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Numeracja Porządkowa 
Nieruchomości 
W związku z licznymi zgłoszeniami 
mieszkańców, służb porządkowych  
i służb ratowniczych prosi się miesz-
kańców o umieszczanie w widocz-
nym miejscu na elewacji budynku 
lub na ogrodzeniu tabliczek z nu-
merem porządkowym nierucho-
mości. Brak tabliczki z numerem 
domu to wykroczenie. Stanowi  
o tym art. 64 Kodeksu wykroczeń: 
ust. 1. Kto, będąc właścicielem, ad-
ministratorem, dozorcą lub użytko- 
wnikiem nieruchomości, nie 
dopełnia obowiązku umieszczenia 
w odpowiednim miejscu albo utrzy-
mania w należytym stanie tabliczki  
z numerem porządkowym nierucho- 
mości, nazwą ulicy lub placu albo 
miejscowości podlega karze grzywny 
do 250 złotych albo karze nagany. 

183 160 zł dla Gminy Bojszowy 
z projektów
W tym roku Gmina Bojszowy pozy-
skała dodatkowo 183 160 zł. na re-
alizację projektów na rzecz osób 
starszych, niepełnosprawnych oraz 
dzieci i młodzieży:
- 70 tys. zł zostanie wykorzystane na 
utworzenie w naszej gminie miesz-
kania chronionego dla osób nie-
pełnosprawnych,
- 54 tys. zł  zostanie wykorzystane na 
organizację zajęć dla osób starszych 
w Dziennym Domu „Senior +”,
- 20 tys. zł  zostanie wykorzystane na 
organizację zajęć dla młodzieży,
- 39 160 zł  zostanie wykorzystane na 
organizację zajęć dla dzieci.

NA SKRÓTY
PRZEZ GMINĘ

Senior +
Serdecznie zapraszamy seniorów 
60+ naszej gminy  na zajęcia od 
poniedziałku do piątku w domu  
Senior +                                             s. 4

Dożynki inne niż zwykle
Wszystkim Rolnikom w okresie żniw 
życzyMY bezpiecznej pracy w polu 
oraz sprzyjającej pogody.                  s.3

Człowiek z pasją
Dłutem i czym jeszcze? Niezwykłe 
zdolności naszego mieszkańca        s. 7

Odkomarzanie
w naszej gminie
więcej s. 8
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Polska Spółka Gazownictwa realizu-
jąc  Rządowy Program przyspieszenia 
gazyfikacji kraju  zleciła opracowanie 
dokumentacji projektowej przebiegu 
trasy sieci gazowej na terenie naszej 
Gminy. Zadanie zostało podzielone 
na dwa niezależne etapy. Pierwszy  
obejmuje gazyfikację miejscowoś-
ci Bojszowy Nowe i Świerczyniec  
i jest realizowane przez „„I-PROJEKT 
Łukasz Kłak” z Gliwic. Natomiast 
dokumentację dla miejscowości Boj-
szowy wykonuje biuro projektowe 
„SANKAT” z Chorzowa.
Na obecnym etapie pracownicy firm 
projektowych będą kontaktować się 
z mieszkańcami w celu uzyskania 
zgody lub ustalenia korekty dla przed-
stawionej propozycji  przebiegu sieci 
gazowej. W drugim etapie, po uzys-
kaniu  pisemnej zgody mieszkańców 
w zakresie trasy gazociągu wykonaw-

ca może przystąpić do opracowania 
kompletnej dokumentacji projektu 
budowlanego i w końcowym etapie 
uzyskanie pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót.
Planowany termin zakończenia prac 
projektowych  to druga połowa 2021 r.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpli-
wości  prosimy o kontakt:
z terenu Bojszów:
Biuro Projektowe SANKAT  
w Chorzowie ul. Główna 10
Angelika Pawlas, tel. 882-486-154, 
mail: angelikapawlas@sankat.pl
Marlena Pająk, tel. 882-486-151, mail:  
marlenapajak@sankat.pl
z terenu Bojszów Nowych oraz 
Świerczyńca 
I-PROJEKT Łukasz Kłak  w Gliwicach  
ul. Czajki 3/XII
Marta Kasprzyk-Dragon, 
tel. 506 195 427.

Gazyfikacja Bojszów staje się faktem

Emilka Bartuś Alicja Maksymilian
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Zakres inwestycji pokazano na załączonej mapie orientacyjnej.

Nowy regulamin 
PSZOK
Obowiązuje nowy regulamin PSZOK 
(Punktu Selektywnej Zbiorki Od-
padów Komunalnych).
Informujemy mieszkańców o naj- 
ważniejszych zmianach:
- PSZOK czynny jest od poniedział-
ku do piątku (z wyjątkiem świąt i dni 
wolnych od pracy) w godzinach od 
10:00 do 18:00·oraz w soboty w godzi-
nach od 7:00 do 14:00;
- w przypadku zamiaru dostarczenia 
do PSZOK większej ilości odpadów, 
zaleca się wcześniejszy kontakt tele-
foniczny (tel. 32/ 21-89-174) z uwagi 
na ograniczoną ilość dostępnych kon-
tenerów;
- ze względów technicznych na PSZOK 
przyjmowane są wyłącznie odpady 
dostarczone pojazdem o dopuszczonej 
masie całkowitej (DMC) nieprze-
kraczającej 3,5 tony;
- pracownik PSZOK może odmówić 
przyjęcia odpadów, jeżeli dostarczone 
odpady: nie znajdują się na wykazie 
odpadów przyjmowanych, oddający 
odpady nie znajduje się 
w rejestrze uprawnionych do oddawa-
nia odpadów do PSZOK, dostarczone 
są w sposób nieselektywny, pochodzą 
z działalności gospodarczej lub jej 
likwidacji, zostaną dostarczone po-
jazdem przekraczającym dopuszczal-
ną masę całkowitą 3,5 tony.
Z aktualnym regulaminem można 
zapoznać się na stronie internetowej 
www.bojszowy.pl/gospodarka odpad-
ami/ PSZOK.
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Same ich obchody rozplanowane były 
na 4 dni – inaugurowała je Sesja Rady 
Gminy, na której nadawano tytuły 
Włodarza Gminy oraz wręczano 
nagrody laureatom „Białej Róży”.  
W 1995 roku Włodarzami Gminy 
byli: Helena Gruchlik (Świerczyniec), 
Józef Piech (Bojszowy Górne), Stefan 
Rogalski (Bojszowy Dolne), Dominik 
Sosna (Bojszowy Nowe), Stefan 
Mondry (Jedlina), Alfred Pierchała 
(Międzyrzecze). Funkcję Starostów 
Dożynek przyjęli Bernadeta Wiśniow- 
ska (Bojszowy) oraz Eugeniusz Toma-
la (Jedlina). Prócz tego dożynkom to-
warzyszyły liczne atrakcje sportowe 
– wyścig kolarski, cross rowerowy, 
bieg „Od Jana do Jana”, turniej ska-
towy, Rajd Utopców Pszczyńskich,  
a także artystyczna wystawa malarska 
Józefa Kłyka „Malowany wieniec le- 
gend bojszowskich”. W niedzielę, 
oczywiście, odbyła się tradycyjna msza 
św. dożynkowa (polowa), po której  
„Bojszowianie” dokonał obrzędu żniw- 
nego „Narodziny chleba”, po czym 
bawiono się do późnych godzin noc-
nych...To były czasy, chciałoby się 
rzec. Jednak wierzymy, że przysłowie 
„co się odwlecze, to nie uciecze” znaj-
dzie zastosowanie i w przyszłym roku 
gminne dożynki w Jedlinie będziemy 
świętować z naddatkiem.  

Święto Rolników

Żniwne
Tegoroczne Gminne Dożynki miały się odbyć 23 sierpnia w Jedlinie. „Miały”, bo niestety stan epidemii pozmieniał 
plany. Dlatego w tym numerze jedynie powspominamy to, jak w Jedlinie wyglądały dożynki 25 lat temu.

Fot.: arch UG Bojszowy
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Po kilku trudnych dla wszystkich 
miesiącach zawieszenia działalności  
z powodu epidemii koronawirusa, 
Dzienny Dom Senior + w Bojszowach 
z siedzibą w Międzyrzeczu ponownie 
otworzył swoje podwoje dla uczestni- 
ków. Seniorzy chętnie korzystają  
z oferty: dojazdu, posiłków  
i zajęć. Cenią sobie szczególnie u- 
dział w codziennej ogólnousprawnia-
jącej gimnastyce, poprawiającej samo- 
poczucie i kondycję. Na zajęciach 
kulinarnych oraz warsztatach z diete- 
tykiem Seniorzy uczą się jak ważna 
jest zdrowa dieta, która wzmacnia od-
porność. Pieką chleb, robią zdrowe de-
sery oraz świeże soki warzywno-owo-
cowe. Przygotowują również zdrowe 
kiszonki. To dla ciała. A dla ducha? 
Seniorzy podczas warsztatów pla- 
styczno-technicznych własnoręcznie 
wykonują piękne, a nawet pach-
nące dekoracje. Seniorzy dbają także  
o zachowanie swojej formy intelektu-
alnej: trenują pamięć, czytają, dysku-
tują. Nie bez znaczenia są rozmowy 
przy wspólnym stole, które są okazją 
do wymiany doświadczeń, dawania  
i otrzymywania wsparcia. „Dobrze się 

nam żyje w Dziennym Domu  Senio- 
ra, jak w jednej rodzinie. Każdy coś 
opowiada o swojej młodości, aż doj- 
dzie do starości (teraźniejszości). 
(...) Abyśmy zdrowi byli i dobrze się 
nam żyło, czuwają nad nami pani 
psycholog, masażystka i pani diete- 
tyczka, która różne smakołyki i koktaj- 
le  nam serwuje, co bardzo nam  
smakuje. I wycieczki jeszcze różne 
mamy! Do Seniora zapraszamy.” 
Wraz z autorką cytowanego wiersza 

panią Pelagią Michna serdecznie 
zapraszamy do dołączenia do społe- 
czności Dziennego Domu Senior+.

SENIOR +

Uprawnionych do głosowania w gmi-
nie Bojszowy było 6219 osób. Głosów 
popierających Andrzeja Dudę oddano 
3030, co stanowi 67,11%. Na Rafała 
Trzaskowskiego zagłosowało 1485 
osób (32,89%).
Największe poparcie dla prezydenta 
ubiegającego się o reelekcję oddano  
w obwodzie nr 7 (miejscowość Boj- 
szowy Nowe: ulice Cicha, Kowola, 
Księżycowa, Ruchu Oporu, Zgody) 
– 76,94%. Natomiast na Rafała Trza- 
skowskiego więcej głosów odda-
no w obwodzie nr 8 (miejscowość 
Świerczyniec) – 43,42%. Porównując  
z I turą wyborów Andrzej Duda otrzy-
mał o 461 głosów więcej, natomiast 
Rafał Trzaskowski o 638.

II tura wyborów

Zwyciężył Andrzej Duda
12 lipca odbyła się II tura wyborów prezydenckich. W gminie Bojszowy – podobnie jak w Polsce, zwyciężył Andrzej 
Duda, jednak u nas z dużo większą przewagą głosów.

Frekwencja w gminie wyniosła 
73,34%, czyli była minimalnie (o 0,13 
punktu procentowego) niższa niż  
w I turze. Podobnie jak w 28 czerw-
ca, do urn najwięcej wyborców udało 

Fot.: GOPS

Fot.: GOPS

się w obwodzie 7 – 78,21%, najmniej 
w obwodzie 4 – 70,46% (miejscowość 
Bojszowy, ul. Jedlińska, Mokra, miej- 
scowość Jedlina). 

Fot.: GOPS
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Pani Zofia Wyroba urodziła się 
12.05.1930 roku. Wychowała się 
na gospodarstwie, dlatego wraz  
z czwórką swojego rodzeństwa była 
zobowiązana pomagać rodzicom na 
roli oraz przy wypasie zwierząt. Przez 
dwa lata uczyła się w polskiej szkole. 
Przez kolejnych 5 lat uczęszczała już 
do szkoły niemieckiej. W wieku 21 lat 
wyszła za mąż. Pan Jan – mąż naszej 
jubilatki z  zawodu był murarzem 
i stolarzem. Szybko podjęli decy- 
zję o budowie domu. Wybudowali 
również warsztat stolarski. Docze-
kali się 2 córek, 3 synów, 15 wnuków  
i 14 prawnuków. Pani Zofia długo nie 
pracowała zawodowo, gdyż zajmowała 
się dziećmi oraz domem. W wieku 51 
lat zatrudniła się w gospodzie, gdzie 

pracowała przez 10 lat jako kucharka. 
Nasza jubilatka choć mieszka sama, to 
zawsze może liczyć na pomoc rodzi- 
ny oraz, jak to określiła, przy takiej 
liczbie wnuków i prawnuków ma we-
soło w domu. Pomimo wieku, Pani 
Zofia bardzo lubi pracować w ogród-

ku. Dogląda swoich kur, a w wolnych 
chwilach lubi oglądać seriale.  Dla Pani 
Zofii najważniejszy w życiu jest spokój 
oraz życzliwość wobec ludzi. Jubilatka 
określiła swoje życie jako szczęśliwe. 
Cieszy się z każdej przeżytej chwili.
ŻyczyMY wiele radości! 

Sami swoi
Rzetelny, konsekwentny i...jaki jeszcze jest Tomasz Lejawa
W radzie gminy zasiada Pan od 
2018 roku. Jest Pan również stosun-
kowo jednym z młodszych wiekiem 
radnym. Co zachęciło do wzięcia  
udziału w wyborach?
Wykonuję zawód radcy prawnego,  
a w tej profesji rozwój jest bardzo 
ważny. Wykonywanie mandatu rad-
nego Gminy Bojszowy pozwala mi 
wykorzystać moją wiedzę i umiejętno- 
ści z korzyścią dla naszej lokalnej 
wspólnoty. W ten sposób z jednej stro- 
ny zdobywam nowe doświadcze-
nia, a z drugiej strony mam możli-
wość czynnego udziału w życiu 
naszej gminy, zgłaszania interpelacji  
w sprawach istotnych dla miesz-
kańców oraz udziału w dyskusjach 
poprzedzających głosowania na se-
sjach Rady Gminy i posiedzeniach jej 
Komisji.
Jaki jest cel, który chciałby Pan osią-
gnąć podczas tej kadencji?
Jako radny w obecnej kadencji mam 
trzy priorytety. Po pierwsze kluczowe 
dla dalszego rozwoju gminy jest 
zwiększenie jej dochodów poprzez 

pozyskanie inwestorów, którzy go- 
towi są rozwijać gminną infrastruk-
turę, będą odprowadzali podatki do 
budżetu gminy oraz są potencjalnymi 
sponsorami sportu, kultury i oświaty. 
Po drugie, bardzo ważna dla mnie jest 
sprawa rewitalizacji Parku Dworskie-
go w Bojszowach. Wreszcie trzecim 
tematem jest gazyfikacja naszej gminy.
Proszę się opisać w trzech słowach. 
Dlaczego właśnie te?
Rzetelny, uczciwy, konsekwentny. 
Uważam, że ciężką pracą i konsek-
wencją można wszystko osiągnąć.  
W swoim życiu wielokrotnie prze-
konywałem się, że ta zasada się 
sprawdza. Dlatego każde zadanie, 
którego się podejmuję staram się 
wykonywać najlepiej jak potrafię.
Trwamy w okresie wakacyjnym. Pro-
szę polecić naszym czytelnikom ja- 
kieś miejsce w Polsce, które jest 
godne zobaczenia. Dlaczego tam?
Czytelnikom polecam dwa miejsca  
w Polsce. Pierwsze to Świnoujście 
- kraina 44 wysp, urokliwe miejsce  
z własnym mikroklimatem i prze-

prawą promową, a drugie to Karpacz, 
w którego okolicy znajduje się mnó- 
stwo zabytków oraz szlak na Śnieżkę, 
gdzie można doświadczyć klima-
tu, który panuje za kołem podbie-
gunowym oraz roślinności alpejskiej.
Najbardziej sobie cenię.....
rodzinę, w której się wychowałem  
i w której nauczyłem się, że rodzi-
na zawsze powinna się wspierać. 
Obecnie jest to dla mnie szczególnie 
ważne, ponieważ wkrótce zmieniam 
stan cywilny i mam nadzieję, że wraz  
z moją przyszłą żoną Dorotą założymy 
własną rodzinę opartą na tych samych 
wartościach.

Fot.: arch. rodzinne

Fot.: K. Stolarska-Bigos

Jubilatka z Bojszów

90 lat Zofii Wyroba

Fot.: GOPS

Nowożeńcom Dorocie i Tomaszowi Lejawom na nowej drodze życia 
życzyMY zdrowia, szczęścia i jeszcze więcej miłości!
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Wobec powtarzających się zapytań 
odnośnie ograniczeń w funkcjonowa-
niu przychodni, uprzejmie infor-
mujemy, że obowiązującą formułę 
działania narzucają  zarządzenia Mini- 
stra Zdrowia, Narodowego Funduszu 
Zdrowia  i Konsultanta krajowego  
w dziedzinie medycyny rodzinnej.
Zgodnie z ich rekomendacjami, 
przychodnie POZ w czasie epidemii  
COVID-19 powinny konsultować 
pacjentów w formie TELEPORAD.
Taka forma realizacji świadczeń ma 
na celu utrzymanie ciągłości działania 
w maksymalnej możliwej skali  przy 
jednoczesnym minimalizowaniu ry-
zyka zarażenia się pacjentów i perso- 
nelu medycznego.
W trakcie teleporady można uzyskać :
- zalecenia medyczne z badaniami 
laboratoryjnymi włącznie,
- e-receptę,

- e- zwolnienie,
- e-skierowanie.
Podczas rozmowy telefonicznej re-
jestracja powinna przeprowadzić an- 
kietę wstępnej kwalifikacji w kierun-
ku zakażenia koronawirusem SARS 
CoV-2.
Rejestratorka informuje pacjenta  
o godzinie, o której lekarz POZ za- 
dzwoni do pacjenta z teleporadą.
Po przeprowadzeniu wywiadu tele-
fonicznego lekarz w sytuacji, gdy 
jest to konieczne, może zdecydować  
o wizycie pacjenta w placówce.
Każda taka wizyta wymaga zachowa-
nia specjalnych środków ostrożności.
W związku z tym, przypomina się  
o konieczności noszenia maseczki  
i dezynfekcji rąk.
W przypadku, gdy u pacjenta występu-
ją objawy wskazujące na zakażenie 
koronawirusem SARS CoV-2 (złe 

,

Zasady udzielania świadczeń medycznych
w czasie epidemii COVID-19

samopoczucie, osłabienie, silne bóle 
mięśni, podwyższona temperatura, 
zanik węchu i smaku) należy bez-
zwłocznie kierować się do szpitala 
jednoimiennego – w naszym rejonie 
taką funkcję pełni Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o.  
w Tychach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bojszowach informuje, że można 
składać wnioski o przyznanie świad-
czenia w ramach programu Dobry 
Start. 
Ze względu na stan epidemii, dbając 
o bezpieczeństwo, zarówno klientów, 
jak i pracowników, w tym roku szcze-
gólnie zachęcamy do składania wnio-
sków drogą elektroniczną za pośred-
nictwem systemów bankowości 
elektronicznej,  przez rządowy portal 
Emp@tia oraz PUE ZUS (Platfor-
ma Usług Elektronicznych Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych).
Rodzice chcący skorzystać ze świad- 
czenia muszą złożyć wniosek naj- 
później do dnia 30 listopada. Wszyst-
kie osoby, które złożą wnioski do  
31 sierpnia, mają zagwarantowaną 
wypłatę świadczenia do 30 września.

Kwota świadczenia w wysokości 300 zł 
przysługuje niezależnie od dochodu, 
na każde uczące się w szkole dziecko, 
aż do ukończenia przez nie 20. roku 
życia. Dzieci z niepełnosprawnościa- 
mi, uczące się w szkole, otrzymają  
świadczenie do ukończenia przez nie 
24. roku życia. Świadczenie Dobry 
start nie przysługuje na dzieci reali-
zujące roczne przygotowanie szkolne 
(tzw. zerówka), a także studentom.
Wnioski przyjmowane są w siedzibie 
GOPS: Świerczyniec ul. Sierpowa 38. 
Jednocześnie przypominamy o ko- 
nieczności zakładania maseczki 
ochronnej na twarz podczas wizyty  
w Ośrodku Pomocy Społecznej,  
a  także dezynfekcji rąk przy użyciu 
środków, znajdujących się  w automa-
cie dozującym na terenie budynku. 
Zachęcamy również do zabrania włas-

Dobry Start – jednorazowe świadczenie 300+ 
na rok szkolny 2020/2021

nego długopisu.
Ponadto Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej informuje, że od sier- 
pnia można składać papierowo 
wnioski o zasiłek rodzinny oraz  
o świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego na okres zasiłkowy/świad-
czeniowy 2020/2021.
Nie występuje natomiast konieczność 
składania wniosków o świadczenie 
wychowawcze 500+, w przypadku 
świadczeniobiorców, których wnioski 
na okres świadczeniowy 2019/2021 (tj. 
od 1 lipca 2019r.) zostały rozpatrzone 
pozytywnie. Wyjaśnić bowiem należy, 
iż świadczeniobiorcy ci uprawnieni są 
co do zasady, do pobierania świadcze-
nia wychowawczego 500+ do 31 maja 
2021r. 

Fot.: K. Gwiszcz
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Skąd wzięły się takie zainteresowa-
nia? Gdzie nabył Pan umiejętności?
Zawsze interesowały mnie rzeźby 
w drewnie. Umiejętności nabyłem 
głównie poprzez oglądanie filmów in-
struktażowych w Internecie. Metodą 
prób i błędów ciągle uczę się czegoś 
nowego.
Co było pierwszą rzeźbą?
Pierwszą rzeczą, którą udało mi się 
wykonać był ptak, który nadal stoi na 
półce w moim domu.
Czy zaczynając pracę z drewnem wie 
Pan co wyjdzie spod dłuta? Kiedy 
rodzi się ta „inspiracja” dzieła?
Przed rozpoczęciem mojej pracy 
szukam inspiracji, więc biorąc dłuta 
do rąk prawie zawsze wiem, co będzie 
efektem końcowym działania. Jednak 
jak wiadomo, nie zawsze wszystko 
idzie zgodnie z planem.
Z której rzeźby jest Pan najbardziej 
dumny? 
Najbardziej dumny jestem z wyko-
nania zająca, ponieważ była to jedna 
z moich początkowych prac, która 
wyszła dokładnie tak jak chciałem  

i utkwiła mi w pamięci.
Która rzeźba sprawiła Panu naj-
więcej trudności? 
Najwięcej trudności sprawiło mi 
wykonanie Koziołka Matołka, które-
go proces produkcji był dwuetapowy: 
najpierw ogólny zarys za pomocą piły 
spalinowej, później dopracowanie 
szczegółów dłutami. Postać Koziołka 
posiada sporo detali, które były trudne 
do wykonania.
Jak długo zajmuje Panu wykonanie 

Człowiek z pasją

Dłutem i czym jeszcze? Niezwykłe zdolności naszego mieszkańca

dzieła? Która z rzeźb była naj-
bardziej czasochłonna?
Czas spędzony na tworzeniu dzieł jest 
tak naprawdę różnorodny. Trudno od-
powiedzieć na to pytanie, gdyż małe  
i proste rzeźby zajmują mi kilka go- 
dzin, a większe i trudniejsze 
kilkadziesiąt. Najwięcej czasu dotych-
czas zabrała mi płaskorzeźba wykona-
na z dębowego drzewa jako prezent na 
jubileusz wujka.
Co robi Pan z wykonanymi 
rzeźbami?
Większość moich prac wędruje do 
bliskich oraz znajomych jako prezent, 
jednak od czasu do czasu zdarzy się 
sprzedaż jakiegoś dzieła.
Jakie jest Pana marzenie związane  
z tego rodzaju sztuką?
Moim największym marzeniem jest 
wykonanie płaskorzeźby ‘ostatniej 
wieczerzy’ w drewnie z drzewa wło- 
skiego.
GratulujeMY talentu i życzyMY, by 
spod dłuta Pana Zbigniewa wycho-
dziły dzieła na miarę Wita Stwosza!

Fot.: arch. rodzinne

Fot.: arch. rodzinne

Zbigniew Kolonko z Międzyrzecza czaruje w drewnie. Co było jego pierwszą rzeźbą? Która z nich wymagała  
największej precyzji? O tym i nie tylko BojszoWY czytajcie!
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2. Preparat chemiczny zwalcza  tylko 
osobniki dorosłe.
3. W czasie zabiegu muszą być speł-
nione określone warunki, tj. bezwietrz- 
na i bezdeszczowa pogoda. Każdy 
opad deszczu po wykonanym zabiegu 
powoduje zmycie preparatu i brak 
skuteczności.
4. Koszt jednorazowego odkomarza-
nia terenów zurbanizowanych gminy, 
tj. 325 ha wynosi około 35 tysięcy zło-
tych.
5. W ubiegłym roku część miesz-
kańców, wykazała niezadowole-
nie z uwagi na posiadanie w swoim 
ogrodzie upraw warzyw i owoców, 
które w ich ocenie, przez zabieg uległy 
skażeniu i nie nadawały się do spoży-
cia.
6. Mieszkańcy wykazują również 
obawy co do wpływu preparatu na  
zwierzęta domowe, owady, 
baseny i oczka wodne. W zwią-
zku z tym wystąpiłem do Regio- 
nalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach z prośbą  
o wydanie stosownej opinii.  
Biorąc pod uwagę głosy i zgłaszane 
potrzeby naszych mieszkańców posta- 
nowiłem, że wykonamy zabieg od-
komarzania wyłącznie gminnych tere- 
nów rekreacyjnych. Zabiegi będą 
wykonane dwukrotnie. O ich termi- 
nach poinformujemy Państwa po-
przez informację na naszej stronie 
internetowej, profil fb oraz tablicach 
ogłoszeniowych.

Szanowni  mieszkańcy! 
Mając na uwadze ubiegłoroczną plagę 
komarów, już w miesiącu maju wspól-
nie z radnymi podjęliśmy decyzję  
o przeprowadzeniu zabiegów biolo- 
gicznego odkomarzania terenów 
naszej Gminy w celu obniże-
nia uciążliwości niechcianych in-
sektów. Wybraliśmy metodę, 
która polega na stałym mo- 
nitorowaniu w okresie od 25 maja do 
31 sierpnia ok. 10 ha podmokłych 
terenów ( obszary zalewowe i rowy 
ze stojącą wodą) i wykonaniu sto-
sownych zabiegów. Jest to skutecz-
na forma zwalczania komarów już  
w  pierwszym, drugim i trzecim  
stadium ich rozwoju.
Niestety, tegoroczna bardzo zmienna 
pogoda stwarza idealne warunki do in-
tensywnego namnażania się owadów, 
co spowodowało podjęcie decyzji  
o wykonaniu dodatkowego chemicz-
nego zabiegu odkomarzania z uży-
ciem specjalistycznego samochodu. 
Wybierając miejsca takiego działania 
kierowałem się kryterium występowa-
nia największej aktywności koma- 
rów,  to jest: czy wzdłuż danej ulicy  
znajdują się rowy ze stojącą wodą lub 
czy dana ulica bezpośrednio przylega 
do lasu, tym działaniem objęte miały 
być również tereny gminne (par-
ki, place zabaw, itp.). Decyzja spot-
kała się jednak z niezadowoleniem 
części mieszkańców. Z jednej strony 
sprzeciwili się mieszkańcy terenów, 
które nie zostały objęte planowanym 

opryskiem, z drugiej strony 
swoje niezadowolenie okazali miesz-
kańcy na wykonanie zabiegu w ogóle.
W związku z powyższym chciałbym 
przedstawić mieszkańcom naszej 
Gminy powody, dla których nie 
będziemy wykonywać dodatkowego 
chemicznego zabiegu odkomarzania:
1. Odkomarzanie chemiczne z uży-
ciem samochodu ma bardzo ograni- 
czony zasięg działania, ponieważ  
w czasie wyrzutu środka z urządze-
nia napotyka on szereg przeszkód  
w postaci płotów, wysokich krzewów 
i budynków, co uniemożliwia jego 
dostęp do wszystkich miejsc wylęgu 
komarów. W celu uzyskania jak naj-
większej skuteczności jednorazowego 
zabiegu należałoby objąć zasięgiem 
obszar całej Gminy (posesje, pola, 
łąki, lasy, ulice), co z obiektywnych 
powodów jest niemożliwe.

Odkomarzanie Gminy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia “Ziemia Pszczyńska” we współpra-
cy z LGD: “Żywiecki Raj” oraz “Ziemia 
Bielska” realizuje, m.in. na terenie 
Gminy Bojszowy  projekt  “Stacja Re-
generacja” (STAR). Inwestycja w cało- 
ści jest finansowana ze środków  
Programu Rozwoju Obszarów Wiej- 
skich na lata 2014-2020. Pro-
jekt zakłada różne działania,  
z których najważniejszym jest 
budowa obiektów małej archi- 

tektury turystyczno-rekreacyjnej. 
W przypadku naszej gminy, wybu-
dowany obiekt składa się z samoobsłu-
gowej stacji naprawy roweru oraz 
zestawu do gier w: szachy, ping pon-
ga oraz piłkarzyki.  Stacja naprawy 
posiada uchwyty umożliwiające pod-
wieszenie roweru, a także niezbędne 
narzędzia i ręczną pompkę.
Zapraszamy do korzystania z obiektu!

Świerczyniec z miejscem na regenerację



Spośród wszystkich kotłów 41 % jest 
eksploatowanych więcej niż 10 lat, 
blisko 22 % ma od 5 do 10 lat, nato-
miast około 24 % - do lat 5. Średnie 
roczne zużycie paliwa stałego (węgiel, 
miał, ekogroszek) w gospodarstwie 
domowym wynosi 7,5 tony. 
W przypadku wymiany źródła cie-
pła na nowe, ekologiczne, około 80 % 
ankietowanych odpowiedziała, że jest 
zainteresowana wymianą kotła. Blisko 
40 % opiniodawców wskazało chęć 
posiadania kotłów węglowych V klasy, 
20 % zaznacza, że w przypadku wybu-
dowania sieci gazowej są chętni do 
podłączenia się do niej, z kolei 17 % 
wybrałoby ekologiczną pompę cie-
pła. Wyniki przedstawione zostały na 
wykresie poniżej:

 9

92 % z nas ogrzewa swój dom paliwem stałym – 
podsumowanie ankiety

Jedną z najczęściej wskazywanych 
przyczyn złej jakości powietrza na 
Śląsku jest niska emisja, czyli emi-
sja zanieczyszczeń z przydomowych 
palenisk. Przez ostatnie 5 miesięcy (od 
6 marca) Gmina Bojszowy przepro- 
wadzała inwentaryzację kotłów grzew-
czych oraz kominków. Miała ona 
za zadanie uzyskanie informacji ilu 
mieszkańców potrzebuje jeszcze wy-
mienić stare kotły węglowe na nowe 
instalacje oraz jakie są  potrzeby ter-
momodernizacyjne, a więc także, jak 
dużego wsparcia samorządu potrze- 
bują. Mieszkańcy byli pytani m. in. 
o sposób ogrzewania, ilość zużytego 
paliwa oraz o zainteresowanie sko-
rzystania z ewentualnego dofinan-
sowania na wymianę źródła ciepła, 
termomodernizację budynku czy 
montaż kolektorów słonecznych lub 
paneli fotowoltaicznych. 
Spośród 1 959 budynków znajdujących 
się w gminie Bojszowy inwentaryzacji 
poddano 994 budynki mieszkalne, co 
stanowi około 51% wszystkich z nich. 
Jak wynika z analizy ankiety,  głów-
nym źródłem grzewczym w budow- 
nictwie mieszkalnym w gminie są kotły 
na paliwa stałe, w które wyposażonych 
jest 76 % obiektów (46% - ekogroszek, 
20% - węgiel, 10 % - miał). Kolejne, 
pod względem częstości występowa- 
nia są kotły na pellet, gaz i olej opałowy, 
które stanowią po około 2% ogólnej 
liczby kotłów. Ponad 18 % gospo- 
darstw posiada kominki, 3 % - kozy na 
opał stały, 1 % - piece kaflowe – naj-
bardziej uciążliwe dla środowiska. In-
formacje te przedstawione zostały na 
diagramie kołowym poniżej:

Jak wynika z diagramu umieszczo- 
nego poniżej, w przypadku termomo- 
dernizacji około 97 % ankietowanych 
wyraża chęć na poprawę efektywności 
ekologicznej. Blisko 30% uczestników 
badania wykonałoby dodatkowe ocie-
plenie budynku, 24 % zainteresowana 
jest wymianą stolarki okiennej, 22 % 
wymianą drzwi zewnętrznych, nato-
miast 20% termomodernizacją dachu 
lub stropodachu.

W przypadku OZE, większość ankie-
towanych mieszkańców gminy (blisko 
55 %) jest zainteresowana instala- 
cją odnawialnych źródeł energii, przy 
czym 45 % z nich zainstalowało-
by na swoim budynku panele foto- 
woltaiczne, natomiast na kolektory 
słoneczne chętnych jest ponad 10 %. 

Wynik inwentaryzacji dla gminy Bojszowy pokazuje, że z węgla korzysta ponad ¾ mieszkańców. Należy jednak 
podkreślić, że blisko 80 % ankietowanych jest zainteresowana zmianą obecnego systemu ogrzewania na bardziej 
ekologiczny.
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Kto i ile płaci za śmieci

Na terenie naszej Gminy za odbiór 
i gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w 2020 roku odpowiedzialne 
jest Konsorcjum Firm: Master – Od-
pady i Energia Sp. z o.o. oraz SUEZ 
Południe Sp. z o.o., które w przetar-
gu nieograniczonym złożyło ofertę 
na kwotę 2 301 045,84 zł. W okresie 
pierwszego półrocza tego roku, z po- 
sesji oraz z Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
odebrano łącznie 1960 ton wszystkich 
rodzajów odpadów za kwotę 1 120 
841 zł. W tym samym okresie tytułem 
opłat uiszczanych przez mieszkańców 
za odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych do budżetu 
wpłynęła wartość 911 385 zł. Powstałą 
różnicę w wysokości 209 456 zł gmina 
pokrywa z dochodów własnych, czyli 
podatków lokalnych. 

Z przeprowadzonej analizy wyni-
ka, że ilość wytworzonych odpadów 
w analogicznym okresie 2019  roku 
utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 
Jeden mieszkaniec produkuje średnio 
263 kg odpadów za okres 6 miesięcy.
Na wykresie przedstawiamy ilość 
wytworzonych odpadów przez jed-
nego mieszkańca za okres I półrocza 

2020 z podziałem na poszczególne 
frakcje. 
Analiza danych wykazała, że masa 
odpadów zbieranych selektywnie 
(papieru, szkła, popiołu, bioodpadów, 
tworzyw sztucznych i metali) jest 
łącznie większa od odpadów zmiesza-
nych, a osiągnięty poziom recyklingu 
jest analogiczny do wartości osiągnię-
tych w zeszłym roku. 
Niestety z badań wynika również, że  
w strumieniu odpadów zbieranych se-
lektywnie zauważalny jest wzrost ilo- 
ści oddanego plastiku o 15%. W ciągu 
pół roku wyprodukowaliśmy aż 219 
ton tej frakcji.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy zo-
stała wprowadzona ulga za kompo-
stowanie bioodpadów w wysokości 
3zł/m-c na jednego mieszkańca. Do 
tej pory do urzędu wpłynęło 550 sto-
sownych deklaracji, co stanowi ok. 
25% ogółu mieszkańców. Niestety nie 
przełożyło się to na zmniejszenie ilo-
ści oddawanych bioodpadów. Ilość 
trawy oddanej przez mieszkańców za 
okres pierwszego półrocza wyniosła 

Podsumowanie kosztów zwiazanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Analiza wytwarzanych odpadów 
na mieszkańca w Gminie Bojszowy oraz wiele innych ważnych “śmieciowych” spraw.

381,88 ton za kwotę 214 464 zł.
Szczegółowo prowadzone rejestry 
odbieranych odpadów z posesji oraz 
PSZOK wykazują nieprawidłowości  
w stosunku do złożonych deklara-
cji na kompostowanie. Na podsta- 
wie przepisów Ustawy o utrzymaniu 
czystości porządku w gminach, Gmi- 
nie przysługuje prawo do odebrania 
ulgi za kompostowanie w razie stwier- 
dzenia, że właściciel:
1) nie posiada kompostownika przy-
domowego lub
2) nie    kompostuje   bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne  
w kompostowniku przydomowym,
3) uniemożliwia Wójtowi lub upo- 
ważnionej przez niego osobie doko-
nanie oględzin nieruchomości w celu 
weryfikacji zgodności informacji ze 
stanem faktycznym.
Według ustawodawcy, utrata ulgi  
następuje od pierwszego dnia miesią-
ca, w którym stwierdzono wystąpie- 
nie co najmniej jednej z wyżej wy-
mienionych  przesłanek.

Gospodarka odpadami

Fot.: freepic
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Rozmawiając z wieloma świadkami 
historii, ludźmi w podeszłym wie-
ku, mogłem usłyszeć o losach zagi- 
nionych w czasie II wojny światowej 
mieszkańców naszej gminy. Taka też 
opowieść, którą usłyszałem od Wikto-
ra Piekorza, pozwoliła odnaleźć Józefa 
Lysko z Bojszów Dolnych, po 75 la-
tach od jego śmierci. Oto jej fragment:  
„Brat mój był rodziną z Lyskami  
z Bojszów Dolnych. W czasie wojny 
zginął bez wieści młody Józef, gdzieś 
we Włoszech, bo walczył u Andersa. 
Wiedzieli, że zginął gdzieś pod Monte 
Cassino. Brat jego, pamiętom jak już 
były możliwości wyjechać do Włoch 
w latach 90, to pojechał z wycieczką na 
Monte Cassino. Tam też pytoł o brata 
na samym klasztorze, gdzie są akta,  
i po cmentarzu oglądając krzyże z na- 
zwiskami. Nie znalozł go, a miejscowi 
mnisi, którzy szukali go po archiwach 
mówili, że może nazwisko zmienił, 
że go tu na pewno nie ma. Załamany 
wrócił do kraju.”  
Zapytałem pana Wiktora, czy żyje 
jeszcze ten Wawrzyniec, brat zmarłego 
Józefa, który wie  o nim więcej. Dowie- 
działem się tylko, że zmarł w 2005 
roku nie dowiedziawszy się gdzie jest 
jego brat pochowany. “Jo wiem ino, 
że był z Bojszów Dolnych i że nazywał 
się Józef Lysko.”dodał na koniec roz-
mowy pan Piekorz.  Dotknięty tą his-
torią, postanowiłem sobie, że trzeba 
spróbować go odnaleźć.  
Przeglądałem mozolnie rejestry 
cmentarzy żołnierzy polskich, którzy 
polegli wyzwalając włoską ziemię: 
Monte Cassino, Loreto, Casamassi-
ma, Bolonia. Wpisywałem dane, ale 
przez długi czas bez rezultatu. Zo-
stało przejrzeć wszystkich o imieniu 

Józef. Wśród parunastu tysięcy po-
chowanych we Włoszech było ich - co 
oczywiste - sporo. Jeden wynik mnie 
zainteresował. Józef Łysko, Bolszowy 
Dolne pow. Pszczyna, nr żołnierza  
1924/120/2bn, który według spisu 
cmentarnego zginął 12 kwietnia 1944. 
Pierwsza myśl - nie ma czegoś takie-
go jak „Bolszowy”, a w Bojszowach nie 
ma żadnego o nazwisku Łysko... Trze-
ba poszukać innych danych, aby po- 
twierdzić, że to dokładnie ten „nasz” 
Zefel.  
Jednostką, w której służył, była 3. Dy-
wizja Strzelców Karpackich, a dokład-
nie 2 batalion tej dywizji. W interne-
cie, o dziwo, znajduje się pełny spis 
wszystkich żołnierzy, którzy prze-
winęli się przez tą jednostkę, a było 
ich 29 tysięcy osób. Tam też można 
odnaleźć Józefa Lysko o takim samym 
numerze żołnierskim, jak ten po-
chowany w Bolonii, jednak z datą 4 
grudnia 1944 roku (dodać należy, że 
data urodzenia  na cmentarzu oraz  
w podanych źródłach jest zgodna). 
Dla potwierdzenia, w „Wykazie Po-
ległych i Zmarłych Żołnierzy  Sił 
Zbrojnych na Obczyźnie 1939-1946” 
wydanym przez Instytut Sikorskie-
go w Londynie, również grób i dane 
naszego mieszkańca znajdowały się 
na cmentarzu w Bolonii. W tamtym 
momencie uzyskałem już 100% pew- 
ności, że Józef Lysko jest pochowany 
na Polskim Cmentarzu Wojennym  
w Bolonii. Niestety, błędy na cmentarzu  
(w nazwisku, nazwie miejscowo- 
ści oraz dacie zgonu) uniemożliwiły 
odnalezienie go przed dekadą przez 
rodzonego brata Wawrzyńca. 
Rodzina jednak pamiętała o ujku Ze-
flu nawet po tylu latach. W połowie 
lipca 2020 udało mi się z nią spotkać, 
porozmawiać z familią oraz najstarszą 
żyjącą krewną. Żona Wawrzyńca, pani 
Wiktoria nadal żyje i ma już 92 lata. 
Choć doświadczona przez los, nie- 
widoma (po wypadku w fabryce 
ERG), tak wspomina w paru zdaniach 
epizod z poszukiwaniem szwagra: 
„Jo go nie znała, zginął zanim jeszcze 
poznałam męża. Najpierw był we 
Wehrmachcie we Afryce, kaj wojo- 

woł (Afrika Korps - przyp. Autora), 
tam tyż dostoł się do niewoli. Po woj-
nie przyszły papiery, że kajś na Monte 
Cassino leży, że zginął jako żołnierz  
Wojska Polskiego 4 grudnia 1944 
roku. Nojpierw teściowa go szukała  
i pisała, później mąż. Pojechoł na wy-
cieczka do Włoch, mioł zdjyncie brata 
(przedwojenne), kożdy grób na cmen-
tarzu oglądoł. We papierach, kiere 
przysłali, było napisane kiery grób, ale 
tam go nie było”.  
Podczas rozmowy wyjaśniłem, jak 
udało mi się zidentyfikować miejsce 
pochówku zmarłego Józefa po tylu 
latach. Historia jego życia odżyła na 
nowo. Rodzina żałowała jedynie, że 
chwili tej nie dożył jego brat Waw-
rzyniec. 
Pomimo tego, iż przedstawiony 
powyżej “bojszowiok” leży gdzieś 
daleko, na obcej ziemi, zabity w wo-
jennej zawierusze. Dzięki obecnemu 
dostępowi do baz danych możli-
we było odnalezienie miejsca jego 
pochówku. Dlatego właśnie można go 
było „oddać rodzinie” i przywrócić pa-
mięci ludzkiej po 75 latach od śmierci. 
Trud jego i tysięcy podobnych 
Ślązaków, którzy krew przelewali za 
Polskę wierząc w nowy powojenny ład 
nie powinien zostać zapomniany.
Pokój duszy jemu i innym byłym 
żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych.

Autor: Janusz Miś. 
Projekt: Międzyrzecze, ratujemy 

śląskie historie

 

Odnaleziony po 75 latach 
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więcej na www.bojszowy.pl/rodnia
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W wolnej chwili...
Nasza Rodnia dostępna jest w sklepach na terenie naszej gminy!

Fot.: U. Pomietło

Dzięki ofiarności społeczności międzyrzeckiej szkoły, w tegorocznej edycji akcji 
Góra Grosza, udało się zebrać ponad 15 kg monet o wartości 218,48 zł. Pie-
niądze zostały wysłane na adres Towarzystwa Nasz Dom. Celem akcji jest ze-
branie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną,  
w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu 
bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone 
do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. 
Karolina Fogel – opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Wolonta- 
riatu serdecznie dziękuje wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy 
zaangażowali się w zbiórkę i liczenie monet.

Karolina Fogel, Anna Ziomek-Kocek

Podsumowanie akcji Góra Grosza 2020

Odrobina egzotyki
Co jakiś czas piszemy na łamach naszego miesięcznika o “cudach natury”, jakie 
można znaleźć na terenie naszej gminy - było o bocianach, obsypanej kwie- 
ciem gruszy albo o rododendronach. Są wakacje, więc pora na odrobinę egzo-
tyki. W ogródku Państwa Obetkonów w Międzyrzeczu już od kilku lat można 
podziwiać nietypową (jak na nasze warunki klimatyczne) roślinę - bananowiec! 
Gospodarze jeszcze nie doczekali się wprawdzie owoców z tego drzewa, ale kli-
mat się ociepla, więc jeszcze wszystko przed nimi. Pani Anna wyjaśnia, że brak 
owoców może być związany z tym, iż na zimę liście bananowca trzeba przycinać, 
tak by drzewo mogło “przezimować”. Niezbędne jest również obłożenie słomą. 
W jego naturalnym środowisku takie zabiegi nie są konieczne. Niemniej, roślina 
wzbudza podziw licznych rowerzystów przejeżdżających obok ich posesji.


