Mariusz Wasik, reprezentujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach, prezentował założenia programu oraz  odpowiadał na pytania zainteresowanych.
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Wybory do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zo-
staną przeprowadzone w dniu 
13 października 2019 r. w go-
dzinach od 7.00 do 21.00. 

MIESZKAŃCY GMINY BOJ-
SZOWY GŁOSUJĄ:

• W wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej w Okrę-
gu Wyborczym nr 31 – obej-
mującym obszar powiatu: bie-
ruńsko-lędzińskiego oraz miast 
na prawach powiatu: Chorzów, 
Katowice, Mysłowice, Piekary 

Śląskie, Ruda Śląska, Siemiano-
wice Śląskie, Świętochłowice, 
Tychy. Liczba posłów wybiera-
nych w okręgu wyborczym wy-
nosi 12. 

• W Wyborach do Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej 
w Okręgu wyborczym nr 75 
– obejmującym obszar powia-
tu: bieruńsko-lędzińskiego oraz 
miast na prawach powiatu: My-
słowice, Tychy. Liczba senato-
rów wybieranych w okręgu wy-
borczym wynosi 1. 

Jak głosować?

dokończenie na stronie 3

Fragment spotkania w sprawie programu „Czyste powietrze”
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Dlatego właśnie w ramach 
rządowego programu „Czyste 
powietrze” można uzyskać do-
finansowanie wymiany starego 
kotła – nieefektywnego źródła 
ciepła, opalanego paliwem sta-
łym – na kocioł nowoczesny, 
nieprzyczyniający się aż tak do 
powstawania smogu.

Jak składać wnioski, jakie 
dokumenty są niezbędne i jak 
można rozliczyć dofinansowa-
nie, możecie Państwo przeczy-
tać na stronie internetowej Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach pod ad-
resem:https://www.wfosigw.
katowice.pl/oferta-dla-osob-fi-
zycznych/program-czyste-po-

wietrze.html. Wnioski można 
składać drogą internetową lub 
po wydrukowaniu z interne-
tu dostarczyć osobiście do sie-
dziby funduszu w Katowicach  
ul. Plebiscytowa 19.

W SKRÓCIE PROGRAM 
PRZEDSTAWIA SIĘ  

NASTĘPUJĄCO

Budżet Programu – 103 mld zł.

Maksymalna kwota dotacji:
• Korzystając z programu zy-
skujesz zwrot części poniesio-
nych kosztów.
• Maksymalny możliwy koszt, 
od którego liczona jest dotacja, 
to 53 tys. zł.
• Jeśli koszty realizacji inwesty-
cji przekroczą 53 tys. zł., dodat-
kowe koszty mogą być dofinan-
sowane w formie pożyczki.
• Minimalny koszt kwalifikowa-
ny projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinan-
sowania m.in. na:
• wymianę starych źródeł cie-
pła (pieców i kotłów na paliwa 
stałe) oraz zakup i montaż no-

wych źródeł ciepła, spełniają-
cych wymagania programu,
• docieplenie przegród budyn-

ku,
• wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej,
• instalację odnawialnych źró-
deł energii (kolektorów sło-
necznych i instalacji fotowolta-
icznej),
• montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła.
Formy dofinansowania:
• dotacja
• pożyczka
Terminy:
• Realizacja programu: lata 
2018-2029 r.

• Podpisywanie umów do: 
31.12.2027 r.
• Zakończenie wszystkich 
prac objętych umową do: 
30.06.2029 r.

Warunek podstawowy:
Dla budynków istniejących: 

wymiana starego pieca/kotła 
na paliwo stałe na nowe źródło 
ciepła, spełniające wymagania 
programu.

Dla budynków nowo budo-
wanych: zakup i montaż nowe-
go źródła ciepła, spełniającego 
wymagania programu.

pik
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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

• 22.09. Bojszowy, ul. Pancer-
niaków, kradzież portfela z za-
wartością z torebki pozostawio-
nej w pokoju domu jednorodzin-
nego.

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

KRONIKA
KRYMINALNA

Czyste powietrze w Bojszowach
JEST SZANSA NA DOTACJĘ DO WYMIANY PIECÓW I NIE TYLKO
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Tyle lat upłynęło od ukoń-
czenia szkoły podstawowej 
przez rocznik 1986. Stało się to 
okazją do organizacji spotka-
nia, które odbyło się 21 wrze-
śnia br. W kościele parafialnym 
w Bojszowach odprawiona zo-
stała msza święta w tej intencji, 
w modlitwie pamiętano o na-
uczycielach i wychowawcach, 
a także o zmarłej koleżance 
Elżbiecie Grzesicy.

Spotkanie zaszczycili swoją 
obecnością wychowawcy: Ber-
nadeta Norek, Irena Brzezińska, 
Małgorzata Malec-Ficek, Róża 
Mika, Danuta Mandla, Sławo-
mir Czernecki, a we wspomnie-
niach nie zapomniano o Ma-
riannie Zawile, Gabrieli Wali-
czek i Helenie Kołtowskiej.

Rocznik 1986 był/jest nie-
wątpliwie wyjątkowy, można 
rzec pionierski – to on zapo-
czątkował ówczesną reformę 
edukacji i powstające w związ-
ku z tym gimnazja, to ten rocz-
nik podjął naukę w zreformo-
wanych szkołach zawodowych, 
technikach i liceach, które za-

kończyła matura w nowej for-
mule.

Spotkanie było oczywiście 
okazją do wspomnień, rozmów 
oraz odnowienia kontaktów. 

Do zobaczenia na kolejnych 
jubileuszach!

20 lat minęło
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Uzyskanie dotacji nie jest trudne, przekonywał Mariusz Wasik
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W wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej głosować 
można tylko na jedną listę kan-
dydatów, stawiając na karcie 
do głosowania znak,,X” w krat-
ce z lewej strony obok nazwiska 
jednego z kandydatów z tej listy 
(wskazując jego pierwszeństwo 
do otrzymania mandatu). 

Postawienie znaku „X” w krat-
kach z lewej strony obok na-
zwisk kandydatów umieszczo-
nych na więcej niż jednej liście 
lub niepostawienie znaku „X” 
w żadnej kratce lub postawie-
nie znaku „X” w kratce z lewej 
strony wyłącznie obok nazwiska 
kandydata umieszczonego na li-
ście kandydatów, której rejestra-

cja została unieważniona powo-
duje nieważność głosu. 

W wyborach do Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej 
w okręgu wyborczym, w któ-
rym zarejestrowano więcej niż 
jednego kandydata, głosować 
można tylko na jednego kan-
dydata, stawiając na karcie do 
głosowania znak „X” w kratce 
z lewej strony obok nazwiska 
jednego z kandydatów. 

Postawienie znaku „X” 
w kratkach z lewej strony 
obok nazwiska więcej niż jed-
nego kandydata, niepostawie-
nie znaku „X” w żadnej krat-
ce lub postawienie znaku „X” 
w kratce z lewej strony wy-
łącznie przy nazwisku kandy-
data, którego nazwisko zosta-

ło skreślone, powoduje nie-
ważność głosu. 

Znak „X” to co najmniej dwie 
linie przecinające się w obrębie 
kratki. 

Wyborcy ujęci w spisie wy-
borców mogą głosować osobi-
ście w lokalu wyborczym. 

Wyborcy posiadający orze-
czenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnospraw-
ności mogą głosować w lokalu 
wyborczym lub koresponden-
cyjnie. Zamiar głosowania kore-
spondencyjnego powinien być 
zgłoszony przez wyborcę ko-
misarzowi wyborczemu najpóź-
niej do dnia 30 września 2019 
r. (termin wydłużony w związku 
z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborcze-
go). 

Wyborcy, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania ukończą 75 
lat, a także wyborcy posiadają-
cy orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności mają prawo do 
głosowania przez pełnomocni-
ka. W celu sporządzenia aktu 
pełnomocnictwa wyborca skła-
da wniosek w urzędzie gminy 
(miasta), w której jest wpisa-
ny do rejestru wyborców, naj-
później do dnia 4 października 
2019 r. 

W przypadku wątpliwości 
związanych z udziałem w gło-
sowaniu pytania zgłaszać moż-
na do urzędu gminy. 

Źródło: Komisarz Wyborczy 
w Katowicach, ul. Jagiellońska 
25, 40-032 Katowice 

Jego rodzicami byli Wiktor 
i Anna, z domu Ślosarczyk. Nasz 
jubilat, zapytany o młodzieńcze 
lata, bez zastanowienia odpo-
wiedział, że dzieciństwo miał 
wojenne. W 1939 roku miał 10 
lat, wojna przerwała jego naukę 
w polskiej szkole, kolejne lata 
edukacji spędził już w szko-
le niemieckiej. Do gimnazjum 
uczęszczał przy „Zakładzie 
Chemicznym”. Wojna nie sprzy-
jała spokojnemu dzieciństwu, 
a i lata młodzieńcze nacecho-
wane były walką. Pan Bolesław 
wspominał w rozmowie swą 
służbę w Warszawie, doskonale 
pamiętał Park Traugutta, w któ-
rym pełnił służbę i stacjonował 
pod namiotami. W jego pamię-
ci utkwiło również odgruzowy-
wanie ulicy Marszałkowskiej 
– „cegła po cegle”.

Żonę poznał jak „byli za druż-
by” pierwszy raz i, jak sam 
mówi, tak przy niej pozostał. 

Pan Bolesław i pani Maria mają 
jedną córkę, dwie wnuczki i tro-
je prawnucząt. Całe jego życie 

zawodowe – 38 lat – związane 
było z Zakładami Chemicznymi 
– ERG.

Nasz jubilat sam przyznał, 
że nie zna recepty na długo-
wieczność, swoją dobrą kondy-
cją upatruje w zerwaniu z nało-
giem tytoniowym. Zapytany co 
teraz robi najchętniej, szczerze 
odpowiada, że wiele by chciał, 
ale „nie dadzą – na rowerze nie 
dadzą jeździć, bo bym się oba-
lił, a mógłbym!” Wolny czas 
spędza na krótkich spacerach. 
Zapytany o to, z czego jest na-
prawdę dumny, zachowawczo 
stwierdził, że trzeba by się nad 
tym zastanowić, a po krótkiej 
chwili szczerze odpowiedział, 
że z całego życia.

W imieniu Czytelników i Re-
dakcji gratulujemy Mu tak 
wspaniałego jubileuszu i ży-
czymy wielu dalszych lat ży-
cia, wielu łask Bożych oraz po-
myślności.
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Sto lat to za mało!
Po raz piąty w tym roku Wójt Adam Duczmal wraz z Agnieszką Radwańską, zastępcą kierownika USC, od-
wiedzili dziewięćdziesięciolatka. Był nim Bolesław Piekorz, który urodził się 4 września 1929 roku w Boj-
szowach.

PAN BOLESŁAW PIEKORZ MA DZIEWIĘĆDZIESIĄT LAT

dokończenie ze strony 1

Bolesław Piekorz w otoczeniu rodziny i przedstawicieli Urzędu Gminy
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O BWI E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Bojszowy z dnia 5 września 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Bojszowy podaje do wiadomości 

wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 paź-
dziernika 2019 r.:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orze-
czenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodar-
stwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komi-
sarza Wyborczego w Katowicach I najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głoso-
wania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-

habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzysten-
cji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodar-
stwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony 
do Wójta Gminy Bojszowy najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 paź-
dziernika 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Bojszowy
Adam DUCZMAL
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Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawie-
ranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Obecnie coraz popularniejsze 
jest zawieranie umów (a w szcze-
gólności sprzedaży czy o świad-
czenie usług) przez internet, tele-
fonicznie, czy we własnym domu 
z przedstawicielem przedsiębior-
cy. Ustawodawca klasyfikuje ta-
kie umowy jako zawierane poza 
lokalem przedsiębiorstwa lub na 
odległość. W przypadku, gdy za-
wieramy taką umowę w celach 
prywatnych (tj. nie związanych 
z prowadzoną działalnością go-
spodarczą lub zawodową) jeste-
śmy konsumentem.

Ustawodawca, dostrzegając 
potrzebę wzmożonej ochrony 
praw konsumentów jako niepro-
fesjonalnych uczestników obrotu 
gospodarczego, uchwalił ustawę 
z dnia 30 maja 2014 roku o pra-
wach konsumenta (Dz.U. z 2019 
r., poz. 134, 730, 1495), która ma 
zastosowanie do umów zawiera-
nych po dniu wejścia w życie tej 
ustawy, co nastąpiło 25 grudnia 
2014 roku. Ustawa ta wprowadza 
dla przedsiębiorców szereg obo-
wiązków m.in. informacyjnych, 
a dla konsumentów uprawnienia, 
przy czym najważniejszym z nich 

wydaje się prawo konsumenta 
do odstąpienia od umowy zawar-
tej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa i to bez poda-
wania przyczyny. Aby odstąpie-
nie było skuteczne, konsument 
powinien złożyć przedsiębiorcy 
oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia towaru, a w razie 
braku towaru podlegającego do-
starczeniu od daty zawarcia umo-
wy. Odstąpienie może nastąpić 
w formie pisemnej (wtedy termin 
jest zachowany, gdy najpóźniej 
w ostatnim dniu oświadczenie zo-
stanie nadane listem poleconym) 
albo elektronicznie – gdy przed-
siębiorca dopuszcza taką możli-
wość komunikacji. Odstąpienie 
nie wymaga dla swej ważności 
korzystania z żadnego formularza, 
choć może on być wykorzystany, 
a przedsiębiorca ma obowiązek 
taki wzorzec oświadczenia o od-
stąpieniu od umowy nam udo-
stępnić.

Przyczyną, dla której ustawo-
dawca wprowadził prawo kon-
sumenta do odstąpienia od po-
wyższych kategorii umów, jest 

zapewnienie konsumentom moż-
liwości zbadania towaru i podję-
cia decyzji: czy chcą go zatrzymać, 
czy nie. Wszakże w przeciwień-
stwie do umów zawieranych tra-
dycyjnie, w przypadku umów za-
wieranych poza lokalem przed-
siębiorstwa lub na odległość brak 
jest możliwości wcześniejszego 
zbadania towaru, a towar przed-
stawiony w ofercie i na zdjęciach 
często może różnić się od towaru 
nam dostarczonego. Skutkiem od-
stąpienia od umowy jest uznanie 
umowy za niezawartą i powstanie 
obowiązku dla obu stron do zwro-
tu wzajemnych świadczeń. Zatem 
konsument ma obowiązek ode-
słać zamówione towary przedsię-
biorcy i to na jego koszt, a przed-
siębiorca ma obowiązek zwrotu 
całości ceny i kosztów wysyłki. 
W przypadku gdy przedsiębior-
ca odmówi dobrowolnego zwro-
tu pieniędzy sprawa może zostać 
skierowana na drogę sądową.

Na marginesie podkreślić nale-
ży, że ustawodawca przewiduje 
pewne wyjątki od zasady, wedle 
której konsument może odstąpić 
od powyższych typów umów bez 

podawania przyczyny. Dla przy-
kładu: w przypadku gdy przed-
miotem umowy są usługi i konsu-
ment oświadczył, że domaga się 
aby niezwłocznie zostały mu one 
dostarczone (np. odpłatne usługi 
telewizyjne czy internetowe) i nie 
chce oczekiwać 14 dni, wtedy od-
stąpienie jest dopuszczalne, lecz 
konsument ma obowiązek po-
nieść koszty otrzymanych usług 
do daty odstąpienia. Również art. 
38 ustawy o prawach konsumen-
ta określa przypadki, gdy konsu-
ment nie ma prawa odstąpić od 
umowy, np.: gdy umowa obejmu-
je usługi, które już w całości zo-
stały wykonane za wyraźną zgo-
dą konsumenta, czy w przypad-
ku, gdy przedmiotem umowy są 
rzeczy nieprefabrykowane lecz 
wykonane na indywidualne za-
mówienie i dostarczone konsu-
mentowi. Osoby zainteresowa-
ne tą problematyką zachęcam do 
lektury tekstu ustawy, który jest 
dostępny na stronie internetowej 
Internetowego Systemu Aktów 
Prawnych (ISAP) http://prawo.
sejm.gov.pl.

Tomasz Lejawa 

Obowiązkiem Rady Gminy Boj-
szowy jest cykliczne dokonywa-
nie wyboru ławników do Sądów 
powszechnych na kadencje, któ-
re trwają 4 lata kalendarzowe na-
stępujące po roku, w którym do-
konano wyborów. W terminie do 
30 czerwca 2019 roku, do Prze-
wodniczącego Rady Gminy Boj-
szowy zostały zgłoszone dwie 
kandydatury do objęcia funk-
cji ławnika w Sądzie Rejonowym 
w Tychach – Sądzie Pracy, przy 
czym Rada Gminy Bojszowy mia-
ła prawo wyboru wyłącznie jed-
nego ławnika na to stanowisko.

Pierwsza kandydatka, Pani Da-
nuta Krawczyk została zgłoszona 
jako dotychczasowy ławnik w Są-
dzie Pracy przez Prezesa Sądu Re-
jonowego w Tychach. Z kolei dru-

ga kandydatka Pani Agnieszka Ra-
dwańska została zgłoszona przez 
50 obywateli, mających czynne 
prawo wyborcze i zamieszkują-
cych stale na terenie Gminy Boj-
szowy. Zespół do spraw zaopinio-
wania kandydatów na ławników 
dokonał analizy zgłoszeń i po-
zytywnie je zaopiniował. Rów-
nież z treści informacji uzyskanej 
od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Katowicach wynikało, 
że organ ten pozytywnie opiniu-
je obie kandydatury. Dlatego obie 
kandydatki spełniały warunki for-
malne do wyboru ich na ławnika.

Obie kandydatki dokonały au-
toprezentacji przed radnymi Rady 
Gminy Bojszowy podczas posie-
dzenia Komisji Gospodarki Ko-
munalnej i Przestrzegania Pra-

wa, Ładu, Porządku Publiczne-
go z dnia 22 sierpnia 2019 roku. 
Radnym zostały wówczas przed-
stawione szczegółowe informacje 
na temat zatrudnienia, stażu pra-
cy, wykształcenia, doświadczenia, 
predyspozycji i zainteresowań 
kandydatek. Każdy z radnych miał 
też możliwość zadawania pytań. 
W tym stanie rzeczy Rada Gmi-
ny Bojszowy podczas sesji z dnia  
16 września 2019 roku w głoso-
waniu tajnym podjęła uchwałę 
o wyborze Pani Danuty Krawczyk 
na ławnika do Sądu Rejonowego 
w Tychach – Sądu Pracy.

Pani Danuta pochodzi z Bieru-
nia, ale od dwudziestu lat mieszka 
w Bojszowach. Jest mężatką i mat-
ką dwóch synów. Ukończyła stu-
dia na Uniwersytecie Śląskim oraz 

studia podyplomowe na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Pracuje w Starostwie Powiatowym 
w Bieruniu na stanowisku Kierow-
nika Referatu Obsługi w Wydziale 
Administracji. Jednocześnie pracu-
je społecznie. Przez sześć lat pełni-
ła funkcję Wiceprzewodniczącej, 
następnie Przewodniczącej Rady 
Rodziców przy Szkole Podstawo-
wej im. Wilhelma Gawlikowicza 
w Bojszowach. W latach 2010-
2012 była – również społecznie 
– członkiem Zarządu Bieruńskiej 
Fundacji Rozwoju.      

Tomasz Lejawa

Danuta Krawczyk ławnikiem Sądu  
Rejonowego w Tychach – Sądu Pracy

PRAWNIK RADZI

Danuta Krawczyk
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Nasi Pierwszoklasiści

Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach
Klasa Ia - Katarzyna Polak (wychowawca). Na zdjęciu obecna również Wicedyrektor szkoły Aleksandra Bereza-Sosna

Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popieluszki w Świerczyńcu
Klasa Ia - Elżbieta Kokoszka (wychowawca), Agata Szwedor, na zdjęciu obecna również Dyrektor GSP Gabriela Kucharczyk

Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach
Klasa Ib Aleksandra Moroń (wychowawca), na zdjęciu obecna również Wicedyrektor szkoły Aleksandra Bereza-Sosna
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Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu, Klasa I Beata Honc 
(wychowawca). Na zdjęciu obecna również Dyrektor SP Małgorzata Wolny

Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popieluszki w Świerczyńcu
Klasa Ib - Martyna Piekorz, na zdjęciu obecna również Dyrektor GSP Gabriela Kucharczyk
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W roku szkolnym 2019/2020 
uczniowie dojeżdżający do 
szkół podstawowych prowa-
dzonych przez gminę, korzysta-
ją z dowozu odbywającego się 
zbiorową komunikacją pasażer-
ską, którą na naszym terenie re-
alizuje Zarząd Transportu Me-
tropolitalnego. Dla uczniów do 
16. roku życia przejazd po te-
renie całej Metropolii jest bez-
płatny, pod warunkiem posia-
dania Śląskiej Karty Usług Pu-
blicznych (ŚKUP). 

Śląska Karta Usług Publicz-
nych to wspólny projekt gmin 
aglomeracji katowickiej. ŚKUP 
spełnia wiele funkcji. Jest uży-
wana jako bilet komunikacji 
miejskiej. Kartą ŚKUP można 
zapłacić również za parkowa-
nie, może być używana w bi-
bliotekach, instytucjach sportu 
i kultury. ŚKUP może być także 
nośnikiem podpisu elektronicz-
nego. Karta wydawana jest na 
podstawie wniosku, który może 
być złożony przez internet, 
w punktach obsługi klienta oraz 
punktach obsługi pasażera.

Najbliższe punkty obsługi 
zlokalizowane są w Tychach -  
ul. Towarowa 2c, ul. Grota Ro-
weckiego 53 oraz al. Piłsud-
skiego 12, w punktach obsługi 
klienta, oraz w punkcie obsługi 
pasażera na al. Piłsudskiego 12.

Dotychczasowa organizacja 
dowozu (tj. do końca roku szkol-
nego 2018/2019) do szkół pro-
wadzonych przez gminę była 
podyktowana koniecznością 
zapewnienia dowozu uczniów 
uczęszczających do klas gimna-
zjalnych, które w związku z re-
formą ustroju szkolnego zostały 
wygaszone. Obowiązkiem gmi-
ny jest zapewnienie bezpłat-
nego dowozu do szkoły, jeżeli 
droga dziecka z domu do szko-
ły przekracza 3 km (w przypad-
ku uczniów klas I-IV) oraz 4 km 
(w przypadku uczniów star-
szych klas). 

Zasady organizacji dowozu 
uczniów uprawnionych do do-
wozu z tytułu posiadania orze-
czeń określa Zarządzenie nr 
0050/78/2019 Wójta Gmi-
ny Bojszowy z dnia 26 sierp-
nia 2019 roku w sprawie usta-
lenia organizacji i zasad zwro-
tu kosztów dowozu uczniów 

z orzeczeniem o niepełno-
sprawności oraz/lub orzecze-
niem o potrzebie kształcenia 
specjalnego realizujących obo-
wiązek przedszkolny, szkol-
ny i obowiązek nauki. W roku 
szkolnym 2019/2020 w drodze 
przeprowadzonego postępo-
wania o udzielenie zamówienia 
publicznego organizacją dowo-
zu zajmują się dwie firmy F.U.H. 

SBL-trans Mateusz Kowalski 
z Lędzin oraz. F.U.H. Eurotrans 
Krzysztof Kowalski z Lędzin. 

W poprzednich latach dowóz 
ten organizowany był busem 
zakupionym ze środków pozy-
skanych z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Jednak z po-
wodu ograniczonej ilości miejsc 
w samochodzie oraz z uwagi na 

narastającą z roku na rok ilością 
dzieci uprawnionych do dowo-
zu, a tym samym koniecznością 
wcześniejszego odbioru dzie-
ci, by umożliwić dowóz wszyst-
kich do szkół na godzinę 8:00 
(pierwszy uczeń odbierany był 
o godz. 6:00) od nowego roku 
szkolnego zrezygnowano z ta-
kiej organizacji.

Samochód nadal jest wyko-
rzystywany do przewozu osób 
do Dziennego Domu „Senior +” 
w Międzyrzeczu.

Wójt Gminy Bojszowy Adam 
Duczmal pragnie bardzo po-
dziękować Panu Izydorowi Ro-
galskiemu oraz Pani Marii Gaj-
dzie-Rogalskiej za wieloletnią 
i pełną zaangażowania pracę 
w roli kierowcy i opiekuna pod-
czas organizowanego przez 
gminę dowozu uprawnionych 
uczniów do szkół zlokalizo-
wanych na terenie gminy oraz 
w Tychach.

Urszula Pomietło

Organizacja dowozu do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Maria i Izydor Rogalsccy
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W tym roku Para Prezydenc-
ka wybrała do czytania 8 pol-
skich nowel, a konkretnie były to: 
Sawa H. Rzewuskiego, Mój ojciec 
wstępuje do strażaków B. Schulza, 
Dym M. Konopnickiej, Katarynka 
B. Prusa, Orka W. Reymonta, Roz-
dzióbią nas kruki, wrony S. Żerom-
skiego, Sachem H. Sienkiewicza 
i Dobra pani E. Orzeszkowej.

Prezydent, pan Andrzej Duda, 
słusznie stwierdził: „Jest to wybór 
tekstów, których wspólnym mia-
nownikiem jest polskość w połą-
czeniu z treściami uniwersalnymi, 
refleksją nad człowiekiem i spo-
łeczeństwem. (…) Towarzyszyły 

one naszym rodakom, kiedy pod 
zaborami walczyli o suwerenność 
naszej Ojczyzny i szukali odpo-
wiedzi na wyzwania swoich cza-
sów. Dziś teksty te nie straciły nic 
ze swej aktualności. Uczą nas, że 

w życiu powinniśmy kierować się 
szlachetnością i solidarnością, że 
nie wolno nam stracić wrażliwości 
na ludzką krzywdę ani zapomnieć 
o naszej historii. (…) To dzieła nie-
powtarzalne i – mimo niewielkich 
rozmiarów – doniosłe.” 

Aby sprostać tej wymagają-
cej tematyce, do udziału w Na-
rodowym Czytaniu zaprosiłyśmy 
znakomitych gości: Wójta Gminy 
Adama Duczmala, Radnych Gmi-
ny Bojszowy: Adama Czarnyno-
gę, Marcina Dużego i Krzyszto-

fa Jasińskiego, i niezastąpionych: 
Urszulę Pomietło, Dorotę Chła-
pek, Darię Sochę oraz Rafała 
Scholza. Wśród dekoracji związa-
nych z nowelami, w strojach od-
powiadających ówczesnym, nasi 
lektorzy zamienili się w bohate-
rów Sachema i Dobrej pani oraz 
streścili pozostałe utwory zapro-
ponowane przez Parę Prezydenc-
ką. W tym miejscu bardzo dzię-
kujemy przyjaciołom biblioteki, 
dzięki którym każdy utwór został 
też przedstawiony za pomocą re-
kwizytu – dekoracji.

Brawa licznej publiczności były 
najlepszym dowodem na to, że 
tegoroczne Narodowe Czytanie 
w Bojszowach odniosło sukces. 
Już teraz zapraszamy na wrze-
sień 2020 roku – przedstawimy 
romantyczny kryminał, czyli Bal-
ladynę (poszukiwania aktorów już 
trwają).

Beata Wrobel

9

Piątek 6 września, a biblioteczna sala konferencyjna i korytarz pełne słuchaczy – kto by się tego spodziewał? 
Oczywiście my, bo doskonale wiemy, że mieszkańcy naszej gminy cenią sobie kulturę na wysokim poziomie, 
a do niej niewątpliwie należy akcja Narodowe Czytanie. 

Narodowe Czytanie 2019

Po raz drugi Fundacja BGK 
im. J. K. Steczkowskiego przy-
znała nam dofinansowanie 
(poprzedni projekt pochodził 
z Programu Na dobry począ-
tek! i nosił nazwę Czytaj Nutki 
– zabawa na pięciolinii dźwię-
ków i barw). Jesteśmy jedny-
mi z 30 grantobiorców z ca-
łej Polski. Tym razem wzięli-
śmy udział w programie Moja 
Mała Ojczyzna. 

Celem Konkursu było m.in. 
zagospodarowanie lokalnej 
przestrzeni publicznej, popra-
wa jej estetyki, funkcjonalno-
ści i modernizacja. Napisany 
przez nas wniosek dotyczy za-
kupu mebli do kącika dziecię-
cego w filii w Bojszowach No-
wych oraz pomalowania ścian. 
Ponadto, w ramach tego pro-
jektu, odbywać się będą zaję-
cia dla dzieci, które rozpoczęli-
śmy już 1 października. Projekt 
Mobilna biblioteczka dla dzieci 
zgłoszony do Konkursu będzie 
zrealizowany w terminie od 
01.01.2020 r. do 24.06.2020 
r. Kwota 10 220 zł. zostanie 
przekazana bibliotece w stycz-
niu 2020 roku. Uroczyste za-

kończenie projektu w formie 
minifestynu (z wieloma atrak-
cjami, m.in. teatrzykiem) od-
będzie się w Bojszowach No-
wych w czerwcu i będzie prze-
znaczone dla dzieci biorących 
udział w zajęciach oraz dla 
pozostałych małych miesz-
kańców, których już dziś za-
praszamy wraz z opiekunami. 
W lutym planujemy oddać do 
użytku Mobilną biblioteczkę 
dla dzieci. Biblioteka to nie tyl-
ko miejsce, gdzie wypożycza 
się książki, ale również miej-
sce, gdzie można miło spę-
dzić czas. Bo dom to nie jedy-
na przestrzeń, w której dziec-
ko może zaistnieć w wolnych 
chwilach. Warto wyjść z dziec-
kiem, pokazać mu coś nowe-
go i sprawdzić, jak to wpłynie 
na jego funkcjonowanie. W ta-
kiej przestrzeni dziecko może 
– w bezpiecznym otoczeniu – 
uczyć się zasad społecznych. 
Chcemy, aby rodzice prze-
konali się, że warto poświę-
cić dziecku czas, uwagę i wy-
kształcić nawyk korzystania  
z biblioteki od najmłodszych 
lat.

Mobilna biblioteczka dla dzieci w filii  
Biblioteki w Bojszowach Nowych
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Następnego dnia po śniada-
niu uczniowie wybrali się na 
Górę Igliczną, u której podnó-
ża leży Marianówka. Dotar-
li na szczyt po blisko półtorago-
dzinnej wędrówce. Tam zwie-
dzili Sanktuarium Matki Boskiej 
Śnieżnej. Tego samego dnia, po 
obiedzie, pojechali do Polani-
cy-Zdroju, gdzie odwiedzili pi-
jalnię wód oraz Park Zdrojowy. 
Następnie kolejką przejecha-
li po wąskich uliczkach miasta 
i zobaczyli najciekawsze miej-
sca. W środę po śniadaniu wy-
ruszyli na całodniową wycieczkę, 
podczas której zwiedzili Sanktu-
arium w Wambierzycach, gdzie 
obejrzeli ruchomą szopkę, kolej-
nymi miejscami były Błędne Ska-
ły oraz Kudowa Zdrój. Czwartko-
we przedpołudnie dzieci spędzi-
ły w Kłodzku, poznając historię 
Twierdzy Kłodzkiej, a wieczo-

rem wspólnie przy ognisku, pie-
kły kiełbaski i chleb. W piątek po 
śniadaniu uczniowie wyruszyli 
w drogę powrotną, zatrzymując 
się w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie 
wdrapali się po 98 stopniach na 
Basztę Bystrzycką, skąd podzi-
wiali piękną panoramę okolicy. 
Podczas wycieczki został zreali-
zowany program innowacji pe-
dagogicznej pn. „Na tropach 
przyrody w Kotlinie Kłodzkiej”. 

Uczniowie wraz z wychowaw-
cami bardzo dziękują rodzicom, 
a w szczególności pani Magda-
lenie Miernik, za zorganizowanie 
tak wspaniałej wycieczki!

W następnym tygodniu, ran-
kiem 25 września na podobną, 
trzydniową wycieczkę wyruszy-
ły dzieci z klasy IV. Ich pierwszą 
atrakcją również było zwiedza-
nie Kopalni Złota w Złotym Sto-
ku oraz wodospadu Wilczki. Po 

zakwaterowaniu w Marianówce 
uczniowie wybrali się na Iglicz-
ną, a po powrocie miło spędzi-
li czas przy ognisku. Następne-
go dnia wyruszyli na całodniową 
wycieczkę. Odwiedzili Duszniki 
Zdrój, Muzeum Zabawek w Ku-
dowie Zdroju, szopkę ruchomą 
w Wambierzycach, a na deser 
zdobyli Błędne Skały. Wieczo-
rem bawili się na dyskotece z ko-
leżankami i kolegami z zaprzyjaź-
nionej szkoły. Ostatniego dnia 
zwiedzili Twierdzę Kłodzką oraz 
podziwiali panoramę Bystrzycy 
Kłodzkiej ze średniowiecznych 
baszt obronnych. Wycieczkę 
będą długo wspominać. Ucznio-
wie klasy IV wraz z wychowawcą 
dziękują rodzicom za zorganizo-
wanie wspaniałego wyjazdu!

Dagmara Żelazna, 
Zofia Drobiczek, 

Beata Bednorz

Przygody w Kotlinie Kłodzkiej
Rankiem 16 września uczniowie klas III i V Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu wy-
ruszyli na pięciodniową wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. Pierwszą atrakcją było zwiedzanie Kopalni Złota 
w Złotym Stoku, gdzie poznali historię wydobywania tego cennego kruszcu. Po blisko dwugodzinnej wę-
drówce ciemnymi korytarzami kopalni i przejażdżce kolejką kopalnianą, pojechali do miejsca zakwaterowa-
nia – Ośrodka Sorrento w Marianówce.

Po wakacjach w salach przed-
szkolnych zrobiło się weso-
ło i gwarno. Starsze dzieci roz-
poczęły kolejny rok przygody 
z przedszkolem, a najmłodsze 
powoli poznawały życie przed-
szkolaka. We wrześniu dzieci 
obchodziły „Międzynarodowy 
Dzień Kropki”. Tego dnia przed-

szkolaki wysłuchały historii Va-
shti, bohaterki książki Petera 
Reynoldsa. Książka opowiada 
o kropce, która zmieniła świat 
małej dziewczynki – dzięki 
kropce Vashti uwierzyła w sie-
bie. Potem przedszkolaki wyko-
nywały różne „kropkowe” zada-
nia, rozwiązywały sudoku oraz 
opowiadały o swoich talentach 
i umiejętnościach. „Dzień poko-

ju” to kolejny wyjątkowy dzień, 
w którym uczestniczyły dzie-
ci. Przedszkolaki wzięły udział 
w rozmowie na temat znaczenia 
pokoju na świecie, miały możli-
wość wypowiedzenia się, czym 
dla nich jest pokój i wojna. Na-
stępnie wyszły na podwórko, by 
wspólnie wypuścić w niebo go-
łębie – symbol pokoju.

Danuta Kocurek

Pierwszy miesiąc za nami
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Utwory śpiewane na żywo, 
zabawy z dziećmi i mnóstwo 
śmiechu – tak zaprezento-
wała się grupa teatralna Bla-
szany Bębenek w spektaklu 
Dzwonnik z Notre Dame – na 
podstawie powieści Wikto-
ra Hugo, inspirowany filmem 
animowanym Disneya.

Odbiorcami wydarzenia 
były grupy dzieci sześcio-
letnich ze Szkoły Podstawo-
wej w Bojszowach. Z wiel-

ką przyjemnością i zachwy-
tem przedstawienie obejrzeli 
również nauczyciele oraz bi-
bliotekarki. Wspaniali akto-
rzy, którzy wcielili się w rolę 
Quasimodo, Sędziego Frollo, 
Esmeraldę, Kapitana i Cyr-
kowca przenieśli nas do sto-
licy Francji i przekazali za-
wsze aktualne przesłanie, że 
w każdym można znaleźć do-
bro i piękno!

Izabela Piętka
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We wtorek 24 września 
w Przedszkolu nr 3 w Bieruniu 
odbył się powiatowy konkurs 
recytatorski mowy śląskiej „Po 
naszymu”. Bojszowskie przed-
szkole w konkursie reprezento-
wał 5-letni Igor Komandera, któ-
ry przedstawił tekst: „Jo, ślonski 

bajtel”. Był to jego pierwszy wy-
stęp przed dużą publicznością. 
Po konkursie Igor podzielił się 
przeżyciami z kolegami oraz po-
chwalił upominkiem. Gratuluje-
my Igorowi wspaniałego wystę-
pu i życzymy wielu sukcesów.

Danuta Kocurek

„Po naszymu” Dzwonnik 
z Notre Dame 
w Bojszowach 

Zamieszczona pocztów-
ka przedstawia kilka charakte-
rystycznych miejsc w Bojszo-
wach, rozpoznawalnych nawet 
teraz. Wydano ją około 1910 
roku, czyli przed ponad stu laty.

Schima Warenhandlung 
– sklep u Szymy (kamienica 
Karola Szymy). Pierwotny wy-
gląd. Budynek cały czas spełnia 
funkcje handlowe, a po prawej, 
gdzie widać szyld na pocztów-
ce, obecnie mieści się piekarnia 
u Szymy.

Kirche – na fotografii ko-
ściół murowany, wybudowany 
w 1904 roku; pierwszy drew-
niany powstał w 1580, a spło-
nął w 1905 roku.

Schulle – szkoła wybudowa-
na w 1870 roku. Obecnie, po 
rozbudowie, budynek admini-
stracyjny urzędu gminy Bojszo-
wy.

Pfarrhaus – fara, czyli probo-
stwo. Wygląd i przeznaczenie 
praktycznie bez zmian.

Janusz Miś

Bojszowy przed stu laty

Pocztówka ze zbiorów: Międzyrzecze, ratujemy śląskie historie.

Nasz reprezentant Igor Komandera
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Choć Polonia Międzyrze-
cze z trudem utrzymała się 
w A-klasie, a i w tym sezonie 
idzie jej nie najlepiej, piłkarze 
nie tracą nadziei. – To dopie-
ro początek, a budowany ze-
spół stać na zajęcie bezpiecz-
nego miejsca w połowie tabe-
li – oceniają swoje możliwości 
miłośnicy futbolu z Między-
rzecza.

– Choć pierwsze mecze po-
szły nam nie tak, jak byśmy 
tego oczekiwali, to drużyna po-
woli się stabilizuje i widać tego 
efekty, na przykład w niedaw-
nym zwycięskim meczu z LKS 
Woszczyce, czy wyjazdowym 
remisie z Leśnikiem Kobiór 
– mówi Leon Drobiczek, jeden 
z założycieli Polonii. – Te kil-
ka porażek na wstępie do se-
zonu to efekt kuriozalnej sy-
tuacji, do której doszło po se-
zonie 2018/2019. Zajęliśmy 
wtedy ostatnie miejsce w lidze 
i zawodnicy byli przekonani, 
że przyjdzie im grać w B-kla-
sie, która rozpoczyna mecze 
znacznie później. Tymczasem 
okazało się, że z rozgrywek 
wycofała się Fortuna Wyry, 
dzięki czemu mogliśmy zostać 
w klasie A, mecze zaczęły się 
szybciej i zespół musiał grać 
zdekompletowany, gdyż więk-
szość podstawowych zawod-
ników było w rozjazdach – wy-
jaśnia działacz sportowy.

Duży wpływ na poprawę 
gry piłkarzy miał powrót tre-
nera Jacka Mikolasza, który 
dwa lata temu przyczynił się 
do awansu z B-klasy. Prezes 
klubu Adrian Deda stwierdził: 
„Obecnie staramy się również 
inwestować w dzieci i mło-
dzież, które do tej pory były 
porozrzucane po okolicznych 
klubach, a teraz udało nam się 
zebrać je w naszej miejscowo-
ści. Ich trenerem jest Krzysztof 
Pieczka i jeśli się uda, odbudu-
jemy z nich drużynę młodzie-
żową.”

Polonia Międzyrzecze to 
klub, który gromadzi nie tyl-
ko młodzież i osoby w śred-
nim wieku. Działacze zwra-
cają uwagę na osobę kierow-
nika drużyny, Edwarda Sitko, 
który nie bacząc na swój wiek 

– 78 lat (sic!) – nadal pomaga 
w przygotowaniu zespołu do 
rozgrywek. Wielu mówi o nim: 
„najbardziej oddany członek 
klubu”.

Czy klub może liczyć na 
wsparcie kibiców? Jak mówią 
działacze, z tym bywa różnie. 
Był taki moment, że po awan-
sie do A-klasy na stadion Po-
lonii przychodziła garstka ki-
biców. Niemniej, od pewnego 
czasu widać wzrost zaintereso-
wania meczami wśród między-
rzeckiej społeczności i idzie to 
w dobrym kierunku. Wiadomo, 
najwięcej ludzi zawsze przycią-
gają gminne derby.

Wszyscy w klubie są zgodni 
co do tego, że obiekt sporto-
wy, na który przyjeżdżają grać 
inne drużyny, wymaga pilne-
go remontu. Od momentu jego 
społecznikowskiej budowy 
trzydzieści lat temu, niewiele 
się tutaj zmieniło i dopiero nie-
wielkie fundusze przekazane 
przez obecnego wójta pozwo-
liły na przeprowadzenie doraź-
nych prac, jak na przykład re-
mont pomieszczenia socjalne-
go.

– Niestety nasz obiekt wy-
maga dużej modernizacji, aby 
dorównać tym z sąsiednich 
miejscowości. Brakuje oświe-
tlenia do wieczornych trenin-
gów, systemu nawodnienia do 
poprawy zniszczonej mura-

wy, pilnego remontu wymaga-
ją szatnie i ogrodzenie boiska. 
Potrzebny jest nam obiekt na 
miarę naszych czasów. Pomi-
mo tych trudności, dziękuję 
wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do przeprowadzenia 
drobnych remontów: oddanym 
kibicom, strażakom z OSP oraz 
panu Piotrowi Pieczce i jego 
małżonce, za bezinteresowną 
pracę na obiekcie sportowym. 
Mam nadzieję, że w najbliż-
szym czasie uda się przyciągnąć 
do klubu nowych członków. Je-
steśmy otwarci na pozyskanie 
nowych zawodników z terenu 
naszej gminy, jednocześnie za-
praszamy wszystkich chętnych 
do uprawiania sportu w na-
szym klubie – mówi Leon Dro-
biczek.

Przemysław Żołneczko

Nie chcą pozostać w tyle
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