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Ferment w ogródku
Chcesz płacić mniej – załóż kompostownik! Uchwała Rady Gminy Bojszowy ws. stawek 
za wywóz odpadów komunalnych przewiduje ulgi w stawkach za wywóz odpadów ko-
munalnych. O zmianach jakie czekają mieszkańców w tym temacie więcej na str. 5

BojszoWY z szansą 
na gazociąg
W ramach Rządowego Progra-
mu przyspieszonej gazyfika- 
cji kraju przygotowywana jest  
dokumentacja projektowa Ga-
zyfikacji miejscowości Boj- 
szowy Nowe oraz Świerczyniec. 
Szczegóły na www gminy.

Wizytownik
Już niedługo na parterze 
urzędu zostanie zamieszczony 
„wizytownik”. To dzięki niemu, 
lokalni przedsiębiorcy będą 
się mogli zareklamować. Teraz 
znalezienie niszowych (aczkol-
wiek pożądanych) zawodów jak 
hydraulik czy kominiarz będzie 
znacznie łatwiejsze.
Jeżeli chcecie się zareklamować 
na ściance w UG Bojszowy 
przynoście wizytówki do pok. 6 
(I piętro). 

Rowerem lub na kole
Metropolia GZM przekazała 
dwa rowery, dzięki którym boj- 
szowscy urzędnicy będą mo-
gli odbywać podróże służbowe 
po gminie, oczywiście jeżeli 
pozwolą na to warunki atmo- 
sferyczne. Program, z które 
otrzymaliśmy bicykle ma na 
celu promowanie aktywności 
fizycznej, a także ograniczanie 
emisji spalin do otoczenia.   

Bojszowska prytatka
To był wyjątkowy i niezapo- 
mniany wieczór dla tych, 
którzy skorzystali z zapro-
szenia Gminy Bojszowy na 
Bal Walentynkowy.          s.3
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„Piaskowa” i „Ks. Spendla” to dwie nowe nazwy ulic w Gminie Bojszowy
W poniedziałek 24 lutego 2020 r. odbyła XIX Sesja Rady Gminy Bojszowy. 

Wiadomo, że pogoda zawsze jakaś jest 
– czasami lepsza, czasami gorsza. Luty 
należał raczej do „łaskawych” miesięcy 
jeżeli chodzi o temperatury. Jednak dla 
przyszłych pokoleń, które kiedyś będą 
zaglądały na łamy naszego miesięcznika 
warto dodać fakt, że nad Polską w dniach 
10 i 11 lutego przechodził orkan „Sabi-
na”.  Stacje meteorologiczne odnotowały 

Powiało grozą

Bal w Gminnym Żłobku

na terenie Polski porywy wiatru nawet 
do 184 km/h Rządowe Centrum Bez-
pieczeństwa powiadomiło mieszkańców 
za pomocą sms-ów o silnym wietrze  
i możliwościach braku w dostawie prądu. 
Na terenie naszej gminy nie odnotowano 
żadnych interwencji jednostek straży 
pożarnych związanych z usuwaniem za-
grożenia spowodowanego silnym wia-

trem. Porywisty wiatr wystąpił również  
w nocy z 23 na 24 lutego. W tym przypad-
ku była konieczna pomoc specjalistycz-
nego sprzętu jakim dysponują nasze jed-
nostki ochotniczych straży pożarnych 
– usunięto konary na ul. Ruchu Oporu  
i ul. Żubrów, a także przewrócone drzewo 
na ul. Gościnnej. 

Z inicjatywy radnych w naszym ka- 
lendarzu pojawia się nowe wydarzenie. 
Gminny Bazarek to odpowiednik pchlich 
targów czy niemieckich flohmarkt-ów. 
Każdy może przynieść stół lub koc, 
na którym sprzeda to, co nie jest mu po-
trzebne. Nie ma ograniczeń wiekowych 
– sprzedawcą może być każdy, nie ograni-
czamy też powierzchni stoiska. Naszym 
placem targowym stanie się Park Dwor-
ski, nie będą też pobierane  żadne opłaty 
od posiadaczy stoisk.
To co nam jest już niepotrzebne, czę-
sto spodobać się może komuś innemu. 
Bardzo zachęcamy do udziału w wydarze-

Szwarc, mydło i powidło
niu dzieci i młodzież - którym “znudziły 
się” ich zabawki, rodziców - których dzie-
ci wyrosły już z ubranek czy akcesoriów, 
starszych - których zakurzone na strychu 
szpargały mogą być skarbem dla innych. 
Zapraszamy naprawdę każdego, bo wszys-  
cy mamy na pewno coś co nam zawadza 
lub jest nie przydatne, a posłużyć może 
komu innemu.
Zapraszamy również tych, którzy nie 
mają nic na sprzedaż, a w niskiej cenie 
chcą kupić coś używanego, wspierając 
przy tym ekologię i przeciwdziałając 
marnotrawstwu!

Zapraszamy na pierwszy Gminny Bazarek w Gminie Bojszowy.

Radni Gminy Bojszowy na sesji 24 
lutego podjęli uchwałę w sprawie na-
dania drodze wewnętrznej nazwy „Pia- 
skowa” w Bojszowach. Jest to dro-
ga boczna do ul. Świętego Jana i łączy 
się z ul. Spacerową. Długość drogi to  
340 m. Nadanie nazwy pozwoli na upo- 
rządkowanie numerów budynków u- 
sytuowanych przy tej drodze oraz ułatwi 
orientację w terenie. 
Druga uchwała dotyczyła nadania 
drodze publicznej nazwy „Ks. Spend-
la”. Jest to droga zlokalizowana w Boj-
szowach pomiędzy kościołem a bocz-
nym parkingiem. Nadanie nazwy Ks. 
Spendla jest uczczeniem budowniczego 
bojszowskiego Kościoła pw. Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela.
Program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Gminy  
Bojszowy.
Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 
z terenu Gminy Bojszowy realizuje Ga-
binet Weterynaryjny ANIMAL-VET 
„ZASOLE” z siedzibą przy ul. Grabar- 

skiej 10, 43-600 Oświęcim, poprzez 
wyłapywanie oraz przekazywanie zwie- 
rząt bezdomnych do schroniska 
zapewniającego im warunki gwarantu-
jące godne bytowanie. 
Odławianiem objęte są zwierzęta, które 
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzu-
cone przez człowieka, a nie ma możli-
wości ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod opieką której trwale dotąd 
pozostawały. Do wyłapywania zwierząt 
upoważniony jest Gabinet Weterynary-
jny ANIMAL-VET „ZASOLE”. Wyłapy-
wanie bezdomnych zwierząt prowadzone 
jest za pomocą sprzętu, który nie będzie 
stwarzał zagrożenia dla życia lub zdrowia 
zwierząt oraz nie będzie zadawał im cier- 
pienia. Bezdomne zwierzęta po odłowie-
niu zostaną bezzwłocznie przewiezione 
do schroniska. W przypadku ustalenia 
właścicieli zwierząt będą oni obciążani 
zwrotem kosztów odłowienia, transportu 
i utrzymania zwierząt. A co z kosztami? 
Otóż koszt odłowienia jednego zwierzę-
cia (pies, kot) 2000,00 zł, udzielenie po-
mocy 600,00 zł, poddanie kastracji lub 

sterylizacji kota dziko żyjącego 500,00 
zł. W roku 2019 Gmina Bojszowy na ten 
cel wydała 18 500, 00 zł, dla porównania  
w 2018 roku był to koszt 15 000,00 zł. 
Radni przyjęli wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń kanalizacy-
jnych na terenie Gminy Bojszowy na 
lata 2020-2023
W związku ze zmianą warunków eko-
nomicznych Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. zwróciło się z wnio- 
skiem do Państwowego Gospodarst-
wa Wodnego Wody Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
o skrócenie okresu obowiązywania do-
tychczasowej taryfy i zatwierdzenie 
nowej na lata 2020-2023. Plan rozwoju  
i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych 
na terenie Gminy Bojszowy na lata 2020 
- 2023 stanowi załącznik do Uchwały  
nr XIX/127/2020 Rady Gminy Bojszowy 
z dnia 24 lutego 2020 r.
Uwaga ! Drodzy mieszkańcy, od stycznia 
transmisje z obrad sesji Rady Gminy Boj-
szowy można zobaczyć na stronie www.
esesja.tv – Rada Gminy Bojszowy. 



...czyli gminna prywatka z okazji Walentynek!
To był wyjątkowy i niezapomniany wieczór dla tych, którzy skorzystali z zaproszenia Gminy Bojszowy i otrzymali 
bezpłatne wejściówki na Bal Walentynkowy, który odbył się 15 lutego br. 

Gdzie się podziały, tamte prywatki...

O tym, że pomysł na zorganizowa- 
nie tego typu imprezy jest swego 
rodzaju „zapotrzebowanie” świadczy 
fakt, że 120 wejściówek rozeszło się 
jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”. 
Działające na terenie naszej gminy 
Stowarzyszenie Dobro Bez Granic, 
w ramach ogłoszonego przez gminę 
konkursu  otrzymało środki na zre-
alizowanie tego wydarzenia. Sto-
warzyszenie (już nie pierwszy raz) 
stanęło na wysokości zadania, dzięki 
czemu 60 par mogło wspaniale się wy-
bawić na parkiecie nowobojszowskiej 
sali, która na ten wieczór, przyozdobio- 
na wyjątkowym oświetleniem, pre- 
zentowała się spektakularnie.
Stoły, przy których siedzieli goście, 
miały swoje nazwy, będące imionami 

popularnych par zakochanych. Dlate-
go można było imprezować przy sto-
liku Romea i Julii, Marusi i Janka, ale 
także Hanki i Marka Mostowiaków, 
czy też Pięknej i Bestii.
Muzyka serwowana przez  DJ Kaze 
Łukasz Thomke przenosiła uczest-
ników w czasy rock’n’roll-a, twista, 
no i bardziej współczesne klimaty.  
Z pewnością każdy znalazł coś dla sie-
bie. Najwięcej emocji wzbudził jednak 
taniec kotylionowy, który wcale nie 
skończył się na jednej piosence.
MaMY nadzieję, że organizacja 
tego typu zabaw na stałe wpisze się  
w kalendarz wydarzeń naszej gminy. 
Ogranicza nas jedynie ilość miejsc, 
bo przecież chciałoby się pobawić  
w większym gronie. 

Walentynki na różowo
W tym roku WALENTYNKI  
w przedszkolu w Bojszowach przebie-
gały niecodziennie, bo pod znakiem 
różowego koloru. Związane to było 
z kontynuacją programu ,,Kolorowe 
dni w przedszkolu”- Dzień Różowy. 
Dziewczynki były oczywiście za- 
chwycone kolorem, trochę mniej 
chłopcy, ale nie przeszkadzało im 
to w byciu ekspertem i od tej barwy. 
Rozpoczynając zabawę dowiedzie- 
liśmy się najpierw skąd się bierze 
kolor różowy i nie zdawaliśmy sobie 
sprawy, że wystarczy tylko pomieszać 
ze sobą dwie farby: czerwoną i białą. 
Ponieważ obchodziliśmy w tym 
dniu  walentynki – wysłuchaliśmy 

pogadanki n/t tradycji związanych  
z obchodzeniem ,,Dnia św. Walente-
go”- patrona zakochanych, a następnie 
wyczarowaną różową farbą malowa- 
liśmy przygotowane serca, z których 
tworzyliśmy, wykorzystując różne 
materiały plastyczne – ,,walentynki”. 
Następnymi atrakcjami uroczystoś-
ci  był taniec z różowym balonem 
przy piosence ,,Kup różowe okulary”, 
szukanie pasującej połówki do swoje-
go  serca czy wybór Króla i Królowej 
Walentynek. Ponieważ Dzień Zako-
chanych kojarzy się jednak z czerwie-
nią, aby tradycji stało się zadość na 
koniec każde dziecko otrzymało czer-
wony balonik w kształcie serduszka.
                                                                             

 Danuta Utrata

KALENDARIUM
co się dzieje u nas i za miedzą

Pasaż Kultury „Andromeda” 1800 
seans oskarowego filmu „Parasite”, 
wstęp wolny po rezerwacji

12
marca

BIBLIOTEKA 1630

spotkanie ze specjalistą onkologiem 
dr. n. med. Rafałem Wiśniowskim

 3
fot.:Manufaktura Obrazu

16
marca

BIBLIOTEKA 1700

Daisy Hochberg von Pless. Wpływowa 
dama czy słodka idiotka? – wykład 
Róży Tomali,  wstęp wolny

17
marca

22
marca

DK „Sokolnia” Imielin 1800

 spektakl „Komedia Małżeńska”, bilety

27
marca

BIBLIOTEKA 1730

spotkanie z Józefem Kłykiem
“Różaniec z kolczastego drutu”

28
marca

Mediateka Tychy 1100

 Aukso4Kids, No to gramy! Lata 70., 
bilety

21
marca

DK Wola 1800

Koncert MOD „Silenzio”, gwiazda 
Krzysztof Respondek, bilety

28
marca

BIBLIOTEKA 1700

spotkanie ze sławnym pisarzem, 
Wojciechem Chmielarzem, autorem 
m.in. „Żmijowiska” i cyklu książek 
z Jakubem Mortką - wstęp wolny

29
marca

Kinoteatr „Jutrzenka” Bieruń 1400

 „Scena dla Szopena” (dla dzieci), 
bilety

29
marca

DK Wola 1530

Misterium Męki Pańskiej, wstęp 
wolny

4
kwietnia

Park Dworski 1000-1300

Gminny Bazarek - szczegóły 
na plakacie s. 2

fot.: K.Gwiszcz
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BojszoWY świętujący jubileusze
To tutaj na łamach naszego miesięcznika znajduje się miejsce, dla tych którzy chcą się podzielić informacją o obcho-
dzonym jubileuszu urodzin, ale także rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.  Jeżeli wyrażacie zgodę na publikację 
Waszych danych, prosimy o uzupełnienie krótkiego formularza i przekazanie go osobiście do urzędu lub w formie skanu 
na adres naszarodnia@bojszowy.pl.

imię/imiona, nazwisko_____________________________________________________________________________

rodzaj jubileuszu (zaznaczyć)  ___urodziny                 ____rocznica ślubu

miesiąc, w którym przypada jubileusz__________________________________________________________________

ile lat/która rocznica_______________________________________________________________________________

podpis __________________________________________________________________________________________
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Najlepsze życzenia dla:

Marka Kumora
z okazji 60-tych urodzin

Noc z Harrym Potterem                        
W nocy z 7 na 8 lutego w Szkole Magii 
i Czarodziejstwa w Świerczyńcu 
(bardziej znanej jako Gminna Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. ks. Jerzego Popiełusz-
ki w Świerczyńcu ) odbyła się “Noc  
z Harrym Potterem”. Podczas niej bi- 
blioteka szkolna i ulica Pokątna  zo-
stały wypełnione quizami i zadaniami, 
które Gryffindor i Ravenclaw musiały 
rozwiązać. Posprzątać sowie bobki, 
wypić eliksiry z zasłoniętymi oczami, 
policzyć knuty (pieniądze czarodzie-
jów) w Banku Gringotta - te zlece-
nia nie należały do najłatwiejszych,  
a było ich dużo więcej. Jednak dzielni 
Gryfoni i Krukoni (uczestnicy nocy) 
podołali wszystkiemu nie okazując 
nawet grama zmęczenia czy strachu.                
Oczywiście nie mogło zabraknąć 
słynnego Quidditcha, uwielbianego 
przez wszystkich czarodziejów! Co 
rusz Złoty Znicz trafiał do obręczy 
rzucony przez jednego z młodych 

adeptów magii. Potem uczniowie 
przenieśli się do Wielkiej Sali (sali 
matematycznej), gdzie się ukryli, 
po czym, gdy weszła pani Lidia Pes-
ta wyskoczyli i zaśpiewali “Sto lat!”, 
ponieważ miała ona urodziny. Po 
zjedzeniu tortu przyniesionego przez 
panią Anię Radwańską i złożeniu ży-
czeń wszyscy oddali się błogiej kon-
sumpcji pizzy. Po przyodzianiu szat 
nocnych (czyli piżam) jeszcze długo 
trwały rozmowy i śmiechy.
Rano, po wymyciu zębów i ubraniu 
się, wręczono nagrody za uczest-
nictwo i zakończono imprezę. 
Było to bardzo udane przedsięwzię- 
cie, każdy wyszedł zadowolony  
i napełniony mocą  Harry’ego Pottera. 
Wszyscy uczestnicy dziękują także 
pani Ani Radwańskiej i pani Lidii 
Peście za całonocną opiekę.

Zuza Piętka (Va)
                                    

foto.: Magdalena Pitlok
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Dlaczego żołnierze mają zielone mun-
dury? Czy polska armia ma oddziały 
kosmiczne? Jak to jest z tym końcem  
świata? Na takie niełatwe pytania musie-
li znaleźć odpowiedź żołnierze, którzy 
25 lutego odwiedzili Szkołę Podstawową 
im. Wilhelma Gawlikowicza w Boj-
szowach. Serię trzech spotkań poprowa- 
dzili: ppor. Krystian Baca - oficer Wyd-
ziału Rekrutacji WKU w Tychach oraz 
Damian Kowalewski i Sławomir Kulka  
z Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak 
przyznali prowadzący, najwięcej pytań 

miała grupa przedszkolaków. Ich star-
si koledzy interesowali się techniczną 
i praktyczną stroną służby wojskowej. 
Dowiedzieli się np. jak zorganizowa-
na jest polska armia, od czego zależy 
wynagrodzenie żołnierza i jakie ma on 
możliwości awansu. Po koniec spotka-
nia uczniowie mogli zobaczyć, a nawet 
przymierzyć militarny ekwipunek w tym 
historyczny mundur z czasów II wojny 
światowej. O zainteresowaniu tematem 
może świadczyć fakt, że nikt z uczniów 
nie chciał wyjść ze spotkania nawet po 
dzwonku na przerwę.

Jan Pioskowik

fot.: K. Gwiszcz

fot.: J. PioskowikSzkoła i żołnierze

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych

Radni na sesji lutowej podjęli uchwały ws. stawek za wywóz odpadów komunalnych. 
Do końca kwietnia mieszkańcy gminy otrzymają stosowne zawiadomienia o ich zmianie.
Co jeszcze się zmienia, od kiedy i nie tylko, rozmawiaMY z Anną Piechą z UG Bojszowy

Ferment w ogródku

Bojszowy huczą od informacji nt.  
zmian w stawkach za wywóz odpadów 
komunalnych. Uporządkujmy infor-
macje w tej kwestii. Jakie są to zmiany 
tzn. ile trzeba będzie płacić?
Na początku podkreślmy, że obo- 
wiązek segregacji odpadów dotyczy teraz 
wszystkich mieszkańców. Od 1 kwiet-
nia br. stawka za gospodarowanie odpa- 
dami komunalnymi w sposób selektywny 
wynosi 23 zł od każdego domownika.  
W przypadku, gdy śmieci będą segre-
gowane w sposób nieprawidłowy, firma 
odbierająca poinformuje o tym fakcie 
właściciela nieruchomości oraz urząd 
gminy. 
Urząd gminy, w drodze decyzji, nałoży 
podwyższoną opłatę na właściciela po- 
sesji w wysokości 50 zł od osoby, za te 
miesiące, w których segregacja nie była 
prawidłowa. 
Czym spowodowane są zmiany stawek 
za wywóz odpadów?
Bezpośrednio jest to związane z wyni- 
kiem przetargu. Na ogłoszony przetarg 
wpłynęła jedna oferta. W 2020 wywóz 
odpadów będzie kosztował 2,3 mln zł.  
W 2019 roku za tego typu usługę ponie-
siono wydatki na poziomie ok. 1,8 mln 
zł. W związku z tym, że w budżecie nie 
ma innych źródeł, z których mogłaby zo-
stać pokryta ta różnica, koniecznym było 
podniesienie stawki.
Jest szansa na jakieś ulgi dla miesz-
kańców?
Uchwała Rady Gminy umożliwia ob-
niżenie stawki o 3 zł od osoby (stawka 
20 zł) w przypadku, gdy właściciel nie- 

ruchomości zadeklaruje posiadanie           
miejsca, w którym kompostuje odpady 
biodegradowalne. Pracownicy urzędu 
będą dokonywali kontroli, czy faktycznie 
deklarowany kompostownik istnieje.  
W przypadku braku posiadania kompos-
townika, pomimo złożonej deklaracji, na 
mieszkańca zostanie nałożona wyższa 
stawka za wywóz odpadów na każdego 
domownika. Prócz tego przez kolejne pół 
roku nie będzie on mógł zadeklarować 
posiadania kompostownika (karencja)  
i tym samym będzie zobowiązany płacić 
wyższą stawkę (23 zł) od osoby.
Czy w związku z chęcią skorzystania  
z ulgi poprzez zadeklarowanie korzys-
tania z kompostownika, mieszkaniec 
będzie musiał zmienić dane zawarte  
w deklaracji?
Konieczna jest zmiana treści deklaracji, 
jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia br. 
W jaki sposób ma wyglądać pro-
wadzony kompostownik?
Może on być kupiony w markecie, 
ale również zbity z desek i zlokali- 
zowany na nieruchomości właścicie-
la, który zadeklarował jego posiada- 
nie. Kompostownik powinien być dosto-
sowany do wielkości produkowanych od-
padów biodegradowalnych.
Warto dodać, że pomimo zadeklarowania 
posiadania kompostownika, właścicielo-
wi nieruchomości przysługuje prawo 
wystawienia jednego worka na tego typu 
odpady i ich odbiór w dniu przypadają-
cym w harmonogramie wywozu. 
Jak długo będzie ta stawka ?
Rada gminy decyduje, kiedy stawka się 

zmienia. Umowa z firmą dokonującą wy-
wozu odpadów jest podpisana do końca 
tego roku. W tym roku zostanie ogło-
szony przetarg na organizację wywozu 
w roku 2021. Ten rok zweryfikuje też,  
w jaki sposób działa wprowadzenie ulgi 
za prowadzenie kompostownika – ile 
osób zdecydowało się na kompostowanie, 
czy i jakie oszczędności się z tym wiążą.  
Była mowa o mieszkańcach, a co  
z przedsiębiorcami?
Dla przedsiębiorców z terenu gminy 
nie zmieniły się stawki. Powinny się 
one zmienić w tym roku. Przedsiębior-
ca będzie miał jednak wybór – zawrzeć 
umowę bezpośrednio z podmiotem 
wywożącym odpady, po stawkach pro-
ponowanych przez ten podmiot albo 
pozostać na zasadach i stawkach pro-
ponowanych przez gminę. 
Jakie zmiany czekają na mieszkańców 
w PSZOK-u?
Zaszły zmiany w zakresie stawek za od-
biór opon – będziemy płacić mniej. 
Zmiany dotyczą też odpadów remon-
towo-budowlanych, gdzie obowiązuje 
limit 300 kg odpadów na rok. Po prze-
kroczeniu tego limitu, do tej pory dopła-
cało się proporcjonalnie 253 zł od 1 tony, 
od 1 kwietnia br. będzie to proporcjonal-
nie 600 zł/t. Zmiany tych stawek również 
są podyktowane cenami wynikającymi 
bezpośrednio z przeprowadzonego prze-
targu.

Więcej informacji można uzyskać  
bezpośrednio w Urzędzie Gminy.
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W okresie od 28 stycznia do 11 lute-
go 2020 roku, we wszystkich miejsco-  
wościach naszej gminy, odbyły się 
kolejne spotkania sprawozdawcze 
wójta i radnych z mieszkańcami. Za-
dawane pytania, a w niektórych miej- 
scowościach również wysoka frek-
wencja wyraźnie wskazywały na to, że 
nasza lokalna społeczność oczekuje ta-
kich cyklicznych spotkań, mieszkańcy 
pozytywnie je oceniają, a nawet padła 
propozycja, aby odbywały się one dwa 
razy w każdym roku. Także dla wójta  
i radnych spotkania te stanowiły fo-
rum do dyskusji celem poznania 
oczekiwań mieszkańców. W wielu 
przypadkach zgłaszane problemy nie 
należały do kompetencji wójta i rady 
gminy lecz innych organów władzy 
publicznej czy jednostek organizacy-
jnych. 

Dlatego również w tym zakresie 
udało się wyjaśnić wiele wątpliwości. 
Wszyscy obecni zgodnie uznali, że  
w przyszłości na takie spotkania war-
to będzie zapraszać przedstawicie-
li Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, 
policji, Państwowego Gospodar- 
stwa Wodnego Wody Polskie, gmin-
nych jednostek organizacyjnych oraz 
lokalnych przedsiębiorców.
Każde ze spotkań składało się z dwóch 
części. Podczas pierwszej z nich, Wójt 
Gminy Bojszowy Adam Duczmal 
przedstawiał prezentację multime-
dialną na temat wykonania budżetu 
Gminy Bojszowy za 2019 rok oraz 
planów budżetowych na rok bieżą-
cy. W tej części zreferowane zostały 

Relacja ze spotkań sprawozdawczych wójta i radnych z mieszkańcami Gminy Bojszowy

dochody i wydatki, inwestycje oraz 
zobowiązania gminy. Omawiając 
budżet gminy wójt zwracał uwagę na 
to, że zarówno dochody, jak i wydat-
ki gminy dzielą się na bieżące i ma-
jątkowe. Te pierwsze związane są ze 
zwykłymi, powtarzalnymi dochodami 
(np. z tytułu podatków czy subwencji 
ogólnej z budżetu państwa) oraz taki-
mi samymi wydatkami (np. zakupem 
energii elektrycznej czy wynagrodze-
niami pracowników samorządowych). 
Z kolei dochody majątkowe to m.in. 
dochody ze sprzedaży majątku gminy 
czy dotacje przeznaczone na inwesty- 
cje. Natomiast, wydatki majątkowe to 
w głównej mierze wydatki związane 
z inwestycjami. Ponadto prezentacja 
obejmowała szczegółowe omówienie 
wszystkich inwestycji planowanych 
i realizowanych przez gminę w bieżą- 

cym roku, a także zestawienie zobo- 
wiązań gminy z tytułu dwóch 
kredytów inwestycyjnych oraz emisji 
obligacji wraz z prognozowanymi ter-
minami spłaty tych zobowiązań.
Podczas drugiej części każdego ze 
spotkań, mieszkańcy uzyskali możli-
wość bezpośredniego i swobodne-
go zadawania pytań wójtowi oraz 
obecnym na sali radnym. Liczba za- 
dawanych pytań oraz poruszanych 
tematów może cieszyć, ponieważ kolej- 
ny raz potwierdza to, że mieszkańcy 
coraz bardziej angażują się i interesują 
losem naszej gminy. Wszystkie przed-
stawione problemy były na bieżąco  
protokołowane przez jednego z rad-
nych. Natomiast Wójt Gminy Bo-

jszowy oraz podlegli mu urzędni- 
cy, po zbadaniu każdej sprawy, bez-
pośrednio podejmą niezbędne 
działania albo zawiadomią o po- 
trzebie ich podjęcia organy, do kom-
petencji których należą zgłoszone 
sprawy. W tym miejscu wyjaśnienia 
wymaga, że pytania mieszkańców 
dotyczyły m.in.: stanu techniczne-
go dróg publicznych, niedostatecznej  
ilości ścieżek rowerowych, nie-
dostatecznego oświetlenia skrzyżowań 
dróg, przejść dla pieszych oraz innych 
niebezpiecznych miejsc, nieprawi- 
dłowości w zakresie melioracji i utrzy-
mania wałów przeciwpowodziowych, 
niedostatecznej ilości placów zabaw 
dla dzieci, potrzeby rewitalizacji Par-
ku Dworskiego w Bojszowach i Parku 
w Jedlinie, gazyfikacji gminy, potrze-
by wykonania kanalizacji Świerczyń-
ca, planowanych i realizowanych in-
westycji w strażnicach Ochotniczych 
Straży Pożarnych, planowanej bu-
dowy drogi ekspresowej S1 oraz dro-
gi krajowej DK44 na obszarze gminy, 
gospodarki odpadami komunalnymi, 
modernizacji oczyszczalni ścieków  
w Bojszowach, termomodernizacji  
Szkoły Podstawowej w Bojszowach 
itd.
Podsumowując uznać należy, że 
cykliczne spotkania z wójtem i rad-
nymi są potrzebne oraz powinny być 
kontynuowane. Uwzględniając ocze-
kiwania mieszkańców warto, aby  
w kolejnych spotkaniach udział wzięli 
również inni przedstawiciele władzy 
publicznej oraz lokalni przedsiębior-
cy. Spotkania te umożliwiają miesz-
kańcom i samorządowcom wymianę 
pomysłów i oczekiwań, a idea przej- 
rzystych działań organów gminy 
oraz angażowania mieszkańców  
w zarządzanie naszą gminą powinna 
być w dalszym ciągu promowana.

     
Tomasz Lejawa

Z mieszkańcami twarzą w twarz
Nie przyszli mieszkańcy do Wójta, to Wójt przyszedł do mieszkańców.
Zwyczajem ubiegłwgo roku Wójt razem z Radnymi odwiedzili wszystkie miejscowości naszej gminy, by bezpośre- 
dnio porozmawiać z mieszkańcami. Tematem spotkania był przedewszystkim budżet gminy i gospodarka odpa- 
dami. Była również możliwość zadawania pytań, z czego obecni na spotkaniu chętnie korzystali.
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pospolitych, jak i rza-
dziej występujących)  
i pszczelich produk-
tów. Zainteresowanie 
uczestników i ich py-
tania pozwoliły zam-
ienić wykład w cieka-
wą dyskusję i wymianę 
doświadczeń. Jesteś- 
my pewne, że to nie os-
tatnia wizyta specjalisty 
od naturalnego wspoma-
gania naszego zdrowia.

B.W.

Czy istnieją osoby, które nie lubią misiów 
albo nie doceniają mocy i właściwości 
ziół i miodu? Nie wiemy – my nie znamy 
:)
Pani Gabriela Kotas, autorka poezji dla 
dorosłych, ale też wspaniałych książek 
dla dzieci (m.in. „Misie-Gabrysie. Leśna 
przygoda”, „Lekcja przyjaźni”), spotkała 
się z uczniami bojszowskiej „zerówki”. 
Pisarka opowiadała o swojej twórczości, 
procesie powstawania książki i bohate- 
rach przez siebie stworzonych – głównie 
o misiach. Pani Gabrysia jest znana boj- 
szowskim dzieciom, bo była w naszej 
gminie już 3 razy – warto podkreślić, że 
za każdym razem zyskuje nowych fanów 
swojej twórczości. 
Stara prawda głosi: jak coś jest dobre, to 
do tego wracaj. W związku z powyższym, 
Biblioteka ponownie zaprosiła na 
spotkanie pana Artura Głowackiego  
Mistrza Pszczelarskiego, Zielarza Fi-
toterapeutę. Pan Artur podzielił się ze 
słuchaczami kolejną porcją wiedzy na 
temat leczniczych właściwości ziół (tych 

Biblioteczne spotkania

darowanej sali, od lutego odbywają się za-
jęcia dla maluchów i ich opiekunów. 25  
i 26 lutego spotkania te miały niecodzien-
ny przebieg: Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Bojszowach przeczytała 
dzieciom książkę i wręczyła małym czy-
telnikom karty Mobilnej biblioteczki, na 
których będą zbierać maklejki za każde 
wypożyczenie książek. Uroczystego  
otwarcia sali dokonał Wójt Gminy Boj- 
szowy Adam Duczmal oraz Sekretarz 

Jak już informowaliśmy,  Fundacja BGK 
im. J. K. Steczkowskiego po raz dru-
gi przyznała Bibliotece dofinansowa- 
nie - tym razem w ramach programu 
„Moja Mała Ojczyzna”. Celem projektu 
było m.in. zagospodarowanie lokalnej 
przestrzeni publicznej, poprawa jej este- 
tyki, funkcjonalności, modernizacja. 
Zgłoszony przez nas projekt pn. „Mobil-
na biblioteczka dla dzieci” otrzymał dofi-
nansowanie w wysokości 10 220 zł. Dzięki 
tym funduszom zostały odmalowane trzy 
pomieszczenia w filii oraz zakupiono 
nowe meble do wypożyczalni dziecięcej. 
Należy w tym miejscu bardzo wyraźnie 
podkreślić, że wszystkie prace związane  
z modernizacją nowobojszowskiej biblio- 
teki zostały wykonane przez WOLON-
TARIUSZY – serdecznie dziękujemy  
i posyłamy w świat (przynajmniej nasz 
gminny), że są wśród nas bezinteresowni 
i dobrzy ludzie!!! :) A dlaczego „Mobilna 
biblioteczka”? Ponieważ małą przestrzeń, 
za sprawą wszelkiego rodzaju półek na 
kółkach można dowolnie modyfikować 
w zależności od potrzeb. 
W ramach projektu, w nowo zagospo- 

Mobilna biblioteczka 
Nie chwaląc się (albo właśnie chwaląc), bojszowska biblioteka jest mistrzem w „przyciąganiu” najmłodszych czy-
telników. W centrali znajduje się czytelnia dla dzieci z wielką zjeżdżalnią po środku, a teraz również nasza Filia  
w Bojszowach Nowych oferuje oryginalne atrakcje dla małych miłośników ksiażek.

Gminy Anna Piekorz w towarzystwie 
przedstawicielek głównej grupy zain-
teresowania - małej Hani i jej mamy 
(żeby było jasne dla kogo czytelnia jest 
przeznaczona :)). Dzieci wysłuchały 
opowiadania w wykonaniu gości po 
czym również otrzymały karty Mobilnej 
biblioteczki.
Serdecznie zapraszamy do odwie- 
dzin Filii i miłego spędzania czasu wśród 
książek.                                    Hanna Mika

Dofinansowano ze 
środków Fundacji BGK
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Pomiędzy 25 stycznia a 29 lutego 
bieżącego roku strażacy z jednos-
tek naszej gminy odbyli, przewi- 
dziane statutem, doroczne zebrania 
sprawozdawcze. We wszystkich ze-
braniach obowiązywał ujednolico-
ny porządek obrad, składający się 
z trzynastu punktów. Na początku 
wybrzmiał hymn strażacki „Rycerze 
Floriana”, a także uczczono minutą 
ciszy pamięć  Tych, którzy odeszli  
z szeregów na zawsze. Wybierano prze-
wodniczącego zebrania, protokolanta, 
komisję uchwał i wniosków, manda-
tową i skrutacyją. Zebrani wysłucha-
li sprawozdań, kolejno: prezesa danej 
jednostki,  następnie naczelnika, skarb- 
nika i Komisji Rewizyjnej (KR).  
W tym ostatnim przypadku w końcowej 
części sprawozdanie KR zawierało 
wniosek o udzielenie absolutorium. 
Po bloku sprawozdań przewodniczą-
cy każdego zebrania zarządził dysku-  
sję nad przedstawionymi sprawozda-
niami. Zgromadzeni  na sali, znając 
sytuację budżetową gminy i wysokość 
gwarantowanych środków na funkcjo- 
nowanie straży, nie widzieli  potrzeb 
zabrania głosu, może poza przypadki-
em OSP Międzyrzecze. Rolę dysku-
tantów wypełnili poniekąd zaproszeni 
goście, którzy z uznaniem wyrazili się 
o możliwościach i działaniach po-
szczególnych jednostek. Wśród za-
bierających głos byli: prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP,  
a zarazem starosta bieruńsko  
– lędziński – Bernard Bednorz, komen-
dant KM PSP w Tychach – st. bryg. 

Piotr Szojda, wójt - Adam Duczmal, 
prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP – Krzysztof Kotas. Ponadto 
komendę reprezentował kpt. Sebas-
tian Łukowicz. Był również specja- 
lista ds. zarządzania kryzysowego – 
Maciej Raj oraz były komendant KM 
PSP – st. bryg. Kazimierz Utrata. Wy-
mienieni  podkreślili fakt uczestnict-
wa bardzo dużej ilości młodych osób 
w szeregach strażaków ochotników, 
w tym zwłaszcza dziewcząt. Wyrazili 
przekonanie, że mimo przejściowych 
trudności, straże funkcjonować będą  
w stopniu przynajmniej takim, jak 
do tej pory. Z uznaniem wyraża-
li się kilkakrotnie o wielkiej tros- 
ce strażaków zarówno o posiadany 
przez nich sprzęt, corocznie uzu-
pełniany o nowe urządzenia, a także 
o budynki strażnic. Chociaż zro- 
biono już sporo w tej materii, to potrze- 
by wciąż są ogromne. Była okazja 
wręczenia odznaczeń za wysługę lat,  
a także  brązowych, srebrnych i zło-
tych odznak MDP. 
Uczestnicy walnych zebrań podjęli 
w poszczególnych jednostkach sto-
sowne uchwały, dotyczące  planów  
działalności i planów finansowych na 
rok 2020,  uchwalili wysokość składki 
członkowskiej, zaś w przypadku OSP 
Świerczyniec  podjęli uchwałę, mocą 
której dokona się zapisu w statucie 
jednostki treści, dotyczącej statusu or-
ganizacji pożytku publicznego. Ta de-
cyzja pozwoli w przyszłości pozyski- 
wać jednostce w pełni wysokość 1% 
podatku od osób fizycznych na rzecz 

straży. Do tej pory należności z tego 
tytułu wynosiły 85%. Za rok strażaków 
czekają walne zebranie sprawozdaw-
czo – wyborcze, o czym  przypomnia- 
no na zakończenie każdego zebrania. 
Dodać należy, że zebrania były dobrze 
przygotowane, miały dobre tempo  
i trwały w zasadzie najwyżej półtorej 
godziny.
                                                                                                                                            (ah)

Strażacka debata

fot.: arch. OSP Bojszowy Nowe

fot.: arch. OSP Bojszowy

fot.: arch. OSP Bojszowy Nowe
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3. SP im. Wilhelma Gawlikowicza  
w Bojszowach

Podium Ligi Szachowej w kategorii  
juniorów młodszych (kl. V-VIII):
1. SP nr 1 im. Powstańców Śląskich  
w Imielinie
2. SP nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu
3. SP nr 1 w Bieruniu

Tadeusz Mrzyk

Zeszły miesiąc to dla uczniów boj- 
szowskiej podstawówki pierwsze  
w tym roku zawody sportowe na szcze- 
blu powiatowym. Młodzi sportow-
cy rozgrywali mecze piłki ręcznej  
i koszykówki w ramach dwóch kate-
gorii wiekowych. - Naszym sukcesem 
jest to, że wszystkie drużyny stanęły 
na podium, a tylko jedna, zajmując 
drugie miejsce, nie dostała się do eta-
pu rejonowego – komentuje Grzegorz 
Tomala, jeden ze współorganizatorów 
zawodów.
Pierwsze tegoroczne zawody piłki 
ręcznej rozegrała starsza grupa chłop-
ców, która zmierzyła się z pięcio-
ma drużynami. Były to dwa zespoły 
reprezentujące Lędziny oraz po jed-
nym z Bierunia, Imielina i Świerczyń-
ca. - Mecz był wyrównany. Pod koniec 
drużyna z Lędzin zremisowała i sę-
dzia zarządził rzuty karne – tłumaczy 
Łukasz Niemiec. Oprócz niego w me-
czu wzięli również udział: Filip Waluś, 
Tomasz Malina, Bartosz Moczkowski, 
Piotr Morkisz, Oskar Przybysz, Paweł 
Bożek, Adam Czarnynoga, Jan Sto-
larski, Marcin Białożyt, Bartosz Mika  
i Dominik Stokowy.
Dzień przed walentynkami zwycięski 
mecz piłki ręcznej rozegrała starsza 

drużyna dziewcząt. Zadanie nie było 
łatwe, bo do pokonania miały cztery 
zespoły (dwa z Lędzin, jeden z Bie-
runia i Świerczyńca). - Najtrudniej 
było wygrać z Lędzinami, bo mecz 
był bardzo ostry – relacjonuje jedna z 
zawodniczek Amelia Bąk. Poza nią do 
zwycięskiego zespołu należały: Zofia 
Stolarska, Inga Wilk, Julia Grabow-
ska, Agnieszka Żołna, Jagoda Grzyś-
ka, Anna Kajdas, Daria Janko, Wero- 
nika Bazan, Kornelia Chrobok i Julia 
Kołodziej.
Z kolei 20 lutego swoje umiejętnoś-
ci zaprezentowała młodsza grupa 
bojszowskich koszykarzy. Zarówno 
chłopcom jak i dziewczętom udało 
się zdobyć pierwsze miejsca po zwy-
cięskich meczach z reprezentacjami 
Lędzin i Świerczyńca. W skład drużyn 
weszli: Nadia Kłyk, Blanka Kraw-

czyk, Zuzanna Gliwka, Faustyna Pie- 
korz, Klaudia Piecha, Natalia Piechu-
la, Marzena Zawadzka, Julia Guznar, 
Martyna Kuśmierz, Karolina Broncel, 
Emilia Saternus, Natalia Binert, Paweł 
Kostka, Miłosz Zawadzki, Daniel Ku-
pesić, Kacper Czyrwik, Daniel Czyr-
wik, Szymon Blacha, Karol Sosna, Jan 
Kundziarz, Maksymilian Sobiegała, 
Bartosz Nowak, Jan Kundziarz, Krys-
tian Tomala, Jan Stokłosa.

Opisywane zawody zorganizowała na 
swoim terenie Szkoła Podstawowa 
im. Wilhelma Gawlikowicza w Boj-
szowach. Drużyny zostały przygo- 
towane przez nauczycieli wychowa- 
nia fizycznego Marcina Berezę (starsi 
chłopcy) i Grzegorza Tomalę (starsze 
dziewczyny, grupy młodsze).

Jan Pioskowik

Luty na podium

19 lutego 2020 r. bojszowska podsta- 
wówka zorganizowała Turniej Między-
gminnej Ligi Szachowej o puchar Wójta 
Gminy Bojszowy. Wzięło w nich udział 
15 czteroosobowych drużyn ze szkół 
naszego powiatu. Sędzią zawodów był 
Andrzej Wilk.
W kategorii klas młodszych nasza druży-
na zajęła III miejsce. Grali w niej: Emil 
Lysko, Jan Sosna, Szymon Kotyrba  
i Monika Radwańska. W kategorii klas 
starszych nie udało się tym razem za-
jąć miejsca na podium. Naszą szkołę 
reprezentowali: Kamil Affek, Karol  
Affek, Maja Piechula, Natalia Piechula.  
W zawodach tej grupy grali także sza- 
chiści z Międzyrzecza (Mikołaj Miernik, 
Nikodem Miernik, Tymoteusz Ewicz) 
oraz ze Świerczyńca (Sebastian Grupa, 
Adrian Gretka, Jakub Pajer, Natalia Fi-
joł).
Puchary i dyplomy zwycięzcom wręczały 

Anna Piekorz - sekretarz gminy, Barbara 
Sosna - dyrektor bojszowskiej podsta- 
wówki oraz Janusz Gondzik, koordyna-
tor całych rozgrywek.

Podium Ligi Szachowej w kategorii 
młodzików (kl.I-IV): 
1. SP nr 1 w Bieruniu
2. SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Chełmie Śląskim
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Międzygminna Liga Szachowa
fot.: Marcin Bereza
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Jak uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe
Pewnie każdy z czytelników słyszał 
o medialnych sprawach, w których 
małżonek, dzieci lub dalsi krewni 
odziedziczyli spadek, w skład którego 
wchodziły długi. Wskutek dziedzicze-
nia spadek staje się częścią majątku 
spadkobiercy, a ten nowym dłużni- 
kiem dla wierzycieli spadkodaw-
cy. Zatem, co potencjalny spadko-
bierca powinien zrobić, aby uniknąć  
odpowiedzialności za długi spadko- 
we ?
W terminie 6 miesięcy od dnia,  
w którym spadkobierca dowiedział 
się o tytule swego powołania do spad-
ku (najczęściej będzie to data śmierci 
spadkodawcy), ma on prawo złożyć 
przed sądem lub notariuszem oświad- 
czenie o przyjęciu lub o odrzuceniu 
spadku. Spadkobierca może przyjąć 
spadek wprost (bez ograniczenia od-
powiedzialności za długi), przyjąć 
spadek z dobrodziejstwem inwentarza 
(z ograniczeniem do wartości czynnej 
spadku) lub spadek odrzucić. Skut- 
kiem odrzucenia spadku jest 
wyłączenie spadkobiercy od dziedzi- 

czenia, tak jakby nie dożył otwarcia 
spadku (daty śmierci spadkodawcy)  
i wówczas udział spadkowy tego spad-
kobiercy przypada jego dalszym krew-
nym (najczęściej dzieciom). Złożenie 
oświadczenia o przyjęciu lub odrzuce-
niu spadku w imieniu małoletnich 
dzieci wymaga uzyskania przez rodzi- 
ców lub opiekunów uprzedniego uzys-
kania zgody sądu rodzinnego.
Stan prawny obowiązujący od dnia 
18 października 2015 roku (tj. stoso-
wany do dziedziczenia po osobach 
zmarłych tego dnia i później) stanowi, 
że brak oświadczenia spadkobiercy 
w powyższym terminie jest jedno- 
znaczny z przyjęciem spadku z do-
brodziejstwem inwentarza. Natomiast 
wcześniejszy stan prawny przewidy-
wał, że brak oświadczenia jest równo-
znaczny z przyjęciem spadku wprost 
(bez ograniczeń za długi).
W przypadku gdy spadkobierca pod 
wpływem błędu lub groźby złożył 
wadliwe oświadczenie lub w ogóle 
nie złożył żadnego oświadczenia 
w ustawowym terminie, wówczas 

możliwe jest uchylenie się od skut-
ków prawnych wadliwego oświad-
czenia lub braku oświadczenia. Aby 
tego dokonać należy złożyć do sądu 
wniosek o przyjęcie oświadczenia 
spadkowego oraz o zatwierdzenie tej 
czynności. Warunkiem skuteczności 
uchylenia się od wadliwego oświad- 
czenia lub braku oświadczenia jest 
udowodnienie w postępowaniu 
sądowym, że czynność lub zaniecha- 
nie spadkobiercy nastąpiły bez jego 
winy oraz pod wpływem błędu lub 
groźby. W praktyce często zdarza się, 
iż spadkobierca nie składa żadnego 
oświadczenia spadkowego zakładając, 
że w skład spadku wchodzą aktywa, 
gdy później okazuje się, że w skład 
spadku wchodzi niespłacony kredyt na 
wysoką sumę pieniężną. W opisanej 
sytuacji wystąpił błąd spadkobiercy co 
do składu spadku i na tej podstawie 
dopuszczalne jest odrzucenie spadku 
w trybie opisanym powyżej.

Tomasz Lejawa

Ratujemy i Uczymy Ratować!
Program Edukacyjny „Ratujemy  
i Uczymy Ratować” w Szkole Pod-
stawowej im. Józefa Kassolika  
w Międzyrzeczu prowadzony jest nie-
przerwanie od ponad dziesięciu lat. 
Jest on skierowany do uczniów klas I 
– III.  Mali ratownicy dzięki tym zaję- 
ciom już od najmłodszych lat zdoby-
wają wiedzę i umiejętności przydatne 
w codziennym życiu, czyli z jednej 
strony uczą się wzywania i udzielania 
pomocy, z drugiej zaś nabywają pew- 
ności oraz przezwyciężają obawy, 
które często towarzyszą ludziom  
w takich sytuacjach.  Po raz pierwszy 
uczestniczyli w nich pierwszo- 
klasiści, którzy poznawali zasady 
udzielania pierwszej pomocy, nato-
miast ich starsi koledzy utrwala-
li poznane wcześniej umiejętności. 

W grudniu uczniowie pod okiem 
przeszkolonych nauczycieli uczyli się 
wzywać pomocy oraz ćwiczyli pozy-
cję boczną ustaloną. Natomiast w lu-
tym dzieci zgłębiały tajniki bardzo 
trudnej sztuki, jaką jest resuscytacja 
- ćwiczyły na fantomach oddechy ra-
townicze oraz uciski klatki piersiowej. 
Podobne zajęcia odbywają się również 
w starszych klasach. Uczniów szkoli 
pielęgniarka szkolna. 
Dzięki takim lekcjom uczniowie 
oswajają się z tematyką udzielania 
pierwszej pomocy oraz kształtują 
właściwe nawyki – pierwsza pomoc 
staje się dla nich czymś naturalnym. 
Uczniowie uświadamiają sobie, że 
zdobyte przez nich wiadomości i umie- 
jętności oraz właściwe zachowanie, 
spokojne i rozważne działanie, może 

uratować ludzkie życie. 
Powyższe zajęcia odbyły się w ramach 
innowacji pedagogicznej o bezpie- 
czeństwie „Żyję zdrowo, żyję bezpie- 
cznie”.                                           bg, azk

Prawnik radzi

czyli co zrobić, aby skutecznie odrzucić zadłużony spadek

foto.:Bogusława Golus
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Informacje o odnalezieniu w Bieru-
niu ,,wraku” amerykańskiego samolo-
tu z czasu II wojny światowej obiegły 
ogólnopolskie media. Na miejscu od-
naleziono również ludzkie szczątki. 
Mamy 19 stycznia 2020.
Historia tej „odnalezionej” maszyny 
wielu mieszkańcom naszej gminy jest 
znana od samego momentu katastrofy. 
Po raz pierwszy została upublicznio-
na w gminnym miesięczniku Nasza 
Rodnia, w numerze z lutego 2014 r. 
Dlatego też nam, mieszkańcom gminy 
Bojszowy, temat ten powinien być 
bliski. Patrząc na sprawę z perspekty- 
wy odległości, wszystko wydarzyło 
się zaraz za rzeką Gostyń, tylko 
przypadek sprawił, że samolot spadł 
właśnie tam nie mając już kawałka 
skrzydła i z uszkodzonymi silnikami. 
Jak mogły potoczyć się tragicznie losy, 
gdyby spadł parędziesiąt metrów dalej 
prosto w skład amunicji ukryty w le-
sie?
Oto skrócony opis wydarzeń sprzed 75 
lat, na podstawie artykułu napisanego 
przez Romana Golusa z bieruńskiej 
Kolonii, który przypomni nam osta- 
tnie chwile B-25 Mitchell lecącego 
spod Lwowa w stronę morawskiej Os-
trawy:
 “Na bieruńskiej Kolonii kończy się 
zimowy dzień, nie słychać jeszcze 
huku armat ani wybuchów bomb, 
więc mieszkańcy w spokoju kładą się 
do snu. Zapada wieczorna cisza. Na-
gle około godziny 21 tę ciszę przery-
wa przerażający ryk, zaniepokojeni 
ludzie wybiegają na podwórka, by 
sprawdzić co się dzieje i zauważają na 
bezchmurnym niebie, jak od strony 
Oświęcimia leci samolot oświetlony 
snopami świateł reflektorów, ciągnąc 
za sobą warkocz ognia. W tej samej 
chwili odzywa się artyleria przeciw-
lotnicza. Wskutek ostrzału samolot 
traci część skrzydła i przechyla się 
na lewo. Na niebie pojawia się biała 
czasza spadochronu, a po kilku se-
kundach druga, natomiast samolot, 
tracąc wysokość, szerokim łukiem 
okrąża Bieruń Stary. Następnie, lecąc 
w przeciwnym kierunku, przemyka 
nisko nad wzniesieniem Chełmeczki 

i z takim hukiem spada na las Gołys, 
że w pobliskich domach pękają szyby.” 
Śmiercią lotnika polegli wówczas: dru-
gi pilot -21-letni Nikołaj Fiodorowicz 
Korolew, nawigator -  Georgij Iwano- 
wicz Bander (21 lat), strzelec-radio-
telegrafista – sierżant Michaił Fiodo- 
rowicz Szackij (19 lat) oraz strzelec 
pokładowy Władymir Andriejewicz 
Pulkow (18 lat). Dowódca lejtnant Alek- 
siej Boczin przeżył; wyskoczył na 
spadochronie jako pierwszy i został 
schwytany przez niemieckich żołni-
rzy. Poległych ekshumowano według 
dostępnych źródeł w 1952 roku.

Czasy współczesne. Krótki opis wy-
darzeń z eksploracji miejsca katastrofy
Jako jedyna jednostka muzealna, 
sprawą zainteresowało się Muzeum 
Śląskiego Września 1939 z Tychów, 
którego właścicielem jest Arka- 
diusz Dominiec. Formalności przed 
przystąpieniem do prac trwały po-
nad pół roku, a ich zwieńczeniem była 
sobota 18 stycznia, kiedy rozpoczęto 
prace archeologiczne. Pieczę nad nimi 
sprawował archeolog Olaf Popkiewicz, 
a zaangażowanych w akcję było wielu 
wolontariuszy-pasjonatów historii.

 
Najpierw usunięto kilka ton śmie-
ci – głównie szkła, które od czasów 
powojennych zalegały na miejscu 
katastrofy. W niedzielę 19 stycznia 

rozpoczęto odkrywanie warstwa po 
warstwie samego „leja”, gdzie spadł 
Mitchell, przesiano ręcznie przez sita 
ponad pięćdziesiąt ton urobku. Liczne 
fragmenty maszyny, zabezpieczono na 
miejscu. Pamiętajmy, że siły działające 
w czasie wybuchu rozszarpały samolot 
na tysiące elementów, a co większe 
fragmenty ludność miejscowa wyko-
rzystała zaraz po przejściu frontu. 
W godzinach popołudniowych, 
schodząc na głębokość blisko czte-
rech metrów, natrafiono na pierwsze 
szczątki ludzkie, których nikt się tam 
nie spodziewał. Po chwili ukazały się 
jeszcze dwa fragmenty ludzkich szkie- 
letów. Wszystkie miały widoczne 
na pierwszy rzut oka ślady złamań. 
Jeden z pilotów miał na sobie jeszcze 
elementy uprzęży ze spadochronu. 
Odnalezienie na miejscu członków 
załogi, których dane osobowe i oko-
liczności śmierci były znane dla obec-
nych na miejscu pasjonatów, poruszył 
wszystkich bardzo mocno, szczegól-
nie, że była to dokładnie 75. rocznica 
katastrofy.
Wezwano policję, poinformowano 
prokuraturę oraz saperów celem za-
bezpieczenia amunicji, na którą 
również natrafiono. W związku z za-
istniałą sytuacją prace wstrzymano.  
W poniedziałek i wtorek podjęto 
łącznie szczątki ludzkie czterech osób, 
a prace eksploracyjne wznowiono  
w sobotę 25 stycznia. Ziemia od-
dała podczas tego dnia pozostałe fra- 
gmenty samolotu. Miejsce uprzątnięto  
i wyrównano. Na miejscu postawiono 
kamień, który upamiętnił to miejsce 
dla następnych pokoleń. Z ostatnich 
ustaleń biegłych medycyny sądowej 
z Katowic wynika bezsprzecznie, że 
mamy do czynienia z ofiarami kata- 
strofy lotniczej. Zabezpieczono 
również - co jest rzadkością - mate-
riał DNA lotników, który będzie mógł 
posłużyć do identyfikacji i badań 
porównawczych, gdyby odnaleziono 
ich krewnych.

Janusz Miś
Projekt Miedzyrzecze, ratujemy śląskie historie

B-25 Mitchell z Bierunia. Weryfikacja medialnych doniesień
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więcej na www.bojszowy.pl/rodnia
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W wolnej chwili...

Nasza Rodnia dostępna jest: Urząd Gminy Bojszowy, Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne, Gminna Biblioteka Publiczna, 
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Przedszkole, Dom Senior+, 
Kościół pw. Św. Jana Nepomucena w Jedlinie, Kosciół pw. WNMP w Międzyrzeczu, Kościół pw. NMPUCH w Bojszowach 
Nowych oraz w sklepach.

Sukces bojszowskich 
„starszych chłopaków”

22 lutego br. piłkarze „Oldboys Bojszo- 
wy” zostali zaproszeni przez zaprzy-
jaźnioną czeską drużynę Moravsky 
Beroun, na turniej piłki nożnej ha-
lowej. Podczas turnieju grano sys-
temem „każdy z każdym”. Star-
towało w nim 7 drużyn, mecz trwał 
15 minut. Pomimo ostrej rywaliza- 
cji atmosfera była bardzo przyjazna.  
W efekcie końcowym drużyna  
z Bojszów zajęła II miejsce. Spośród 
drużyn wyłoniono najlepszego strzelca 
turnieju, którym został Krzysztof Wilk 
z „Oldboys Bojszowy”.

Grzegorz Uszok  

Tenisem wiosna się zaczyna
Serdecznie zapraszamy do udziału  
w deblowych turniejach tenisa ziem-
nego „Tenis naszą pasją”. Turnieje 
będą rozgrywane na kortach powiatu 
bieruńsko – lędzińskiego w okresie 
maj  - wrzesień 2020 roku. Uczestnicy 
otrzymają pamiątkowe medale, a zwy-
cięzcy główne trofeum.
Zainteresowanych uczestnictwem 
prosimy o kontakt do 15 kwietnia br. 
– Marek Kumor tel. 669077100, Jerzy 
Słociński tel. 603745533. Organiza-
torzy zapewniają dobrą tenisową za-
bawę i wspaniałe sportowe emocje.  

Nowy zarząd KS „Polonii” 
Międzyrzecze 
1 lutego br. odbyło się Walne Zebra-
nie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu 
Sportowego „Polonia” Międzyrzecze. 
W wyniku przeprowadzonego głoso-
wania w skład nowego zarządu klubu 
wchodzą Adrian Deda - Prezes, Marek 
Duży – Vice-Prezes, Krzysztof Pieczka 
– Sekretarz Stowarzyszenia.  Dokona-
no wyboru również Komisji Rewizyj- 
nej klubu, w skład której wchodzą 
Leszek Krzykawski (przewodniczący), 
Dariusz Stalmach, Edward Sitko.

Duma Bojszów
Dawida Tomali nie trzeba nikomu 
przedstawiać. Nasz lekkoatleta, repre- 
zentant Polski na Olimpiadzie Londyn 
2012, zdobył kolejny tytuł. Zawod-
nik KU AZS Politechnika Opolska 29 
lutego br. zdobył tytuł halowego mis-
trza Polski w organizowanych w Toru-
niu 64. PZLA HMP. Wartym dodatnia 
jest fakt, że tytuł ten zdobył szósty raz 
z rzędu. Na dystansie 5000 metrów 
osiągnął czas 19:42.96, odstawiając 
rywali sporą przewagą czasową (drugi 
czas na mecie to 19:50.18).

GratulujeMY i życzyMY kolejnych 
wspaniałych sukcesów! 
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Przełóż dwie zapałki, aby uzyskać poprawne równanie:

Uczestnicy turnieju:
Dolny rząd (od lewej) – Marcin Solorz, Krzysztof Wilk 
(najlepszy strzelec), Mirosław Madeja, Grzegorz Uszok 
Stoją (od lewej): Wojciech Myszor, Mariusz Ścierski, 
Grzegorz Kasperczyk, Marcin Bereza


