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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

Skrótem 
przez gminę

Od stycznia ulegają 
zmianie godziny otwar-
cia Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK)  
w Bojszowach: 

pn - pt  10.00 – 18.00
sb 7.00-14.00 (bez 

zmian) 

Urząd Gminy Bojszo-
wy informuje, że w przy-
padku zmiany danych 
będących podstawą 
ustalenia wysokości na-
leżnej opłaty za gospo-
darowanie odpadami 
komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest obo-
wiązany złożyć nową 
deklarację w terminie 
do 10 dnia miesiąca na-
stępującego po miesią-
cu, w którym nastąpi-
ła zmiana. Przepisu nie 
stosuje się, jeżeli właści-
ciel nieruchomości złoży 
nową deklarację zmniej-
szającą wysokość zobo-
wiązania z tytułu opła-
ty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
w związku ze śmiercią 
mieszkańca w terminie 
do 6 miesięcy od dnia 
tego zdarzenia.

Za przyjęciem uchwały gło-
sowali radni Gminnej Wspólno-
ty Samorządowej oraz niektórzy 
radni KWW Niezależni Krzysz-
tofa Komandery. Przeciw byli 
wszyscy radni z klubu – Gmina 
Bliższa Mieszkańcom. Warto też 
dodać, że Wójt Gminy nie ma 
żadnego wpływu na wysokość 
diet radnych. 

Imienne głosowanie wyglą-
dało tak: za przyjęciem uchwa-
ły skutkującej podwyżkami 
diet głosowali: Andrzej Rokow-
ski (GWS), Janusz Wawrzy-
czek (GWS), Krystyna Knopek 
(GWS), Krzysztof Komande-
ra (KWW Niezależni Krzyszto-
fa Komandery), Marek Kumor 
(GWS), Mariusz Orocz (KWW 
Niezależni Krzysztofa Koman-
dery) oraz Roman Horst (GWS). 

Przeciw byli radni: Adam 
Czarnynoga (GBM), Krzysztof 
Jasiński (GBM), Łukasz Mrzyk 
(KWW Niezależni Krzyszto-
fa Komandery), Marcin Duży 
(GBM), Tomasz Lejawa (GBM), 
Urszula Białożyt (GBM). Rad-
ny Grzegorz Kotas (KWW Nie-
zależni Krzysztofa Komande-
ry) oddał głos wstrzymujący 
się. Natomiast radny Sebastian 
Lysko (GBM) nie uczestniczył 
w głosowaniu, ponieważ był 
nieobecny.

Wszystko zaczęło się 4 listo-
pada, kiedy to na ręce przewod-
niczącego Rady Gminy Marka 
Kumora wpłynęło pismo rad-
nych z klubu Gminna Wspól-
nota Samorządowa w sprawie 
ustalenia wysokości diet rad-
nych oraz zasad zwrotu kosz-
tów podróży służbowych rad-
nych celem zaopiniowania przez 
komisję budżetu i finansów oraz 
podjęcia uchwały na najbliżej 
sesji Rady Gminy. Wnioskodaw-
cy powołują się na konieczność 
dostosowania uchwały gminy 
do przepisów ustawy z dnia 23 
grudnia 1999 roku o kształto-
waniu wynagrodzenia w pań-
stwowej sferze budżetowej 

oraz zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 79, 
poz. 431). Wprawdzie ustawa 
się nie zmieniła, ale zmieniły się 
kwoty bazowe dla osób zajmu-
jących kierownicze stanowiska 
państwowe w 2019 roku. Nie 
wdając się w szczegóły i prze-
liczniki powiedzmy wprost: po-
nieważ zmieniła się kwota bazo-
wa, radni wnioskujący o zmianę 
uchwały, tak naprawdę wnio-
skowali o podwyżki diety dla 
członków Rady Gminy. Dla po-
rządku przypomnijmy, że obec-
nie na podstawie obowiązują-
cej uchwały nr XIII/ 68/2011 
Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 
grudnia 2011 roku w sprawie 
ustalenia wysokości diet i zasad 
zwrotu kosztów podróży rad-
nych oraz upoważnienia dla wi-
ceprzewodniczącego Rady Gmi-
ny stawki diet są następujące: 1) 
Przewodniczący Rady – 1.376 zł 
diety miesięcznie, 2) Wiceprze-
wodniczący Rady – 950 zł diety 
miesięcznie, 3) Przewodniczący 
Komisji – 800 zł diety miesięcz-
nie, 4) Sekretarz Komisji – 800 
zł diety miesięcznie, 5) Radny 
niepełniący funkcji – 700 zł die-
ty miesięcznie. Pomysł radnych 
GWS nie spodobał się radnym 
z klubu Gmina Bliższa Miesz-
kańcom, którzy sprzeciwili się 
podjęciu nowej uchwały Rady 
Gminy Bojszowy w sprawie 
ustalenia wysokości diet rad-
nych oraz zasad zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych. 
Radni GBM uznali, że nie po-

winno się podnosić diet z uwa-
gi na trudną sytuację budżetową 
gminy oraz brak środków pie-
niężnych na realizację innych, 
wiele ważniejszych zadań i to 
w dodatku w każdej miejsco-
wości naszej gminy. Radny To-
masz Lejawa powiedział wręcz, 
że trudno mu będzie spojrzeć 
sąsiadom w oczy. Przy okazji 
dodajmy, że klub radnych Gmi-
na Bliższa Mieszkańcom w ubie-
głym roku zgłosił własny pro-
jekt uchwały, który przewidy-
wał z kolei obniżki stawek diet 
radnych średnio 100-250 zł. 
Również podczas Sesji 18 listo-
pada bieżącego roku, radni klu-
bu Gmina Bliższa Mieszkańcom 
zostali przegłosowani i Rada 
przyjęła uchwałę sankcjonują-
cą podwyżkę diet. Gwoli praw-
dy należy napisać, że przewod-
niczący Rady Marek Kumor po 
podwyżce będzie otrzymywał 
MNIEJ pieniędzy. Miał 1.376 
zł diety miesięcznie, a po zmia-
nie uchwały dostanie 1.342,06 
zł miesięcznie, zatem o 33,94 
zł miesięcznie mniej niż dotych-
czas. W przypadku Wiceprze-
wodniczących Rady podwyż-
ka wynosi 56,54 zł miesięcznie, 
w przypadku Przewodniczących 
Komisji i Wiceprzewodniczą-
cych Komisji podwyżka wynosi 
206,54 zł miesięcznie, a dla rad-
nych niepełniących funkcji pod-
wyżka wynosi 239,44 zł mie-
sięcznie. 

Zbigniew Piksa

Wyższe diety dla radnych
Radni naszej Gminy będą otrzymywać wyższe diety. Podwyżkę dla siebie prze-
głosowali podczas Sesji Rady Gminy 18 listopada stosunkiem głosów: 7 „za”,  
6 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” i 1 radny nieobecny z uwagi na usprawiedliwio-
ną nieobecność. Zgodnie z wolą radnych wyrażoną podczas obrad, prezentujemy 
imienny wykaz głosujących. 
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PONTICELLO GRA OD DZIESIĘCIU LAT

W listopadzie 2009 roku pod 
patronatem Urzędu Gminy 
Bojszowy powstał zespół skła-
dający się z młodych muzyków 
– absolwentów Akademii Mu-
zycznych. Orkiestra w krót-
kim czasie zyskała uznanie 
wśród wielu słuchaczy uczest-
niczących w licznych koncer-
tach. Początkowy skład liczą-
cy 8 osób szybko się rozrastał 
o kolejnych muzyków. Dziś or-
kiestra w pełnej obsadzie li-
czy ponad 30 osób. Trzon ze-
społu stanowią bojszowianie, 
profesjonalni muzycy, absol-
wenci akademii muzycznych. 
Pozostali, to również muzycy 
zawodowi pochodzący z róż-
nych miejscowości wojewódz-
twa, którzy pracują na etatach 
w filharmoniach, operach i te-
atrach.
Nie tylko my zachwycamy się 
kunsztem muzycznym naszych 
artystów. Docenił go również 
koncern PKN ORLEN, który zo-
stał partnerem głównym listo-
padowego koncertu jubileuszo-
wego. Natomiast dzięki go-
ścinności księdza proboszcza 
Andrzeja Maślanki, kościół pw. 
Narodzenia św. Jana Chrzcicie-
la wypełnili sympatycy orkie-
stry pod dyrekcją Roberta Koź-
biała, a od prezbiterium niosły 
się dźwięki muzyki.
Ponieważ koncert odbywał 
się w przeddzień Narodowego 
Święta Niepodległości, w pro-
gramie znalazła się porywają-
ca wiązanka polskich pieśni pa-
triotycznych. Jubileuszowy cha-
rakter koncertu był okazją do 
zaprezentowania muzyki zróż-
nicowanej gatunkowo, styli-
stycznie i historycznie. Mogli-
śmy więc usłyszeć utwory kom-
pozytorów współczesnych jak 
Michał Lorenc czy James Hor-
ner, ale również dzieła dawnych 
mistrzów, między innymi: Fry-
deryka Chopina, Giuseppe Ver-
diego czy Johannesa Brahmsa.

Na zakończenie koncertu, 
w imieniu naszej bojszowskiej 
społeczności słowa podziękowa-

nia skierował do artystów Wójt 
Adam Duczmal, który wręczył 
muzykowi czerwoną różę, a pu-

bliczność zaprosił na koncert no-
woroczny.

Zbigniew Piksa

Jubileuszowy Koncert Bojszowskiej Orkiestry
Już miesiąc minął od wspaniałego koncertu z okazji jubileuszu dziesięciolecia Bojszowskiej Orkiestry Symfo-
nicznej Ponticello, a ciągle gdzieś z tyłu głowy błąkają się niezapomniane dźwięki skrzypiec, puzonów, klarne-
tu i wielu innych ciekawych instrumentów. Może to i dobrze, bo łatwiej będzie doczekać nowego roku, kiedy 
to 5 stycznia odbędzie się koncert noworoczny.
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Pracowni w Świerczyńcu można pozazdrościć

Głos zabrał również wójt gmi-
ny Bojszowy, Adam Duczmal, 
który pogratulował całej spo-
łeczności szkolnej wspaniałej 
pracowni, podziękował również 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do jej powstania. Specjalnie 
na tę okazję klasy Va oraz IIIa 
przygotowały przedstawienia: 
piątoklasiści o ekologii, trzecio-
klasiści o jesieni. Gości zachwy-
ciły kolorowe stroje i dekoracje, 
zabawne scenariusze, a przede 
wszystkim talenty artystyczne 
dzieci. Uczniowie obdarowa-
li gości bardzo zdrowymi pre-
zentami: warzywami i owocami. 
Przed wejściem do pracowni 
nie obyło się bez symboliczne-
go przecięcia wstęgi. Wszyscy 
przybyli na uroczystość mogli 
obejrzeć pomoce dydaktycz-
ne, w które została wyposażona 
pracownia. Były to preparaty, 
modele, plansze, mapy, zesta-
wy do recyklingu, mikroskopy 
i wiele innych. Na prezenta-
cji multimedialnej można było 
zobaczyć, jak uczniowie wy-
korzystują potencjał pracowni 

w trakcie lekcji i zajęć pozalek-
cyjnych. „Świerczyniecka baza 
przyrodnicza” powstała w zmo-
dernizowanej sali lekcyjnej, wy-
mieniono tam podłogę, oświe-
tlenie, zamontowano rolety, na 
ścianie pojawiła się fototapeta 
i zainstalowano tablicę multi-
medialną.

O szczegółach dotyczących 
powstania pracowni informu-
je Stanisława Więcek, wice-
dyrektor szkoły, która opraco-
wała i przygotowała projekt: 
– Przystąpiliśmy do V edycji 
konkursu „Zielona pracownia” 
zorganizowanego przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, dzięki któ-
remu odbywa się doposażanie 
szkół. Nasz projekt został zaak-
ceptowany przez komisję kon-
kursową, co sprawiło, że nasza 
placówka znalazła się wśród 
87 laureatów, którzy wykazali 
się największą kreatywnością 
w procesie tworzenia projek-
tu. W pierwszym etapie kon-
kursu szkoła otrzymała nagro-
dę w wysokości 7,5 tys., w dru-
gim 30 tys.; dodatkowy wkład 
z budżetu gminy Bojszowy (11 
tys.) umożliwił kompleksową 
realizację ekopracowni. Warto 
podkreślić, że to pierwsza eko-
pracownia na terenie naszej 
gminy.

Z pewnością nauka w „Świer-
czynieckiej bazie przyrodni-
czej” wzbudzi zainteresowanie 
młodzieży problemem ochrony 
środowiska oraz sprawi, że po-
znawanie zjawisk przyrody bę-
dzie o wiele ciekawsze.

Celina Liberka
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Choć uczniowie ze szkoły w Świerczyńcu w nowoczesnej pracowni ekologicznej mogą uczyć się od września, 
jej oficjalne otwarcie miało miejsce 13 listopada. Na uroczystość przybyło wielu gości, m.in. przedstawiciele 
kuratorium oraz gminy. Iwona Przybyła, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Edukacji Kuratorium w Kato-
wicach, wyraziła swoje zadowolenie z kolejnej „zielonej pracowni” na mapie naszego województwa. 

KOLEJNE PIENIĄDZE TRAFIŁY DO GMINY
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Walne zebranie sprawoz-
dawcze Koła PZW 101 Boj-
szowy odbędzie się w dniu 15 
grudnia o godzinie 14:00 W 
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej W Bojszowach.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich wędkarzy i miło-
śników wędkarstwa.

Michał Malcharek

Zapraszamy na Walne
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Jesień wieku w metryce i za 
oknem, a w sercu ciągle maj. 
Nieco starsi mieszkańcy naszej 
gminy udowodnili, że uśmiech, 
dobra zabawa i miło spędzony 
czas nie są zarezerwowane wy-
łącznie dla młodych. Mogliśmy 
się o tym przekonać w czwar-
tek 21 listopada w Świerczyńcu, 
gdzie odbył się II Gminny Bal Se-
niora. Na balu bawili się uczest-
nicy Dziennego Domu Senior+ 
oraz członkowie Koła Emerytów 
i Rencistów w Bojszowach.

Oprawę muzyczną balu za-
pewnił DJ pan Ireneusz Piekorz, 

a całą imprezę prowadził arty-
sta kabaretowy pan Jacek Łapot. 
Gościnnie wystąpił również pan 
Dariusz Szweda.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bojszowach dzię-
kuje wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji i uświet-
nienia tej imprezy, oraz gościom 
za tak liczne przybycie. Mamy 
nadzieję, że spotkamy się zno-
wu za rok, a Bal Seniora wpisze 
się na stałe w kalendarz imprez 
w naszej gminie.

gops

Bal seniora

Pan Józef swój jubileusz 
świętował 13 listopada br. Jego 
rodzicami byli Anna i Józef Pi-
łatyk. Miał sześcioro rodzeń-
stwa – „Było nas siedmiu bo-
haterów” – dziś został już tylko 
pan Józef. Nasz Jubilat pytany 
o młodość odpowiedział, że 
wtedy to było dobrze. Rodzi-
na dodaje, że już od 52 lat pan 
Józef, po wypadku jest osobą 
niepełnosprawną fizycznie, a z 
biegiem lat doszła jeszcze cho-
roba. Zawodowo związany był 
z kopalnią Ziemowit. Zapytany 
o to jak poznał żonę, odpowia-
da, że „przecież są z jednej wsi, 
to nie musieli się poznawać, na 
zolyty nie miał daleko”. Ślub z 
żoną Zofią wzięli w 1956 roku, 
doczekali się trójki dzieci, piąt-
ki wnuków oraz pięciorga pra-
wnuków, choć już wiadomo, 
że ta ostatnia liczba w maju się 

zmieni. Pan Józef z dumą opo-
wiada o rodzinie, zaznacza, że 
nie wszyscy zostali w Między-
rzeczu: najstarszy syn z rodziną 
mieszka w Niemczech, córka 
w Imielinie, a najmłodsza Ewa 
została razem z rodzicami.  Za-
pytany o ulubione danie odpo-
wiada bez namysłu – żur, więc 
znamy już jego receptę na dłu-
gowieczność, bo z żuru chłop 
jak z muru!

Cała bliższa i dalsza  rodzina 
z okazji urodzin seniora miała 
okazję się spotkać i poświęto-
wać. 

Jako redakcja, w imieniu 
Czytelników gratulujemy tak 
wspaniałego jubileuszu i ży-
czymy dalszych lat życia, wie-
lu łask Bożych oraz pomyślno-
ści. Dwieście lat Panie Józefie!

Karolina Gwiszcz

Dwieście lat Panie Józefie
Po raz szósty w tym roku Wójt Adam Duczmal wraz z Agnieszką Radwańską, zastępcą kierownika USC odwie-
dził dziewięćdziesięciolatka. Był nim Józef Piłatyk z Międzyrzecza.
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Poradzymy godać

- Opowiadałam o tym, jak żoł-
nierze walczyli w powstaniach ślą-
skich – wyjaśnia Zofia Niesyto, któ-
ra otrzymała drugie miejsce w ka-
tegorii recytacji tekstu gwarowego 
za przygotowanie gawędy Marka 
Szołtyska „Już zachodzi czerwo-
ne słoneczko...”. Jak sama przyzna-
je, po śląsku mówi od dzieciństwa. 
– W mojej rodzinie godo się od 
wielu pokoleń – mówi i dodaje, że 
według niej trzeba dbać o to, aby 
w Bojszowach wciąż mówiło się po 
śląsku. – To bardzo ważne – kończy.

Jej starsza koleżanka wywalczy-
ła trzecie miejsce w kategorii po-
ezji śpiewanej. Tym razem tekst nie 
musiał być gwarowy. Hania Łaska-
wiec zaśpiewała piosenkę zespołu 
Wołosatki „Moje Bieszczady” oraz 
„Dni, których nie znamy” z reper-
tuaru Marka Grechuty. – Jestem 

zadowolona ze swojego wystę-
pu, chociaż zawsze może być jesz-
cze lepiej – komentuje swój udział 
w Turnieju.

JP

W środę 20 listopada w Miedźnej odbył się XXVIII Tur-
niej Recytatorski, w czasie którego uczniowie szkoły 
podstawowej z Bojszów zdobyli w swoich kategoriach 
II i III miejsce.
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     PSYCHOTERAPIA
mgr Anna Hachuła     

psychoterapeuta   
tel. 663-700-836          

kryzysy życiowe
trudności w relacjach

   depresja
stany lękowe

trudności emocjonalne
Gabinety w Bojszowach 

i Chełmie Śląskim

W międzynarodowym projek-
cie pod tym tytułem wzięli udział 
uczniowie uczęszczający do świe-
tlicy szkolnej w bojszowskiej pod-
stawówce. W zeszłym miesiącu 
ich praca spotkała się z uznaniem 
Prezydenta RP.

W projekcie uczestniczyło 
2500 świetlic szkolnych z Polski 
i zagranicy. To niewiele, bo zało-
żenia są ambitne i nie wystarczy 
zorganizowanie pojedynczej ak-
cji. – Otrzymaliśmy listę zadań do 
wykonania. Niektóre z nich pole-
gały na przygotowaniu konkur-
su, ale w ramach innych trzeba 
było przeprowadzić tydzień te-
matyczny – wyjaśnia Joanna Hof-
fman, kierująca świetlicą szkolną 
w Szkole Podstawowej im. Wil-
helma Gawlikowicza w Bojszo-
wach.

O ogromie pracy włożo-
nej przez pracowników świetli-
cy, mogą świadczyć ilość i róż-
norodność przeprowadzonych 
działań. Uczestnicy projektu 
spotkali się żołnierzem-koman-
dosem, uczyli się nowych za-
baw, wysyłali listy do żyjących 
bohaterów powstania warszaw-

skiego, przygotowywali dese-
ry z laureatem programu „Hell’s 
Kitchen” Błażejem Losko, zor-
ganizowali pokaz mody patrio-
tycznej i wzięli udział w licznych 
konkursach. W czasie jednego 
z nich połączyli się poprzez wi-
deo-most z przedstawicielami 
Warszawy, Krakowa i Poznania. 
Pracę na rzecz budzenia wśród 
młodych ludzi patriotyzmu do-
cenił również Prezydent RP An-
drzej Duda, wysyłając list z po-
dziękowaniami do świetlic, któ-
rym udało się przeprowadzić 
projekt w całości.

– Myślę, że cel został osią-
gnięty, bo dzieci zakochały się 
w Polsce. Zarówno mała jak 
duża ojczyzna stała się im bliska 
– podsumowuje Joanna Hoff-
man i dodaje, że najlepiej widać 
to po ich wielkim zaangażowa-
niu w proponowane zajęcia. – To 
najbardziej nas cieszy – dodaje.

Projekt przeprowadziły osoby 
pracujące w świetlicy szkolnej: 
Joanna Hoffman, Monika Kulka, 
Bernadeta Skrobol i Urszula Pa-
rysz.

JP

Piękna nasza Polska cała

fo
t. 

J. 
N

ie
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Sukcesy naszych szachistów

W piątek 29 listopada szachiści 
ze szkoły podstawowej w Bojszo-
wach odebrali puchar za zajęcie II 
miejsca w zawodach szachowych, 
które odbyły się w Powiatowym 
Zespole Szkół w Bieruniu. Były to 
jubileuszowe XX Szkolne Szacho-
we Mistrzostwa Powiatu Bieruń-
sko-Lędzińskiego.

W klasyfikacji łącznej katego-
rii młodzików (klasy 1-5) i juniorów 
młodszych (klasy 6-8) zajęli oni II 
miejsce drużynowo. Indywidualnie 
w grupie młodszej dziewcząt Na-
talia Piechula (kl. 5b) zajęła II miej-
sce a Maja Piechula z tej samej kla-
sy – III miejsce. W grupie chłopców 
Jan Sosna (kl. 4) zajął najniższy sto-
pień podium.

W skład drużyny wchodzili rów-
nież: Aleksandra Seweryn (2a), Kac-
per Nyga (5b), Wojciech Stalmach 
(6b), Karol Affek (7b), Emil Lysko 
(2b). Trzeba wspomnieć, że indy-
widualnie o podium otarł się ten 
ostatni (4 miejsce).

Kolejnym zmaganiem był I Tur-
niej Międzygminnej Ligi Szachowej, 
który odbył się w Lędzinach. Nasza 
młodsza drużyna (kl. 1-4) zajęła III 
miejsce. Jana i Emila wsparli Adam 
Marszałek (kl. 4) oraz Monika Ra-
dwańska (kl. 2a). Grupa starsza (kl. 
5-8) zajęła miejsce za podium.

Gratulujemy sukcesów i życzymy 
kolejnych!

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Mrzyk
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„Chop od mojij baby”
Przedstawienie Teatru dla Dorosłych z Bierunia pod tym właśnie tytułem, to komedia w reżyserii Joanny Lo-
renc, przedstawiająca zabawne perypetie trzech mężczyzn, związanych z tą samą kobietą. Główne role w spek-
taklu należały do chopów, jednak hasłem przewodnim przedstawienia było zdanie: „Jo je nowoczesno ślonsko 
baba i mom roztomaite potrzeby”.

Sławomir Rosowski w roli 
lekko gamoniowatego cho-
pa, od pierwszych słów zdo-
był sympatię widowni. Fran-
cuski elegant – Mateusz Duraj, 
ze swadą wciągnął publiczność 
w małżeńską intrygę, a trze-
ci z panów – Bartłomiej Jarosz 
w roli przerośniętego i ekspre-
syjnego młodzieńca, dosypał 
pieprzu do całej farsy. Emo-
cje sięgnęły zenitu, kiedy na 
scenę wparowała rewelacyjna 
w roli baby Dagmara Kupczyk. 
To ona była „babom kero mo 
roztomaite potrzeby”, o której 

mówili wspomniani trzej pa-
nowie. Owacje jakie towarzy-

szyły przedstawieniu były naj-
lepszą nagrodą dla wszystkich 

aktorów, a zwłaszcza dla Joan-
ny Lorenc, która jest reżyserem 
tego niezwykle popularnego 
przedstawienia.

Strażnica OSP w Bojszowach 
Nowych wypełniona była po 
brzegi, było zabawnie i kultu-
ralnie!

Na przedstawienie zaprosi-
ła Gminna Biblioteka Publiczna 
w Bojszowach, we współpracy 
z radnymi z Klubu Gmina Bliż-
sza Mieszkańcom oraz radni 
Grzegorz Kotas i Łukasz Mrzyk.

(I.P)

Listopadowe odwiedziny

Od początku listopada od-
wiedzali nas uczniowie klas 7 
i 8 z bojszowskiej podstawów-
ki, którzy wraz z nauczycielami 
historii oglądali i omawiali dwie 
wystawy udostępnione w naszej 
bibliotece:

1. „Robert Oszek. Żołnierz 
Niepodległej” – wystawa przy-
gotowana przez Instytut Pamię-
ci Narodowej Oddziałowe Biuro 
Edukacji Narodowej w Katowi-
cach (scenariusz: Zbigniew Go-
łasz; projekt graficzny: Bogu-
sław Nikonowicz).

2. Rocznicowa wystawa przy-
gotowana przez powiat bie-
ruńsko-lędziński na stulecie 
powstań śląskich TRADYCJA 
i PAMIĘĆ, która dotąd prezen-
towana była w Galerii Starostwa 

Powiatowego w Bieruniu. Auto-
rem wystawy jest dyrektor bie-
ruńskiego LO Romuald Kubiciel, 
uznany heraldyk.

Na lekcję biblioteczną przyszli 
trochę młodsi uczniowie – kla-
sa 2b. Dzieci poznały zasady za-
chowania się w bibliotece, mia-
ły okazję buszowania między 
wszystkimi półkami, a na koniec 
bawiły się w swoim królestwie 
– czytelni dziecięcej. Drugokla-
siści podarowali nam wykonaną 
przez siebie Księgę Ekslibrisów. 
Przyznajemy, że takiego dzieła 
do tej pory w zbiorach bojszow-
skiej biblioteki nie było.

Bardzo dziękujemy za wszyst-
kie miłe odwiedziny i zaprasza-
my ponownie!

Tekst i zdjęcia: BW

Bojszowskie spotkania 
z literaturą

Podczas spotkania w piątek 
22 listopada pisarka podzieli-
ła się z nami anegdotami zwią-
zanymi z tworzeniem powieści 
(okazało się, że fabuła książki 
może się przyśnić), ale również 
opowiedziała o sobie. Po odpo-
wiedzi na pytania czytelniczek, 

Pani Magda chętnie podpisywa-
ła książki i pozowała do zdjęć.

To była już druga wizyta au-
torki w naszej Bibliotece i mamy 
nadzieję, że nie ostatnia.

Beata Wrobel
Izabela Piętka

Dobrego nigdy za wiele – to powiedzenie przyświeca 
działaniom Dyskusyjnego Klubu Książki i czytelnicz-
kom naszej Biblioteki.  Klubowiczki zaprosiły na spo-
tkanie pisarkę Magdalenę Majcher, urodzoną w Czela-
dzi, a mieszkającą w Katowicach, autorkę poczytnych 
powieści obyczajowych z rozbudowanym tłem spo-
łecznym i historycznym (np. „Saga nadmorska”, „W cie-
niu tamtych dni”).

fo
t. 
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Narodowe Święto Niepod-
ległości obchodzono w Szkole 
Podstawowej im. Józefa Kas-
solika w Międzyrzeczu w pią-
tek 8 listopada. Uroczystość 
rozpoczęto odśpiewaniem 
czterech zwrotek Mazurka Dą-
browskiego o symbolicznej go-
dzinie 11:11, czym uczniowie 
wraz z nauczycielami włączy-
li się do ogólnopolskiej akcji 
„Szkoła do hymnu”, zorganizo-
wanej przez Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Radę Dzieci 
i Młodzieży. Następnie ucznio-
wie starszych klas przedsta-
wili inscenizację lekcji historii 
pt. „Droga do niepodległości”, 
którą przygotowali pod opie-
ką p. Łucji Kachel, nauczyciel-
ki historii.

Tekst i zdjęcia: 
Anna Ziomek-Kocek

Niepodległość!

Pamiętamy o prawach dziecka

W 1989 roku Organizacja 
Narodów Zjednoczonych przy-
jęła uniwersalny dokument, 
gwarantujący wszystkim dzie-
ciom na świecie ich prawa. 
Chronią one dzieci, ale i wspie-
rają je w prawidłowym rozwoju. 
Znajomość praw pozwala naj-
młodszym uniknąć różnych nie-
bezpieczeństw. i daje im możli-
wość aktywnego uczestnicze-
nia w procesach podejmowania 
decyzji, które ich dotyczą. Rolą 
dorosłych jest nie tylko dbanie 
o to, aby prawa dziecka były 
przestrzegane, ale także sze-
rzenie wiedzy o tych prawach, 
w tym edukowanie dzieci. UNI-
CEF w swoich działaniach zwra-
ca uwagę na te kwestie i inicjuje 
różne projekty, mające na celu 
upowszechnienie wiedzy o pra-
wach dziecka. Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka to wyda-
rzenie, które jednoczy wszyst-

kie dzieci na świecie. W tym 
dniu, w wielu krajach dzieci oraz 
dorośli podejmują wspólne ini-
cjatywy, dla okazania wsparcia 
i solidarności z dziećmi, których 
prawa nie są respektowane. To 
radosny dzień, ale z poważnym 
przesłaniem.

W obchody Międzynarodo-
wego Dnia Praw Dziecka włą-
czyły się także placówki edu-
kacyjne w Polsce. Setki szkół 
i przedszkoli zdecydowały się 
uczcić 30. rocznicę uchwale-
nia Konwencji o prawach dziec-
ka. Do akcji przystąpiło tak-
że Gminne Przedszkole w Boj-
szowach, które zorganizowało 
w ramach tego dnia Powiatowy 
Konkurs Plastyczny pt: „Jestem 
dzieckiem i mam prawo do…” 
i zajęcia o tematyce praw dziec-
ka, zaś dzieci przeszły gminnymi 
ulicami w „Niebieskim Marszu”.

Justyna Wanot

Gminne Przedszkole w Bojszowach bierze udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka, organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa, 30. rocznica uchwale-
nia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na  
dzieci i ich prawa.
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„O śląski lud, piastowskie plemię...” 
- Powstania śląskie w poezji, prozie i piosence

„Skąd przychodzimy, gdzie 
jesteśmy, dokąd zmierzamy... 
Nasi przodkowie oddali zdro-
wie i życie za to byśmy my mo-
gli żyć na Śląsku należącym do 
polskiej ziemi. Pamięć... to ona 
nas określa. Bohaterowie Po-
wstań Śląskich będą żyć dopó-
ty, dopóki będziemy pamiętali o 
nich. Wieczór poetycki zorgani-

zowany w naszej bibliotece po-
święcony pamięci Powstańców 
Śląskich uświetniło rodzinne 
trio muzyczne. Pan Dawid Smy-
kowski grający na fagocie i jego 
córki Konstancja grająca na for-
tepianie i Klara grająca na fle-
cie. Poprzez spotkanie popro-
wadzili nas pełną zadumy po-
ezją Daria Socha i Rafał Scholz. 

Marta Wleklińska i Emilia Laby 
wyśpiewały dla nas nostalgicz-
ne pieśni. Pani Dorota podzieli-
ła się z nami swoim wierszem. 
Budujące jest to, że obecne na 
wieczorku były wszystkie po-
kolenia, od dzieci poprzez mło-
dzież aż do naszych seniorów 
i wspólnie mogliśmy śpiewać 
pieśni. A to wszystko dla upa-

miętnienia zwykłych ludzi, na-
szych bohaterów. Pielęgnujmy 
pamięć o nich...”

Dziękujemy wszystkim za 
przybycie i wspólnie spędzo-
ny czas. Na liczne prośby na-
szych czytelników, za zgodą 
Pani Doroty Oleś, przedstawia-
my wiersz jej autorstwa:

„Powstańcza mogiła” 
Słońce ozłociło szczyt,
to Góra Świętej Anny.
To o nią będziemy się bić
Śląska w obce ręce nie damy.

W skwarze upalnego dnia,
z lasu słychać wystrzały.
Tutaj śmierć ich zastała.
Za wolność życie oddali.

Na skraju zielonej oziminy
świeżą mogiłę wykopano.
Złożono w niej ciała poległych,
brzozowy krzyż postawiono.

Krwawą łuną zaszło słońce.
Żegnaj ojcze i matko zapłakana, 
ja żywy już do was nie wrócę.
Żegnaj śląska ziemio krwią 
zbrukana

-Poległym powstańcom-

Beata Wrobel

W tym roku minęło 100 lat od pierwszego zrywu powstańczego Ślązaków, którzy walczyli o przyłączenie ich 
ziemi do Polski jeszcze w kolejnych latach. Z tej okazji Biblioteka zaprosiła mieszkańców na wieczór z poezją 
i muzyką „O śląski lud, piastowskie plemię...” - Powstania śląskie w poezji, prozie i piosence. Najlepszym opi-
sem spotkania są słowa Pani Grażyny, które przytaczamy w całości: 

Zdjęcie, na którym są wszyscy wykonawcy od lewej: wokalistki: Emilia Laby i Marta Wleklińska, muzycy: pianistka Konstancja Smy-
kowska, flet poprzeczny - Klara Smykowska, Fagot Dawid Smykowski, wiersze recytowali: Daria Socha i Rafał Scholz

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 
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Amelia Sztoler, ósmoklasist-
ka ze Szkoły Podstawowej im. 
Józefa Kassolika w Międzyrze-
czu, zakwalifikowała się do II 
etapu (rejonowego) Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Historii, którego organiza-
torem jest Kuratorium Oświaty 
w Katowicach. Amelię przygo-
towała do konkursu p. Łucja Ka-
chel.

Serdecznie gratulujemy i trzy-
mamy kciuki za uzyskanie jak 
najlepszego wyniku w kolejnym 
etapie historycznych zmagań 
o tytuł Laureata!

Tekst i zdjęcie: 
Anna Ziomek-Kocek

Sukces Amelii

W październiku i w listopa-
dzie w Szkole Podstawowej 
im. Józefa Kassolika w Mię-
dzyrzeczu odbyła się kolej-
na zbiórka karmy i innych po-
trzebnych rzeczy dla zwierząt 
przebywających w Ośrod-
ku Zwierząt Pokrzywdzo-
nych w Grzawie, prowadzo-
nym przez Fundację „Zwie-
rzęca Arkadia”, opiekującą się 
sporą gromadką zwierzaków, 
które często są po trauma-
tycznych przejściach. W akcji 
wzięli udział uczniowie, ro-
dzice, pracownicy szkoły oraz 
dzieci z Gminnego Przed-
szkola w Bojszowach, Od-
dział w Międzyrzeczu. Efek-
ty zbiórki przeszły oczekiwa-
nia jej organizatorów. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu 

całej społeczności szkolnej 
udało się zebrać bardzo dużo 
jedzenia dla psów i kotów, 
a także koce, materace, ręcz-
niki oraz zabawki. Wszystkie 
prezenty zostały dostarczone 
do ośrodka 19 listopada przez 
uczennice klasy 7, należące 
do Szkolnego Wolontariatu. 
Po raz kolejny uczniowie mię-
dzyrzeckiej szkoły przekonali 
się, że warto pomagać, a pa-
miętać należy również o tym, 
że „Dobro czynione innym 
– zawsze do nas powraca”. 
Organizatorzy zbiórki dzięku-
ją wszystkim, którzy okazali 
dobre serce i włączyli się do 
tej akcji.

Tekst: Bogusława Golus, 
Anna Ziomek-Kocek

Warto pomagać!

W ostatnią sobotę listopa-
da miłośnicy skata rozegra-
li w bojszowskim parku jedno-
dniowy turniej. Organizatorzy 
nie mogli narzekać na frekwen-
cję, gdyż do rywalizacji stanęły 
aż 24 osoby i jak to w tej grze 
bywa – o zwycięstwach i po-
rażkach zadecydował w dużej 
mierze przypadek.

– Na naszych gminnych tur-
niejach rzadko udaje mi się 
wygrać, a dzisiejszy sukces to 
przede wszystkim zasługa nie-
zwykle dobrej karty, która mi 
spasowała – mówi Kazimierz 
Piekorz, który z wynikiem 2532 
punktów zwyciężył w klasyfi-
kacji ogólnej. – W skata gram 
od dzieciństwa, czyli od jakichś 
sześćdziesięciu lat, a nauczy-
cieli mnie tej gry tata i wujek. 
Fajnie, że udaje się zorganizo-
wać co roku dwa takie turnie-
je, bo jest to okazja do posie-
dzenia z kolegami, pogadania 
i pożartowania. Wygrana scho-
dzi na dalszy plan – komentu-
je swoje zwycięstwo doświad-
czony „skaciorz”. Nie jest sam 
w takim podejściu do rywaliza-
cji, bo większość graczy przed-
kłada dobrą zabawę nad osią-
gnięcie wysokiego wyniku.

– Cieszy nas wszystkich miła 
atmosfera panująca na tej im-
prezie oraz fakt, że nadal cie-
szy się ona sporą popularno-

ścią, o czym świadczy dzisiej-
sza frekwencja – mówi Andrzej 
Rokowski, jeden z organizato-
rów turnieju. – Co roku zawsze 
mamy tych minimum dwudzie-
stu graczy, dla których turniej 
ten jest okazją do pogrania so-
bie z przyjaciółmi dla przyjem-
ności. Trzeba zaznaczyć, że na 
zarządzie gminnym OSP za-
stanawialiśmy się już nad for-
mą przyciągnięcia młodych lu-
dzi, bo tych tutaj szczególnie 
brakuje, no ale to są plany na 
przyszły rok – dodaje bojszow-
ski strażak.

Dziewięciu „skaciorzy” z naj-
lepszymi wynikami otrzyma-
ło nagrody rzeczowe, głównie 
przedmioty przydatne w pra-
cach domowego majsterkowi-
cza, które wręczali organiza-
torzy wraz z wójtem. Klasyfi-
kacja najlepszych zawodników 
przedstawia się następująco:

1. Kazimierz Piekorz (2532 pkt.)
2. Henryk Kostyra (2512 pkt.)
3. Grzegorz Poźniak (2269 pkt.)
4. Czesław Czarnynoga (1824 pkt.)
5. Stanisław Biela (1778 pkt.)
6. Czesław Duczmal (1774 pkt.)
7. Andrzej Rokowski (1765 pkt.)
8. Andrzej Wróbel (1701 pkt.)
9. Augustyn Uszok (1669 pkt.)

Przemysław Żołneczko

Polowali na Grana  
z czterema

fo
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W trzecią sobotę listopada 
hodowcy z sekcji bojszowskiej 
Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych odbyli do-
roczne podsumowanie sezonu 
lotowego swoich skrzydlatych 
pupili. W tym celu zarezerwo-
wali lokal miejscowej gospody. 
Spotkanie rozpoczął i poprowa-
dził Sławomir Kokot, pełniący od 
maja 2017 roku funkcję preze-
sa, po rezygnacji Henryka Bed-
norza. W podsumowaniu wzięło 
udział 15 na 19 członków sekcji, 
która od roku należy do oddziału 
w Tychach.

Prezes S. Kokot w kilku zda-
niach podsumował miniony se-
zon, uznając go za bardzo udany. 
Niemal wszystkie zaplanowa-
ne loty odbyły się przy dobrych 
lub względnie dobrych warun-
kach pogodowych i praktycznie 
bez strat w inwentarzu, z wyjąt-
kiem gołębi młodych, o czym pi-
szemy niżej. Średnio w każdym 
locie wystawiało ptaki 152 ho-
dowców na około 200 w oddzia-
le. Dotyczy to gołębi starych, tj. 
takich, które mają za sobą co 
najmniej trzy lata życia. Rywali-
zowało blisko dziewięć tysięcy 
gołębi (8.897). Hodowcy z sek-
cji bojszowskiej w tej rywaliza-
cji wypadli dobrze, uzyskując 

w kilku lotach miejsca w czo-
łówce. Prezes wyraził zaniepo-
kojenie zarówno malejącą ilo-
ścią hodowców, jak i topnieniem 
w szeregach sekcji. Jeszcze rok 
temu liczyła ona dwudziestu je-
den hodowców, obecnie jest ich 
tylko 19.

Do rywalizacji o mistrzostwo 
oddziału w lotach gołębi doro-
słych zaplanowano 14 lotów, 
o jeden mniej niż rok temu. Se-
zon rozpoczął się lotem w dniu 
1.05.2019 r. z miejscowości Le-
win Brzeski – 125 km, a zakoń-
czył morderczym lotem w dniu 
28.07.2019 r. z Brukseli – dy-
stans 1.033 km. Odbył się on po 
raz pierwszy w historii, był lotem 
ogólnopolskim, a kraj został po-
dzielony na strefy startowe. Boj-
szowscy hodowcy zakwalifiko-
wani zostali do strefy II. W locie 
tym wystartowało 10.950 gołę-

bi od 1.809 hodowców, lot był 
bardzo trudny i wymagający, ale 
zakończył się sporym sukcesem 
pięciu hodowców z naszej gmi-
ny. Z dwudziestu dwóch gołębi 
aż 10 zameldowało się na me-
cie, zaś ptak z hodowli samego 
prezesa przyleciał, a raczej przy-
frunął, jako pierwszy w oddziale, 
pokonując 673 skrzydlatych ry-
wali, należących do 114 hodow-
ców.

Dla gołębi młodych przewi-
dziano w tym sezonie 6 lotów, 
tj. o jeden więcej, niż rok temu. 
Sezon rozpoczął się 18.08.2019 
roku lotem z Lewina Brzeskie-
go (6.081 gołębi od 147 ho-
dowców), a zakończył się lotem 
w dniu 22.09.2019 r. z Łęknicy, 
na dystansie 340 km, do któ-
rego wystawiono 3.298 gołębi 
od 108 hodowców. I to właśnie 
ten lot, na przecież niezbyt dłu-
gim dystansie, przyniósł hodow-
com aż trzydziestoprocentowe 
straty. Do równie ciężkiego lotu 
doszło wcześniej, mianowicie 
w dniu 8.09.2019 r. z miejsco-
wości Brzeg. W obydwu przy-
padkach miało miejsce załama-
nie pogodowe.

Po wystąpieniu prezesa na-
stąpiło uhonorowanie najlep-
szych hodowców. Rozpoczęto 

od gołębi starych (pieszczotli-
wie nazywanych też dorosłymi) 
w grupie pierwszej – seria typo-
wana 10/10. Mistrzem został 
Sławomir Kokot, pierwszym wi-
cemistrzem został Zbigniew Za-
boronek, drugim – Eugeniusz 
Borys, pierwszym przodowni-
kiem – Eugeniusz Cioska, dru-
gim przodownikiem – Wojciech 
i Waldemar Doktor. W kategorii 
gołębi dorosłych, seria 10 z 50, 
kolejność była następująca: Sła-
womir Kokot i dalej podobnie 
jak powyżej, tzn.: Eugeniusz Bo-
rys, Zbigniew Zaboronek, Euge-
niusz Cioska i Stanisław Kokot. 
W klasyfikacji gołębi młodych 
mistrzami okazali się być: Woj-
ciech i Waldemar Doktor przed 
Czesławem Doktorem, Sławo-
mirem Kokotem, Stanisławem 
Kokotem i Eugeniuszem Bory-
sem. Mistrzem nad mistrzami, 
czyli super mistrzem za rok 2019 
został Sławomir Kokot. Zwycięz-
ców uhonorowano dyplomami 
i pięknymi pucharami, podobnie 
jak w latach poprzednich.

Bojszowskim hodowcom re-
dakcja naszej gazety gminnej 
składa serdeczne gratulacje i ży-
czenia, zawarte w ich pozdro-
wieniu: „Dobry lot”.

 (ah)

Po sezonie lotowym

fo
t. 

pi
k

BIERUŃ 
UL. GRANITOWA 16 

TEL. 32-717-76-72 
LUB 692 768 518

KREDYTY :  
- gotówkowe hipoteczne 
(również na spłatę prywatnych 
inwestorów oraz komornika )
- chwilówki tylko na tzw. 
,,pasek,, dla pracowników 
KWK PIAST-ZIEMOWIT
- i wiele innych każdy wniosek 
rozpatrywany indywidualnie
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Jemy zdrowo!

Do jedzenia jabłek przekony-
wała uczniów p. Bogusława Go-
lus – główna organizatorka ak-
cji.

Młodsi uczniowie zaśpie-
wali piosenkę „Witaminki”, po 
czym wszystkie klasy pod opie-
ką wychowawców udały się na 
wspólnie przygotowane klaso-
we śniadania.

Ostatnim i najbardziej oczeki-
wanym punktem programu była 
degustacja potraw i napojów 
– oczywiście z jabłek – przy-
gotowanych przez poszczegól-
ne klasy. Do uczniów dołączy-
li również przedszkolacy. To był 
pyszny dzień!

Tekst i zdjęcie: 
Anna Ziomek-Kocek

Dzień „Śniadanie Daje Moc” zorganizowano 13 li-
stopada w Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika  
w Międzyrzeczu. Produktem przewodnim tegorocz-
nego śniadania było jabłko, które jest królem polskich  
sadów i posiada mnóstwo walorów zdrowotnych 
oraz smakowych. 

Nasze laureatki
Uczniowie ze szkoły w Świerczyńcu po raz trzeci wzięli udział w ogólnopolskim Dyktandzie Niepodległościo-
wym „Po polsku o historii”.

Konkurs przeprowadzono na 
terenie siedmiu województw. 
Wśród 167 miłośników orto-
grafii z województwa śląskie-
go, którzy zakwalifikowali się 
do ścisłego finału, znalazło się 
aż pięcioro reprezentantów ze 
Świerczyńca. Wszyscy wykaza-
li się nie tylko umiejętnościami 
językowymi, ale również roz-
ległą wiedzą historyczną, bo-
wiem w tekście dyktanda po-
jawiły się trudne nazwy wy-
darzeń i postaci związanych 
z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości. Laureatkami 
zostały siódmoklasistka Oliwia 
Tatoj (po raz drugi!) oraz szó-
stoklasistka Natalia Cieślak. 
Oliwia i Natalia wraz z 24 lau-
reatami Dyktanda Niepodle-
głościowego zostały nagrodzo-
ne 19 listopada podczas Gali 

Filmowej w Muzeum Śląskim 
w Katowicach.

– Język polski to ulubiony 
przedmiot Natalii, a zdobycie ty-

tułu laureata z pewnością zmo-
tywuje ją do dalszej pracy w za-
kresie doskonalenia umiejętno-
ści językowych, pozwoli jej też 

uwierzyć we własne możliwości 
– podsumowuje sukces Natalii 
Irena Płonka, jej polonistka.

Celina Liberka

Oliwia i Natalia, laureatki Dyktanda Niepodległościowego

fo
t. 

C.
L.


