
Spotkanie było miłą okazją do 
wymiany doświadczeń i poglą-
dów, ale przede wszystkim do 
wyróżnienia pedagogów, którzy 
wykonują swoją pracę, wkładając 
w nią wyjątkową pasję i zaanga-
żowanie. To dzięki ich wysiłkom 
uczniowie naszych szkół zdoby-
wają laury w konkursach i turnie-
jach, to oni tworzą wyjątkową, 
rodzinną atmosferę w szkołach. 
Nauczycielom wręczono nagrody 
Wójta Gminy Bojszowy.

Nagrody za osiągnięcia dy-
daktyczno-wychowawcze 
otrzymali nauczyciele:

• panie Agata Nowak i Marta 
Panek – Szkoła Podstawowa 
w Bojszowach;
• panie Ewa Kaczmarek i Stani-
sława Więcek – Gminna Szko-
ła Podstawowa w Świerczyńcu;

• pani Łucja Kachel – Szkoła 
Podstawowa w Międzyrzeczu;
• pani Katarzyna Skipioł 
– Gminne Przedszkole w Boj-
szowach.

Na wniosek Wójta Gminy Boj-
szowy nagrody otrzymali rów-
nież dyrektorzy: Barbara Sosna, 
Gabriela Kucharczyk, Małgorza-
ta Wolny i Paweł Łukasik.

Na spotkaniu obecni byli rów-
nież nauczyciele, którzy w minio-
nym roku uzyskali awans zawo-
dowy na stopień nauczyciela dy-
plomowanego i mianowanego:

• ze Szkoły Podstawowej 
w Bojszowach: Aleksandra Mo-
roń (mianowanie), Justyna Ko-
tajny (mianowanie), Monika 
Kulka (dyplomowanie) i Tomasz 
Kajtoch (dyplomowanie).
• z Gminnej Szkoły Podstawo-
wej w Świerczyńcu: Magdalena 
Głąbek (mianowanie).
• z Gminnego Przedszkola 
w Bojszowach: Klaudia Czym-
rys (mianowanie), Anna Łuszcz-
kiewicz (dyplomowanie), Barba-
ra Kłaput (dyplomowanie), Pa-
weł Łukasik (dyplomowanie).
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Nagroda Wójta Gminy Bojszowy
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 24 października w auli Szkoły Podstawowej w Bojszowach odbyło się  
spotkanie nauczycieli z przedstawicielami władz samorządowych gminy.

W związku z docierającymi do 
gminy zapytaniami dotyczącymi 
mojej rezygnacji ze współpracy 
z poprzednim wydawcą „Naszej 
Rodni” tj. Gościniec S.C. pod re-
dakcją Pana Zbigniewa Zająca, 
czuję się zobowiązany do wyja-
śnienia zaistniałej sytuacji Czytel-
nikom naszego miesięcznika.
Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami (Zarządzenie nr 
120/5/2014 Wójta Gminy Boj-
szowy z dnia 16 kwietnia 2014 
roku w sprawie regulaminu udzie-
lania zamówień publicznych, któ-
rych wartość nie przekracza wy-
rażonej w złotych równowarto-
ści kwoty 30.000 euro), co roku 

wysyłane jest zapytanie do firm 
o wycenę usługi na redakcję „Na-
szej Rodni” obejmujące: propozy-
cje tekstów, napisanie artykułów, 
skład, łamanie, oprawę graficzną, 
korektę, druk i kolportaż gazety. 
W 2019 r. na realizację tego za-
dania w okresie od kwietnia do 
grudnia, zapytanie takie zostało 
wysłane do czterech podmiotów, 
w tym do Gościcniec S.C. Zbi-
gniew Zając. Z uwagi na wielolet-
nią współpracę z redaktorem Pa-
nem Zbigniewem Zającem, pra-
cownik Urzędu Gminy wykonał 
telefon do ówczesnego redakto-
ra z informacją przypominającą 
o upływającym terminie złożenia 

oferty cenowej na redagowanie 
„Naszej Rodni” do końca roku.
W wyznaczonym terminie wpły-
nęły wyceny na w/w zadanie od 
trzech firm, brak niestety wśród 
nich było oferty Gościniec S.C., 
które nie wyraziło w ten sposób 
zainteresowania dalszą współ-
pracą.
W wyniku przeprowadzonego ro-
zeznania, najkorzystniejsza ceno-
wo okazała się oferta Agencji Re-
klamowej „Borgis” Zbigniew Pik-
sa, z którą podpisano umowę na 
wydawanie miesięcznika „Nasza 
Rodnia” do końca 2019 r.
Jako Wójt, w pełni świadomy 
o przywiązaniu mieszkańców 

gminy Bojszowy do rodzimej hi-
storii, tradycji oraz kultury, pod-
jąłem rozmowę z Panem Aloj-
zym Lysko, nieocenioną skarb-
nicą wiedzy, aby zachęcić go do 
współpracy z nowym Redakto-
rem. Uzyskałem wtedy informa-
cję, że niestety Pan Alojzy Lysko 
nie jest zainteresowany współ-
pracą w zakresie przygotowa-
nia artykułów do „nowej” Rodni. 
Oczywiście szanuję tę decyzję, 
jednak osobiście do tej pory od-
czuwam niedosyt i brak tekstów 
naszego rodzimego regionalisty. 

Adam Duczmal, Wójt Gminy 
Bojszowy

„Nasza Rodnia” – dlaczego zmiany...
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• 21.10. Międzyrzecze, ul. Kopal-
niana – policjanci zatrzymali męż-
czyznę, który pomimo sądowego 
zakazu kierował samochodem, bę-
dąc w stanie nietrzeźwości (- 0,98 
mg/l).
• 25.10. Bojszowy – oszustwo me-
todą „na policjanta”. Bardzo prosi-
my o ostrożność w tym zakresie 
oraz zwrócenie uwagi zwłaszcza 
na osoby starsze, które najczęściej 
padają ofiarami takiego działania. 
W przypadku zaistnienia podob-
nych sytuacji w Państwa rodzinach 
prosimy o zgłaszanie ich bezpo-
średnio do Komendy Powiatowej 
Policji w Bieruniu – tel. 32 323 32 
00.
• 21.10. Bojszowy, ul. Jedlińska, na 
terenie leśnej działki ścięto I skra-
dziono 28 sosen.
• 01.11. Świerczyniec, ul. Złoty 
Łan, policjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej mężczyznę, który 
kierował rowerem będąc w stanie 
nietrzeźwości – 0,35 mg/l.
• 03.11. Bojszowy, ul. Gaikowa, 
policjanci zatrzymali do kontroli 
drogowej mężczyznę, który kiero-
wał rowerem będąc w stanie nie-
trzeźwości- 1,13 mg/l
•  03.11. Bojszowy Nowe, ul. Cichy 
Kącik, policjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej mężczyznę, który 
kierował rowerem będąc w stanie 
nietrzeźwości – 0,94 mg/l

Od redakcji: nasza kronika po-
wstaje na podstawie informacji 
uzyskanych z Komendy Powiato-
wej 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 Jak głosowaliśmy

Za nami wybory do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej  prze-
prowadzone  13 października. 

W Gminie Bojszowy frekwen-
cja  w tych wyborach wynio-
sła 70,8%, czyli z pośród 6073 
uprawnionych do głosowania 
przy urnach zjawiło się 4298 
mieszkańców naszej gminy. 

Chętniej głosujemy, niż średnia 
w kraju, która wyniosła 61,74%.

 Przypomnijmy, że w wybo-
rach parlamentarnych 2015 fre-
kwencja w Bojszowach wyniosła 
63,06%,.

Jako mieszkańcy gminy Boj-
szowy głosowaliśmy w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej  w Okręgu wyborczym nr 

31 – obejmującym obszar powia-
tu: bieruńsko-lędzińskiego oraz 
miast na prawach powiatu: Cho-
rzów, Katowice, Mysłowice, Pie-
kary Śląskie, Ruda Śląska, Siemia-
nowice Śląskie, Świętochłowice, 
Tychy. 

Warto w tym miejscu podać 
wyniki wyborów do Sejmu uzy-
skane tylko w naszej gminie:

W wyborach do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej  głoso-
waliśmy w Okręgu wyborczym 
nr 75 - obejmującym obszar 
powiatu: bieruńsko-lędzińskie-
go oraz miast na prawach po-
wiatu: Mysłowice, Tychy. Licz-

ba senatorów wybieranych w 
okręgu wyborczym wynosiła 
1. Mandat senatorski otrzy-
mała Gabriela Morawska-Sta-
necka reprezentująca Komitet 
Wyborczy Sojusz Lewicy De-
mokratycznej, która zdoby-

ła 64.172 głosy (50,93%). Jej 
rywal dotychczasowy sena-
tor Czesław Ryszka z Komitetu 
Wyborczego Prawo i Sprawie-
dliwość otrzymał 61.823 głosy 
(49,07%) i tym razem nie uzy-
skał mandatu.

(opracował Z.P)

W naszym okręgu wybie-
raliśmy 12 posłów. Nazwi-
ska posłów są już znane. My 

podajemy nazwiska kandyda-
tów, którzy otrzymali najwię-
cej głosów w naszej Gminie. 

Ograniczymy się przy tym do 
kandydatów, którzy otrzymali 
więcej niż 100 głosów.

Przeszukując wszelakiego rodza-
ju archiwalia, udało mi się dotrzeć do 
dokumentów, z których wynika, że 
za kilka lat Bojszowy Nowe święto-
wać będą 150-lecie swojego istnie-
nia. Ilość informacji, na które natkną-
łem się przy tej okazji, zmotywowa-
ła mnie do tego, aby rozpocząć prace 
nad monografią historyczną tej wsi.

W związku z tym zwracam się do 
Was, drodzy Czytelnicy Naszej Rod-
ni, o pomoc. Jeśli ktoś posiada jakieś 
stare dokumenty, zdjęcia Bojszów 
Nowych, a w szczególności te:

• dotyczące miejscowości i jej miesz-
kańców przed 1918 rokiem,
• przedstawiające osoby walczące na 
frontach I i II wojny światowej,
• ukazujące strażaków i ich sprzęt 
przed 1989 rokiem, a także budowę 
nowej strażnicy, 
proszę o kontakt.

Dziękuję również tym osobom, 
które do tej pory poświęciły mi już 
wiele swojego czasu, dzieląc się 
wspomnieniami i posiadanymi ma-
teriałami. Wspólnymi siłami jesteśmy 
w stanie zachować dorobek nie tylko 

naszych przodków, ale i nas samych, 
utrwalając go na kartach powstającej 
książki.

O kontakt proszę pod numer 794-
324-768 lub mailowo: zolneczko@
gmail.com

Przemysław Żołneczko

Utrwalmy naszą historię

Pieczątka przedwojennej, samodzielnej 
gminy Bojszowy Nowe (1927)
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Oczyszczanie ścieków w naszej gminie 
Ścieki odbierane z terenu gminy Bojszowy oczyszczane są na trzech obiektach. Największym z nich, do które-
go dopływa ok. 85% ścieków z obszaru gminy, jest oczyszczalnia ścieków w Bojszowach. Dwie pozostałe to  
niewielkie oczyszczalnie ścieków w Jedlinie i Międzyrzeczu. Przedmiotem artykułu jest bojszowska  
oczyszczalnia, jako obiekt strategiczny dla gminy, z uwagi na liczbę obsługiwanych mieszkańców i rosnące po-
trzeby w zakresie zabezpieczenia odbioru ścieków z terenu gminy.

Oczyszczalnia została wy-
budowana w 1999 r. i zgod-
nie z projektem była przezna-
czona do oczyszczenia średnio 
370 m3 na dobę. Jej wydaj-
ność w sytuacjach zwiększone-
go dopływu ścieków może być 
sporadycznie zwiększona do 
500 m3 na dobę. Pierwszy pro-
jekt przewidywał rozbudowę 
oczyszczalni w 2006 r. i zwięk-
szenie jej przepustowości o do-
datkowe 50%, co miało zabez-
pieczyć odbiór ścieków z miej-
scowości Bojszowy Nowe oraz 
od nowych mieszkańców Boj-
szów. Inwestycja nie została 
jednak zrealizowana, a obcią-
żenie oczyszczalni wzrastało 
z każdym rokiem wraz z rozbu-
dową kanalizacji i podłączaniem 
kolejnych mieszkańców. Od-
stąpienie od planowanej roz-
budowy oczyszczalni wymusi-
ło wprowadzenie zmian tech-
nologicznych i organizacyjnych, 
dzięki czemu oczyszczalnia ście-
ków w Bojszowach nadal speł-
nia warunki pozwolenia wod-
noprawnego w zakresie jakości 
ścieków oczyszczonych. Obec-
nie przyjmuje średnio ok. 490 
m3/dobę – to więcej niż prze-
widywał projekt z 1999 r. (370 
m3/d). Warto zwrócić uwagę, 
że do przedsiębiorstwa wpły-
wa około 100 wniosków rocz-
nie o wydanie warunków tech-
nicznych przyłączenia nierucho-
mości do sieci. Aktualnie trwa 
procedura uzyskania nowego 
pozwolenia wodnoprawnego 
na odprowadzanie do środo-
wiska ścieków w ilości średniej 
550 m3/d, aby zapewnić funk-
cjonowanie oczyszczalni zgod-
nie z obowiązującym prawem, 
zanim nastąpi jej docelowa roz-
budowa i modernizacja. Prowa-
dzenie procesu w tak trudnych 
warunkach wymaga poniesie-
nia przez Spółkę dodatkowych 
kosztów na wspomaganie che-
miczne procesu oczyszczania 
ścieków (koagulanty, modyfiko-
wane bentonity).

Efekty oczyszczania uzyskane 
w ciągu ostatnich lat potwier-
dzają, że oczyszczalnia pracuje 
poprawnie i utrzymanie jakości 
ścieków w granicach norm przy 
zwiększonym przepływie choć 
trudne, jest możliwe. W najbliż-
szych latach musi jednak nastą-
pić jej rozbudowa i moderni-
zacja, przede wszystkim w za-
kresie kubatury i wydajności 
obiektów i urządzeń. 

Procesowi oczyszczania ście-
ków towarzyszy wytwarza-
nie osadów ściekowych, któ-
rych nasza oczyszczalnia dalej 
nie przetwarza. W przypadku 
oczyszczalni w Bojszowach są 
to odpady trudne do zbycia, 
gdyż stosowany proces techno-
logiczny nie zapewnia ich peł-
nego ustabilizowania (redukcja 
uciążliwości zapachowej oraz 
zagrożenia mikrobiologiczne-
go w procesie biologicznym 
lub chemicznym) oraz wyso-
koefektywnego odwodnie-
nia. W okresie roku wytwarza-
nych jest około 1000 ton osa-
dów ściekowych, który generują 
koszty zagospodarowania poza 
oczyszczalnią – do celów prze-
mysłowych lub przyrodniczych 
(to usługa, za którą trzeba pła-
cić coraz więcej). Cena odbio-
ru i zagospodarowania osadów 
odwodnionych wzrasta dyna-
micznie z roku na rok – w la-
tach 2018-2019 wzrosła pra-
wie o 100%. Prognozy rynko-
we wskazują na wzrost ceny tej 
usługi w kolejnych latach. Koszt 
zagospodarowania osadów wy-
nosi obecnie ok. 200 tys. / rok 
i stanowi istotny składnik w ce-
nie usługi odbioru ścieków.

Poszukiwanie nowych, tań-
szych możliwości w zakresie 
zagospodarowania osadów za-
owocowało zawarciem wstęp-
nego porozumienia z zakładem, 
który może przyjąć nasze osa-
dy i zagospodarować we wła-
snym zakresie. Ustalone warun-
ki są korzystne finansowo, a co 
najważniejsze, pewne w dłuż-

szej perspektywie czasowej 
(ok. 10 lat). Aby zmaksymalizo-
wać korzyści finansowe, należy 
osad zagęścić do postaci pulpy 
w układzie zagęszczania mecha-
nicznego.

W związku z powyższym, 
w najbliższych dwóch latach, 
Gmina Bojszowy zamierza sfi-
nansować inwestycję układu 
zagęszczania osadu na oczysz-
czalni w Bojszowach z udzia-
łem środków unijnych, przy-
stępując do konkursu w pod-
działaniu 5.1.1 – Gospodarka 
wodno – ściekowa, realizowa-
nym w formule Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 
Dzięki inwestycji zminimalizo-
wane zostaną koszty transpor-
tu i zagospodarowania osadów. 
Realizacja opisanego powyżej 
działania pozwoli na odstąpie-
nie od budowy układu obróbki 
osadów na terenie oczyszczalni 
w Bojszowach, co znacząco ob-
niży koszt planowanej inwestycji 
rozbudowy i modernizacji. 

W związku z tym, że dotych-
czas nie zrealizowano rozbudo-
wy i modernizacji obiektu, Spół-
ka podejmuje szereg działań 
mających na celu zapewnienie 
ciągłości odbioru ścieków i ich 
należyte oczyszczenie. Spół-
ka podpisała umowę z RCGW 
w Tychach i większość nieczy-
stości ciekłych z szamb (niosą-
cych bardzo duży ładunek za-
nieczyszczeń, często zagniłych) 
odbieranych jest w stacji zlew-
nej w Tychach. Również osady 
wstępne z oczyszczalni w Jedli-
nie i Międzyrzeczu przekazy-
wane są do innego zakładu, aby 
odciążyć obiekt w Bojszowach. 
Przedsiębiorstwo dostrzega 
również potrzebę podjęcia dzia-
łań mających na celu ograni-
czenie uciążliwości zapachowej 
oczyszczalni.

Od wielu już lat toczą się roz-
mowy na temat możliwych roz-

wiązań dla gospodarki wodno-
-ściekowej w gminie. Pierwszy 
projekt budowy oczyszczalni 
przewidywał dobudowanie trze-
ciego reaktora biologicznego 
w oczyszczalni w roku 2007. 
Było to spójne z planami roz-
budowy sieci kanalizacyjnej, 
w szczególności przyłączeniem 
do kanalizacji Bojszów Nowych 
w latach 2006/2007 w ramach 
inwestycji gminnej. Reaktor jed-
nak nie powstał z uwagi na inne 
priorytety gminy. W wyniku 
rozmów między gminą a spół-
ką ustalono, że Spółka wykona-
ła w 2012 roku projekt rozbu-
dowy oczyszczalni (koszt doku-
mentacji projektowej to ok. 100 
tys. zł). Spółka uzyskała pozwo-
lenie na rozbudowę oczyszczal-
ni w 2013 roku, a kosztorys in-
westorki opiewał na ok 8,8 mln 
zł. Z uwagi na wysokie kosz-
ty zadania Gmina uznała za za-
sadną rezygnację z rozbudowy 
oczyszczalni. Podjęto wtedy de-
cyzję o zaprojektowaniu kolek-
tora ściekowego wraz z dwoma 
tłoczniami ścieków do oczysz-
czalni ścieków w Tychach-Urba-
nowicach, którego koszt miał 
się zamknąć w kwocie 3 mln zł. 
Ostatecznie w 2018 roku gmi-
na wykonała projekt dla tego 
przedsięwzięcia wraz z koszto-
rysem na kwotę 7,9 mln zł. Oka-
zało się więc, że koszty inwesty-
cji są znacznie wyższe niż pier-
wotnie zakładano.

 Spółka dokłada wszelkich sta-
rań, aby jak najdłużej zapewnić 
ciągłość odbioru ścieków i ich 
oczyszczenie. Liczba wniosków 
o wydanie warunków technicz-
nych przyłączenia do sieci wy-
raźnie wskazuje, że nieuniknio-
na jest rozbudowa i moderni-
zacja istniejącej oczyszczalni 
ścieków. Docelowo ta inwesty-
cja pozwoli zapewnić przyjęcie 
ścieków z miejscowości Świer-
czyniec, której skanalizowanie 
jest dla gminy jednym z priory-
tetów, a którego koszt szacuje 
się wstępnie na 20 mln zł.
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Alarm smogowy, czyli przekroczone  
normy zanieczyszczenia powietrza

ZANIECZYSZCZENIE 
W PRZEPISACH

Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska, od 11 
października obowiązują bar-
dziej restrykcyjne normy infor-
mowania i alarmowania o smo-
gu, a co za tym idzie przekro-
czone normy jakości powietrza 
będą teraz komunikowane czę-
ściej. Alarm smogowy będzie 
ogłaszany przy przekroczeniu 
średniodobowej wartości 150 
mikrogramów na metr sze-
ścienny dla pyłu PM10, poziom 
informowania ustalono zaś na 
100 mikrogramów. Wartości 
te są o dwa razy niższe niż te 
określone w starym rozporzą-
dzeniu tj. w przepisach z 2012 
roku, kiedy wynosiły odpo-
wiednio 300 i 200 mikrogra-
mów. Oznacza to też, że miesz-
kańcy będą częściej informo-
wani o wysokich stężeniach 
zanieczyszczeń w powietrzu. 
Z powyższym wiążą się bezu-
stanne kontrole kotłów, prze-
prowadzane przez upoważnio-
nych pracowników urzędu gmi-
ny Bojszowy oraz przez policję. 

OSTRZEŻENIA I KONTROLE

W ostatnich dniach można 
było zaobserwować zmniej-
szenie widoczności, lecz nie 
była to mgła, ale unoszące 
się w powietrzu pyły PM2,5 
i PM10 czyli smog, a wszyst-
ko przez niemal bezwietrzną 
pogodę. To, co zwykle unosiło 
się do góry teraz zatrzymywało 
się w miejscu ograniczając wi-
doczność i trując nas. Potwier-
dzają to pomiary Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, który systema-
tycznie sprawdza stan czysto-
ści powietrza. Od wejścia w ży-
cie nowych przepisów dla po-
wiatu bieruńsko-lędzińskiego 
ogłoszono już trzy dni z ryzy-

kiem przekroczenia poziomu 
informowania dla pyłu PM10 
czyli alarmem smogowym. 

Zgodnie z przepisami prawa, 
w momencie wystąpienia prze-
kroczenia poziomu zanieczysz-
czenia powietrza i otrzyma-
nia informacji o alarmie smo-
gowym, Wójt gminy, w której 
ogłoszo no alarm, jest zobo-
wiązany powiadomić o tym 
wszystkie placówki oświato-
we i przychodnie oraz wyko-
nać minimalną ilość kontro-
li w paleniskach domowych 
i kotłach grzewczych. W przy-
padku naszej gminy ilość ta-
kich interwencji to co najmniej 
5 na dobę. Informacje o ja-
kości powietrza oraz o ryzy-
ku przekroczenia i przekrocze-
niach wartości dla pyłu PM10 
są dostępne na stronie inter-
netowej gminy www.bojszowy.
pl w zakładce informacje dla 
mieszkańców – jakość powie-
trza – powiadomienia o aktu-
alnej jakości powietrza w wo-
jewództwie śląskim. Od po-
czątku roku kalendarzowego 
upoważnieni pracownicy, nie-
jednokrotnie z asystą policji 

wykonali już ponad 40 kontro-
li kotłów. Badane są piece pod 
kątem spalania śmieci, użycia 
paliw zakazanych tj. mułów 
i flotokoncentratów lub pale-
nia drewnem o wysokiej wil-
gotności. Podczas kontroli po-
uczamy o paleniu w piecach 
zasypowych metodą „od góry” 
oraz informujemy o koniecz-
ności wymiany bezklasowego, 
niskosprawnego kotła zgodnie 
z harmonogramem określonym 
w tzw. ustawie „antysmogo-
wej”. W przypadku pieca zasy-
powego graniczną datą jest 31 
grudzień 2021 rok. 

WPŁYW ZANIECZYSZCZE-
NIA POWIETRZA NA ZDRO-
WIE I ZALECENIA DLA CHO-

RYCH

Gdy występuje duże zanie-
czyszczenie powietrza, oso-
by cierpiące z powodu chorób 
serca mogą odczuwać pogor-
szenie samopoczucia: uczucie 
bólu w klatce piersiowej, pal-
pitacje serca, brak tchu, znuże-
nie. Osoby z przewlekłymi cho-
robami układu oddechowego 

mogą odczuwać przejściowe 
nasilenie dolegliwości, w tym 
kaszel, flegmę, dyskomfort 
w klatce piersiowej, świszczą-
cy, spłycony oddech. Podobne 
objawy mogą wystąpić również 
u osób zdrowych. W okresach 
wysokich stężeń pyłu zawie-
szonego w powietrzu, wystę-
puje zwiększone ryzyko infek-
cji oddechowej. W przypad-
ku wystąpienia dużego smogu 
i przekroczenia dopuszczalnej 
normy zawartości pyłu zawie-
szonego PM10 w powietrzu, 
w celu zmniejszenia naraże-
nia na wysokie stężenia zanie-
czyszczeń, zaleca się wszyst-
kim, a w szczególności małym 
dzieciom, kobietom w ciąży, 
osobom starszym oraz osobom 
z chorobami serca lub układu 
oddechowego: powstrzyma-
nie się od aktywności fizycz-
nej, ograniczenie przebywania 
na wolnym powietrzu i pozo-
stanie w budynku lub ograni-
czenie przebywania poza bu-
dynkami do niezbędnego mi-
nimum.

Beata Łabuś

fo
t. 
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Powoli rozpoczyna się kolejny sezon grzewczy, który pod względem zanieczyszczenia powietrza nie powinien 
znacząco się różnić od wcześniejszego sezonu tj. 2018/19. Dużo będzie zależało od pogody, czy zima będzie 
sroga i ile będzie dni wietrznych, jednak kontroli kotłów w związku z alarmami smogowymi będzie więcej.
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Miejsce spotkania było nie-
przypadkowe, gdyż to właśnie 
pszczelarze z naszego koła od 
tego roku opiekują się truto-
wiskiem w Murckach, które 
jest jednym z trzech działają-
cych w Polsce. Dla niewtajem-
niczonych podajmy, że truto-
wisko to ekologicznie czysty 
obszar, umożliwiający kontro-
lowane parowanie się matek 
pszczelich w celu zachowania 
czystości podgatunku (rasy) 
lub linii pszczoły miodnej oraz 
ewentualnie tworzenia kon-
trolowanych krzyżówek.

Bojszowskie Koło Pszcze-
larzy im. księdza Aleksandra 
Spendla oficjalnie istnieje 
od roku 1934, czego dowo-
dzi pierwszy dokument pisa-
ny – protokół zebrania spra-
w o z d a w c z o - w y b o rc z e g o , 
jednak nieoficjalne wzmian-
ki o naszym kole sięgają roku 
1898. Koło skupia obecnie 
50 członków z Gminy Bojszo-
wy, Biernia, Tychów, Imieli-
na, Chełmu Śląskiego, Lędzin, 
Jankowic k/Pszczyny, Woli, 
Międzybrodzia Żywieckie-
go i Andrychowa. Liczba ro-
dzin pszczelich, które posia-
dają członkowie naszego koła 
przekroczyła już 700.

Nasi hodowcy pszczół zrze-
szeni są w Śląskim Związ-
ku Pszczelarzy w Katowicach, 
który w przyszłym roku bę-
dzie obchodził setną roczni-
cę powstania. W sumie w ŚZP 
zrzeszonych jest około 2600 
pszczelarzy skupionych w 68 
Kołach Pszczelarzy. Związek 
jest członkiem międzynarodo-
wej organizacji pszczelarskiej 
„APIMONDIA”. Prowadzi dwa 
trutowiska (z trzech w Polsce, 
które są pod ścisłym nadzorem 
Krajowego Centrum Hodow-
li Zwierząt w Warszawie), jed-
no w Wiśle Łabajowie, drugie 
w Murckach na Polanie Hamer-
la, którym opiekują się pszcze-
larze z Koła Bojszowy.

Przynależność do związku 
jest bardzo ważna, gdyż orga-
nizacja ta pozyskuje z Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa (KOWR) w ramach 
programu Wsparcie Rynku Pro-
duktów Pszczelich dotacje na 
liczne działania. Nasi pszczela-
rze biorą udział w programach: 
1. Szkolenia dla pszczelarzy, 
2. Zakup preparatów przeciw-
warrozowych, 3. Zakup matek 
pszczelich i pszczół oraz 4. Za-
kup sprzętu pszczelarskiego. 

(pik)

Nie tylko o miodzieMISJA PARAFIALNA

W sobotę, 19 października, na Polanie Hamerla 
w Murckach odbyło się jesienne spotkanie boj-
szowskich pszczelarzy. Wprawdzie impreza miała 
charakter spotkania towarzyskiego, podsumowu-
jącego tegoroczny sezon, to jednak sporo czasu na-
szym bartnikom zajęły rozmowy branżowe. 

fo
t. 
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7 października, w czasie 
uroczystej sumy ksiądz pro-
boszcz Andrzej Maślanka 
przekazał symboliczne klucze 
świątyni Misjonarzom Obla-
tom Maryi Niepokalanej: o. 
Kazimierzowi Ździebko i o. 
Bernardowi Briksowi, którzy 
podjęli się tygodniowej pracy 
duszpasterskiej w naszej para-
fii. W planach misyjnej forma-
cji był czas przeznaczony dla 
dzieci i dla dorosłych.

Pierwsze trzy dni wypełni-
ło przygotowanie uczestni-
ków do przyjęcia sakramentu 
pojednania: homilie poruszały 
tematykę Bożych Przykazań, 
Bożego Miłosierdzia; była też 
modlitwa za zmarłych połą-
czona z procesją na cmentarz 
oraz nabożeństwo ekspiacyj-
ne za grzechy mieszkańców. 
Droga Krzyżowa ulicami Boj-
szów i codzienne zanoszenie 
zapalonych świec misyjnych 
do domów, były okazją dawa-
nia świadectwa wiary innym. 
Kolejne dni to czas spowie-
dzi świętej, dziękczynienia za 
dar Eucharystii, poświęcenia 
Bogu rodzin i odwiedziny cho-
rych.

W niedzielę, 13 październi-
ka, w czasie uroczystego za-
kończenia Misji Św. AD 2019, 
nastąpiło odnowienie przy-
rzeczeń chrzcielnych, po-
święcenie krzyża i uzyskanie 
odpustu zupełnego. Nie za-
brakło serdecznych podzięko-
wań misjonarzom za błogosła-
wiony czas ewangelizowania 
uczestników słowem, posta-
wą i pięknym śpiewem przy 
akompaniamencie gitary.

Zwieńczeniem świętego 
czasu Misji była kolejna do-
niosła uroczystość w naszej 
parafii. W sobotę 26 paździer-
nika 2019 r. pięknie odrestau-
rowana bojszowska świąty-
nia pw. Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela, po 115 latach ist-
nienia została konsekrowana 
przez bpa pomocniczego ar-
chidiecezji katowickiej, Ada-
ma Wodarczyka.

Za doświadczone dobra mi-
nionych dni, składamy ser-
deczne podziękowania Bogu 
i wszystkim ludziom, którzy 
włączyli się w ich pomnażanie, 
na czele z księdzem probosz-
czem Andrzejem Maślanką.

Maria Wrobel

Nie zamykajmy serc
W dniach od 6 do 13 października 2019 roku, w boj-
szowskiej wspólnocie parafialnej miało miejsce do-
niosłe wydarzenie religijne: – Misja Święta, dzieło du-
chowej odnowy i powrotu do Boga. Hasłem przewod-
nim Misji, a zarazem apelem do mieszkańców parafii 
były słowa: Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł 
czas, gdy Chrystus puka w drzwi może ostatni raz.

fo
t. 
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Bijemy rekord  
w pierwszej pomocy!

Punktualnie o godzinie 12.00, 
na sali gimnastycznej, uczniowie 
i nauczyciele, wspierani przez 
Wójta Gminy Bojszowy pana 
Adama Duczmala oraz panie dy-
rektor, rozpoczęli resuscytację na 
20 fantomach. Trzydzieści uci-
śnięć oraz dwa wdechy powta-
rzane do momentu przyjazdu 
służb ratowniczych: tyle potrze-
ba, by uratować czyjeś życie. Na 
szczęście dzieci i młodzież naszej 
szkoły o tym dobrze wiedzą.

16 października, to nie przy-
padkowa data, gdyż w tym dniu 
obchodzony jest Europejski 
Dzień Przywracania Czynności 
Serca. Dzień ten obchodzony 
jest od 2013 roku, z inicjatywy 
Europejskiej Rady Resuscytacji. 
Celem jest popularyzacja wiedzy 
na temat zasad udzielania pierw-
szej pomocy osobom, u których 
wystąpiło nagłe zatrzymanie 
krążenia.

E. Kokoszka

W środę, 16 października, w samo południe, w całej 
Polsce przez pół godziny trwała próba pobicia re-
kordu w pierwszej pomocy, w której udział wzięło aż  
1 399 instytucji. W gronie bijących rekord znalazła 
się również Gminna Szkoła Podstawowa w Świer-
czyńcu.

fo
t. 
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Klub Radnych „Gmina Bliższa Mieszkańcom” informuje o tym, że w każdy 
trzeci piątek miesiąca o godzinie 18:00 na hali sportowej w Bojszowach będą 
odbywały się cykliczne posiedzenia klubu otwarte dla wszystkich zaintereso-
wanych mieszkańców. Pierwsze posiedzenie klubu odbędzie się w dniu 22 
listopada 2019 roku i poświęcone będzie przedsiębiorcom z obszaru Gmi-
ny Bojszowy oraz ich współpracy z organami gminy celem poprawy warun-
ków prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększenia atrakcyjności eko-

nomicznej Gminy Bojszowy. Dlatego na to spotkanie w szczególności zapra-
szamy przedsiębiorców i osoby zainteresowane tą problematyką. Z kolei na 
kolejnych posiedzeniach klubu omawiane będą inne istotne sprawy dla gmi-
ny i jej mieszkańców.

Urszula Białożyt, Adam Czarnynoga,
Marcin Duży, Krzysztof Jasiński,
Tomasz Lejawa, Sebastian Lysko

„Gmina Bliższa Mieszkańcom” zaprasza na spotkania

     PSYCHOTERAPIA
mgr Anna Hachuła     

psychoterapeuta   
tel. 663-700-836  

        
kryzysy życiowe

trudności w relacjach
   depresja

stany lękowe
trudności emocjonalne

                                     

Nie od dzisiaj wiadomo, że 
człowiek jest w pełni warto-
ściowy, gdy dba nie tylko o roz-
wój duchowy, ale też o fizyczny. 
Najlepszym tego przykładem 
są ministranci z międzyrzeckiej 
Parafii WNMP, którzy w dniu 
26 października wzięli udział w 
Turnieju Piłki Nożnej dla Mini-
strantów Dekanatu Bieruń, na 
którym  zdobyli I miejsce. Było 
to możliwe nie tylko dzięki do-
brej formie młodych piłkarzy, 
ale także zaangażowaniu ks. 
proboszcza Andrzeja Słabkow-
skiego i pana Michała Rogal-

skiego oraz pozostałych rodzi-
ców.  W skład drużyny weszli: 
Piotr Biesok, Tymoteusz Ewicz 
(bramkarz), Mateusz Madeja, 
Filip Rogalski (bramkarz), Karol 
Stanowski, Nikodem Stompor.

Za swoją wspaniałą postawę 
ministranci otrzymali aż dwa 
puchary, jeden od organizato-
rów turnieju, drugi od Parafial-
nej Rady Duszpasterskiej z Mię-
dzyrzecza. Młodym piłkarzom 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Tekst i zdjęcie: 
Katarzyna Rogalska

Międzyrzecze najlepsze w dekanacie
DWA PUCHARY DLA MINISTRANTÓW
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Carrantuohill w nowobojszowskim kościele
Finałowy koncert jubileuszowego XX Festiwalu Jesień Organowa w powiecie bieruńsko-lędzińskim był nie 
lada eksperymentem. Jako gwiazda wieczoru wystąpił światowej sławy zespół folkowy Carrantuohill, grający 
muzykę tyleż doskonałą, co odległą od klimatów organowych. 

Kolejny raz okazało się, że 
muzyka nie zna granic, a tak 
naprawdę dzieli się tylko na 
dobrą i złą. W niedzielę 27 paź-
dziernika, w kościele pw. Naj-
świętszej Marii Panny Uzdro-
wienia Chorych w Bojszowach 
Nowych, mogliśmy usłyszeć 
muzykę z najwyższej półki.

Przypomnijmy, że organi-
zatorem festiwalu jest powiat 
bieruńsko-lędziński i wszyst-
kie gminy należące do powia-
tu. Imprezę wspierają probosz-
czowie parafii dekanatów bie-
ruńskiego i lędzińskiego, w tym 
oczywiście gospodarz miejsca 
koncertu finałowego – ksiądz 
dr Andrzej Kołek, proboszcz 
parafii nowobojszowskiej.

– Program tegorocznej Jesie-
ni Organowej był bardzo uroz-
maicony – od muzyki średnio-
wiecza po współczesność, każ-

dy więc mógł znaleźć dla siebie 
coś interesującego – powie-
dział Roman Jochymczyk, dy-
rektor artystyczny festiwalu.

W naszej świątyni zaprezen-
tował się w tym roku, utalento-
wany 22-letni organista Patryk 
Pfeiffer, który przedstawił trzy 
zróżnicowane improwizacje: 
w stylu barokowym – na temat 

pieśni „Zawitaj Matko Różańca 
Świętego”, w stylu romantycz-
nym – na temat „Zawitaj Kró-
lowo Różańca Świętego” oraz 
w stylu modernistycznym – na 
temat irlandzkiej melodii ludo-
wej „Basket of turf”. Gromkie 
oklaski świadczyły, że bojszow-
ska publiczność doceniła wir-
tuozerię i umiejętności orga-

nisty, który ostatnim utworem 
gładko wprowadził wszystkich 
w nastrój drugiej części kon-
certu.

Carrantuohill, to grający od 
trzydziestu lat zespół świato-
wej sławy, laureat wielu na-
gród, złotej i platynowej płyty, 
koncertujący w kilkunastu kra-
jach świata. Muzycy, grający 
utwory o charakterze rozryw-
kowym, znakomicie odnaleź-
li się na kościelnym koncercie 
organowym, a ich celtycko ir-
landzkie ballady spodobały się 
tak bardzo, że zespół aż dwu-
krotnie bisował.

Tegoroczny festiwal był na 
tak wysokim poziomie, że już 
zgadujemy, czym organizato-
rzy zaskoczą nas w roku przy-
szłym.

Zbigniew Piksa

Pasowanie na ucznia i Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu obchodzono Dzień 
Edukacji Narodowej. Tego dnia odbyła się również uroczystość pasowania na ucznia. Obchody rozpoczęły się 
w kościele parafialnym, gdzie odprawiono mszę świętą w intencji obecnych i byłych pracowników szkoły oraz 
zmarłych, którzy byli ze szkołą związani.

Po mszy świętej pracowni-
cy szkoły, uczniowie, zaprosze-
ni goście oraz rodzice spotkali 
się w szkolnej sali gimnastycz-
nej, gdzie nastąpił dalszy ciąg 
uroczystości w postaci wystę-
pów uczniowskich. Wszystkich 
przybyłych powitała Korne-
lia Janosz, przewodnicząca sa-
morządu uczniowskiego oraz 
jej kolega z klasy, Zygmunt Zię-
ba. To właśnie oni pomogli tego 
dnia najmłodszym uczniom, któ-
rzy po raz pierwszy zaprezento-
wali przed publicznością swoje 
umiejętności, zdobyte w pierw-
szych tygodniach nauki w szko-
le. Pierwszoklasiści dali prawdzi-
wie artystyczny popis, w trakcie 
przygotowanej przez nich in-
scenizacji słowno-wokalno-ta-
necznej. Następnie złożyli uro-
czyste ślubowanie na sztandar 
szkoły, a dyrektor – pani Mał-

gorzata Wolny, dokonała aktu 
pasowania za pomocą wiel-
kiej kredki. Każdy uczeń klasy 
pierwszej otrzymał legitymację 
szkolną z rąk wójta Gminy Boj-
szowy, pana Adama Duczmala, 
który przywiózł również prezen-
ty w postaci uczniowskich ka-
lendarzy aktywności fizycznej. 
Każde dziecko otrzymało także 
Dyplom Pierwszaka, wręczony 
przez wychowawczynię Beatę 
Honc oraz niespodziankę przy-

gotowaną przez rodziców: tra-
dycyjną wielką tytę wypełnioną 
po brzegi słodyczami.

Po uroczystości pasowania 
na ucznia nadszedł czas na pro-
gram artystyczny, będący nie-
spodzianką dla nauczycieli i pra-
cowników szkoły z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Przygoto-
wali go uczniowie klas VI i VII, 
a zakończył się piosenką „14 
października” odśpiewaną przez 
czwartoklasistów.

Na uroczystość pasowania na 
ucznia i obchody Dnia Eduka-
cji Narodowej przybyli znako-
mici goście: pan Adam Duczmal 
– Wójt Gminy Bojszowy, pani 
Grażyna Czarnynoga – Skarb-
nik Gminy oraz pan Marek Ku-
mor – Przewodniczący Rady 
Gminy. Pani dyrektor oraz pan 
wójt złożyli nauczycielom i pra-
cownikom szkoły najserdecz-
niejsze życzenia. Następnie na-
uczyciele spotkali się w klasach 
z wychowankami, a pierwszo-
klasiści w towarzystwie wycho-
wawcy, rodziców i gości udali się 
na tradycyjne przyjęcie, przygo-
towane przez ich rodziców. Na 
wszystkich pracowników szkoły 
czekała również niespodzianka 
przygotowana przez Radę Ro-
dziców – piękny i pyszny tort, za 
co obdarowani bardzo dziękują.

Anna Ziomek-Kocek
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29 października, przedszko-
laki z oddziału przedszkolne-
go w Świerczyńcu spotkały się 
z Gabrielą Kotas, mysłowicką 
poetką, blogerką, pisarką. Pani 
Gabriela jest autorką książek dla 
dzieci, między innymi Gabrysia 
dzieciom, Misie-Gabrysie i Lekcje 
przyjaźni. Pisarka opowiedziała 
dzieciom o tworzeniu książek, 
swoich pasjach oraz zwierzę-
tach, które opisuje w książkach. 

Dzieci z wielkim zainteresowa-
niem słuchały opowieści o ży-
ciu codziennym pisarki i o tym, 
jak powstawały przezabawne, 
ale i pouczające historyjki z ży-
cia misiowej rodzinki. Atrakcją 
spotkania była możliwość naby-
cia książki wraz z imienną dedy-
kacją i autografem gościa. 

Tekst i zdjęcie:
 Danuta Kocurek
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Spotkanie z pisarką

Pasowanie na przedszkola-
ka to wyjątkowa uroczystość, 
która w oddziale przedszkol-
nym w Świerczyńcu odbyła się 
15 października. Odświętnie 
ubrane dzieci zebrały się w holu 
przedszkolnym, by wspólnie 
uroczyście przyjąć do grona 
przedszkolaków najmłodszych 
kolegów. Każda grupa zapre-
zentowała przygotowany na tę 
uroczystość wierszyk oraz pio-
senkę. Kandydaci na przed-

szkolaków musieli pokonać tor 
przeszkód. Po wykonaniu zada-
nia nastąpił akt pasowania, czy-
li dotknięcie ramienia każdego 
dziecka dużą kredką przez dy-
rektora Pawła Łukasika. Każ-
dy nowy przedszkolak otrzy-
mał upominek – książeczkę, 
a na stole pojawiły się kolorowe 
i pyszne babeczki przygotowa-
ne przez rodziców.

Danuta Kocurek

Jestem przedszkolakiem!
Ziołami i ich zbawiennym 

działaniem na organizm ludz-
ki interesowano się od dawna. 
Człowiek początkowo swoją 
wiedzę opierał na przypadko-
wych obserwacjach: widząc 
zwierzęta, które podczas cho-
roby sięgają po rośliny, które 
na co dzień nie stanowiły ich 
codziennego pożywienia, na-
śladował ich zachowanie.

W bojszowskiej bibliotece 
wykład o ziołach poprowadził 
pan Artur Głowacki, zielarz fi-
toterapeuta i mistrz pszcze-

larstwa. Swoją zielarnię pan 
Artur otworzył w Chełmie 
Śląskim – i jak się okazuje to 
miejsce nie tylko przeznaczo-
ne jest do handlu ziołami, ale 
również na spotkania i warsz-
taty, zarówno dla dorosłych 
jak i dzieci.

Sala wypełniona była po 
brzegi, co dowodzi, że zainte-
resowanie ziołami i ich różno-
rodnymi właściwościami jest 
w naszej gminie bardzo duże.

Izabela Piętka

Wszystko o ziołach
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15.11. godz. 18.00 
• Wieczór z poezją i muzyką ze 
specjalnym udziałem Dawida, 
Klary i Konstancji Smykowskich 
„O śląski lud, piastowskie ple-
mię...”. Powstania śląskie w po-
ezji, prozie i piosence. Wstęp 
wolny. Ze względów organiza-
cyjnych uprzejmie prosimy o po-
twierdzenie przybycia na spo-
tkanie tel. 32/ 218 91 07
 
22.11  godz. 17:30 
W Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Bojszowach odbędzie się 
spotkanie autorskie z Magda-
leną Majcher organizowane w 
ramach cyklu Dyskusyjny Klub 
Książki. Wstęp wolny.

Wstęp wolny! Informacje i zapi-
sy nr tel. 32 218 91 07 
Uczestnicząc w imprezach wy-
rażasz zgodę na publikację wi-
zerunku umieszczenie go na 
stronie internetowej i portalach 
społecznościowych biblioteki 
oraz innych środkach masowe-
go przekazu, zgodne z Regula-
minem Imprez Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Bojszowach. 

Informujemy, że przez cały 
grudzień, czyli od 1.12 do 31.12, 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Bojszowach będzie nieczynna  
dla czytelników z powodu in-
wentaryzacji księgozbioru.

Serdecznie zapraszamy w tym 
czasie do Filii nr 1 w Bojszowach 
Nowych!

Wszystkie imprezy i zajęcia dla 
dzieci odbędą się zgodnie z planem.

Za utrudnienia serdecznie 
przepraszamy!

Weź książkę na zapas,  
biblioteka będzie nieczynna 

WSTĘP WOLNY
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Szkoła w Świerczyńcu 19 
października obchodziła swo-
je święto: 19. rocznicę nada-
nia imienia i sztandaru. Obcho-
dy święta połączono z paso-
waniem pierwszoklasistów na 
uczniów. Uroczystości rozpo-
częła msza święta w nowoboj-
szowskim kościele. Pierwsza 

część akademii została poświę-
cona patronowi szkoły. Goście 
mogli zobaczyć prezentację o bł. 
ks. Jerzym Popiełuszce. W tym 
roku obchodzimy 35. rocznicę 
męczeńskiej śmierci ks. Jerze-
go. W programie artystycznym, 
przygotowanym specjalnie 
z okazji pasowania pierwsza-

ków, uczniowie klas VIII prze-
nieśli się wehikułem czasu do 
roku 2012, kiedy to sami roz-
poczynali przygodę ze szkołą. 
Grupa rozśpiewanych i roztań-
czonych nastolatków przebra-
nych za grzyby to był widok nie-
zwykły. Zanim pierwszoklasiści 
zostali pasowani na uczniów, 

musieli wykazać się sporą wie-
dzą, np. wymienić miejscowości 
wchodzące w skład gminy Boj-
szowy oraz podać pełną nazwę 
szkoły, co wcale nie jest łatwe. 
Uroczystość przygotowały Edy-
ta Kocurek, Lidia Pesta oraz wy-
chowawczynie klas pierwszych. 

(cl)

Święto szkoły w Świerczyńcu

Siedem szkolnych drużyn 
z terenu powiatu bieruńsko-
-lędzińskiego wzięło udział 
w sztafetowych biegach prze-
łajowych na dystansie 800 me-
trów. Zawody odbyły się 2 paź-
dziernika na obiektach spor-
towych w Bieruniu Nowym. 
Uczniowie rywalizowali w ra-
mach Igrzysk Dzieci. W katego-
rii dziewcząt drużyna ze szkoły 
w Świerczyńcu zajęła II miejsce, 
zaś chłopcy zdobyli IV miejsce. 
Zawody powiatowe były jedno-
cześnie eliminacjami do zawo-
dów rejonowych, które odbyły 
się 9 października w Łaziskach 
Górnych. Tam drużyna dziew-
cząt w składzie: Anna Bąk, Maja 
Jaromin, Nadia Pitek, Wiktoria 

Ebert, Lena Skalska, Karolina 
Berkop, Emilia Gwioździk, zaję-
ła III miejsce.

Natomiast 18 października 
chłopcy ze szkoły w Świerczyń-
cu brali udział w XX edycji Tur-
nieju „Z Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku” w katego-
rii U12. Zawody odbyły się na 
stadionie KWK „Piast” w Bie-
runiu Nowym. Chłopcy wygra-
li 6:2 w walce o trzecie miejsce 
z drużyną GTS Bojszowy. Nie-
stety nie przeszli do kolejne-
go etapu rozgrywek, ale i tak 
na boisku towarzyszyły im sil-
na motywacja do gry i dobra 
zabawa. Uczniów do zawodów 
przygotował Tomasz Markiel.

 (cl)

Sportowe sukcesy
W zorganizowanym 5 paź-

dziernika przez tyski oddział 
PTTK XXII Młodzieżowym Raj-
dzie Jesiennym, wzięło udział 
10 drużyn z terenu Tychów 
i powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego. Metę tegorocznego raj-
du wyznaczono w schronisku 
pod Leskowcem. W trakcie po-
bytu na mecie uczestnicy od-
wiedzili placówkę Beskidzkiej 
Grupy GOPR, gdzie zapoznali 
się z zagrożeniami, jakie mogą 
ich spotkać w czasie wędrówki 
po górach, z pracą ratowników 
GOPR oraz sprzętem, którym 
oni dysponują. Rywalizujące ze 
sobą drużyny musiały zmierzyć 

się z testem wiedzy turystycz-
nej, medycznej oraz konkur-
sem sprawnościowym. W kla-
syfikacji końcowej wszystkie 
miejsca na podium zajęły dru-
żyny reprezentujące Gminną 
Szkołę Podstawową w Świer-
czyńcu: I miejsce Łowcy Szla-
ków pod opieką Renaty Buś, II 
miejsce Świerczynieckie Żubry 
z opiekunem Ewą Smolarczyk, 
III miejsce przypadło Sokołom 
GSP Świerczyniec pod kierun-
kiem Edyty Kocurek. Szkoła 
w Świerczyńcu była najliczniej 
reprezentowana (4 drużyny, 42 
uczniów). 

(cl)

Świerczyniec tryumfuje 
pod Leskowcem



11

Filmem „Śląski Szeryf” rozpo-
częliśmy w bojszowskiej biblio-
tece Przegląd Twórczości Arty-
stycznej Józefa Kłyka! To ważne 
wydarzenie dla naszej gminy, dla 
naszych mieszkańców i dla zwo-
lenników kina! Serdeczne podzię-
kowania kierujemy do reżysera 
Józefa Kłyka i do Grzegorza Szto-
lera, inicjatora tego wydarzenia.

Już w listopadzie kolejne spo-
tkanie z filmem i z reżyserem –  
i tak aż do czerwca 2020 r. bę-
dziemy wspólnie świętować 
i celebrować raz w miesiącu 
Przegląd Twórczości Artystycz-
nej Józefa Kłyka, na który ser-
decznie zapraszamy!

Tekst i zdjęcie: 
Izabela Piętka

Bojszowska Kraina Snów

Bezpieczeństwo dzieci to 
jedno z najważniejszych za-
dań, zawartych w działaniach 
wychowawczo-profilaktycz-
nych Szkoły Podstawowej 
im. J. Kassolika w Międzyrze-
czu. Dlatego, od wielu lat, na 
początku roku szkolnego we 
wrześniu i w październiku or-
ganizuje się tu dla uczniów za-
jęcia o bezpieczeństwie. Tak 
było i tym razem. Tematem 
przewodnim zajęć było „Bez-
pieczeństwo dziecka w dro-
dze do i ze szkoły”. 

Dla najmłodszych uczniów 
zorganizowano grę terenową 
popularnie zwaną „podchoda-
mi”. Zabawa terenowa rozpo-
częła się od odczytania listu, 
który do dzieci napisał poli-
cjant, zachęcając uczniów do 
udziału w tej ciekawej, a za-
razem pouczającej zabawie. 
Dzieci, rozwiązując poszcze-
gólne zadania, w praktyce 
utrwalały poznane wcześniej 
wiadomości i umiejętności 
bezpiecznego poruszania się 
po drodze. Uczestnicy gry te-
renowej po raz kolejny udo-
wodnili, że nieobce są im na-
stępujące zagadnienia: po-
ruszanie się po drodze, tam 
gdzie jest chodnik i tam gdzie 
go nie ma, przechodzenie po 
pasach na drugą stronę uli-
cy, znajomość znaków drogo-
wych wokół szkoły i na trasie 

podchodów, stosowanie od-
blasków, czy właściwe zacho-
wanie się podczas podróży sa-
mochodem. Wszyscy świetnie 
poradzili sobie z niełatwy-
mi zadaniami. Sprawozdanie 
z wykonania zadań odbyło 
się w bardzo przyjemnej at-
mosferze, przy ognisku. Taką 
niespodziankę uczniom przy-
gotowali rodzice, a pan Piotr 
Pieczka czuwał, żeby wszyst-
kie kiełbaski pięknie się upie-
kły. Bardzo dziękujemy rodzi-
com i panu Piotrowi. Nagro-
dą dla uczniów były odblaski, 
które uczniowie obiecali przy-
piąć do swoich plecaków. 

Zwieńczeniem działań 
o bezpieczeństwie dzieci było 
spotkanie z policjantem Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Bieruniu. Spotkanie odbyło 
się 10 października. Ciekawe 
i przystępnie poprowadzone 
zajęcia z najmłodszymi oraz 
starszymi uczniami na temat 
bezpieczeństwa, nie tylko na 
drodze, ale również w szko-
le i w domu, pomogą utrwalić 
im tak ważne dla zdrowia i ży-
cia wiadomości. Działania te 
z pewnością przyczynią się do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
wśród uczniów międzyrzec-
kiej szkoły.

Tekst i zdjęcie: 
Bogusława Golus

Bezpieczeństwo 
ucznia

NAUKA I ZABAWA

„NIEZALEŻNI” zapraszają

Klub Radnych Krzysztofa Ko-
mandery „NIEZALEŻNI” zapra-
sza na spotkania z mieszkańca-
mi w każdy pierwszy piątek mie-
siąca w godzinach 19:00-20:00, 
począwszy od 08.11.2019 r. 
W Gminnej Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Świer-
czyńcu oczekiwać na szanow-
nych Mieszkańców będą radni:

Mariusz Orocz, Krzysztof Ko-
mandera, Grzegorz Kotas i Łu-
kasz Mrzyk. Natomiast rad-
ny Janusz Wawrzyczek będzie 
przyjmował szanownych miesz-
kańców w budynku OSP Mię-
dzyrzecze. Podstawową formą 
spotkań będzie rozmowa, a ich 
celem – przybliżanie oraz roz-
wiązywanie bieżących proble-
mów. Serdecznie zapraszamy.

Mariusz Orocz
Krzysztof Komandera

Grzegorz Kotas 
Łukasz Mrzyk

Janusz Wawrzyczek
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- Udało nam się pozyskać 40 
tysięcy złotych z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na organi-
zację wydarzeń sportowych: 
czterech rajdów górskich, dnia 
sportu oraz rajdu rowerowego 
– mówi Janusz Gwóźdź, prezes 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego.

W poprzednich wydaniach 
Naszej Rodni opisywaliśmy wy-
jazdy: na Czantorię, Jurę Kra-
kowsko-Częstochowską, Babią 
Górę i w Pieniny. 

Rajd rowerowy to już ostatnia 
impreza sportowo-rekreacyj-
na, organizowana przez UKS 
„Grom” Świerczyniec, skierowa-
na do wszystkich mieszkańców 
gminy Bojszowy w ramach tego 
projektu.

Punktualnie o godzinie 12.00, 
spod remizy OSP Bojszowy 

Nowe spora grupa rowerzy-
stów ruszyła na niemal 20 kilo-
metrową trasę. Uczestnicy raj-
du jechali ulicami: Ruchu Opo-
ru, Korzenicką i Wiklinową, do 
lasu w kierunku Barwnej, gdzie 
był przystanek. Następnie prze-
jazd przez Barwną na Skośną, 
dalej Złoty Łan, Wita, Królew-

skiego, przejazd przez mostek 
do Fabrycznej, dalej Domową, 
Stalmacha, przejazd przez Pan-
cerniaków w kierunku Spacero-
wej, polną drogą do ul. Kowo-
la i Ruchu Oporu na Boisko za 
OSP Bojszowy Nowe.

Na mecie na wszystkich cze-
kał poczęstunek, zabawy plene-

rowe, dmuchańce i piknik z mu-
zyką. Było rodzinnie, wesoło 
i przyjemnie. I tak właśnie miało 
być. Piękna, ukierunkowana na 
integrację mieszkańców gminy 
impreza, jaką był Rodzinny Rajd 
Rowerowy, przeszła do histo-
rii. Brawa dla wszystkich, któ-
rzy przyczynili się do organizacji 
tego przedsięwzięcia i włożyli 
ogrom pracy w przygotowanie 
miejsca imprezy oraz zapewnie-
nie jej uczestnikom jak najlep-
szych warunków do przyjemne-
go spędzenia czasu.

– Dziękujemy wszystkim oso-
bom, instytucjom i służbom, za-
angażowanym w organizację 
rajdu, a szczególnie Panu Janu-
szowi Gwoździowi – powiedział 
Wójt Adam Duczmal na zakoń-
czenie rajdu. 

(pik)

Rodzinny Rajd Rowerowy
Piękna, słoneczna pogoda, jaką mieliśmy w sobotę 12 października, zachęciła wielu mieszkańców naszej gminy  
do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. Imprezę zorganizował UKS „Grom” Świerczyniec.

„Acioki” i „becioki”, których 
wychowawczyniami były sza-
nowne panie: Anna Biały, Gra-
żyna Szyma i Elżbieta Zagórska, 
spotkali się 4 października w Je-
dlinie, żeby powspominać szkol-
ne lata. 25 lat to kawał czasu, 
więc było co opowiadać i z cze-

go się pośmiać. Dziękujemy 
Magdalenie Sośnie, Agnieszce 
Radwańskiej i Michałowi Błażo-
wi, którzy zorganizowali spotka-
nie – mamy nadzieję, że uda się 
je powtórzyć.

Andrzej Wrobel

Na zdjęciu: Piotr Maślorz, 
Agnieszka Honc (Biesek), Aga-
ta Kundziarz (Jaromin), Elżbie-
ta Zagórska (Malina) – wycho-
wawca, Agata Jaworska (Myr-
da), Maria Urbańczyk (Sklorz), 
Agnieszka Radwańska (Janosz), 
Iwona Hermyt (Uszok), Alek-
sandra Mucha (Szandar), Ja-
cek Blacha, Jerzy Piekorz, Jo-
anna Kumor (Przemyk), Adam 
Czarnynoga, Artur Czarnyno-
ga, Grzegorz Uszok, Katarzyna 

Bratek, Sławomir Kulka, Grze-
gorz Tomala, Jacek Kędzior, 
Marek Sitko, Anna Biały – wy-
chowawca, Michał Jęczmyk, 
Damian Odrobiński, Grażyna 
Szyma – wychowawca, Adam 
Honc, Aleksandra Pinocy (Dok-
tor), Andrzej Wrobel, Michał 
Błaż, Grzegorz Stolarski, Mag-
dalena Sosna (Wójcik), Tomasz 
Hachuła, Marcin Sklorz, Karol 
Mika.

25 lat minęło… jak jeden dzień
Ćwierć wieku temu rocznik 1979 zakończył edukację 
w bojszowskiej szkole podstawowej i z tej okazji byli 
uczniowie postanowili spotkać się w tym roku.
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