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Inwentaryzacja kotłów 
Z uwagi na konieczność określenia 
liczby przestarzałych  kotłów grzew-
czych, szczególnie tych, które po- 
winny zostać wymienione w pierw- 
szej kolejności, tj. do końca 2021 r., 
przypominamy o obowiązku 
wypełnienia ankiety. Dotyczy ona  
inwentaryzacji kotłów grzewczych 
na paliwo stałe w budynkach jed-
norodzinnych. Więcej informacji na 
stronie internetowej w zakładce in-
formacje dla mieszkańców – inwen-
taryzacja kotłów grzewczych.

Czad zabija
Informujemy o kampanii społecznej 
„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”, której 
organizatorem jest Międzywojewódzki 
Cech Kominiarzy. Jej celem jest troska  
o bezpieczeństwo użytkowników bu-
dynków w związku z eksploatacją 
urządzeń grzewczych, przewodów 
kominowych i wentylacji. Więcej infor-
macji na stronie internetowej i gmin-
nym facebooku.

Roboty terenowe w gminie
W terminie od 01.09.2020 r. do 
15.12.2020 r. w naszej gminie będą 
wykonywane odwierty geologicz- 
no-inżynierskie służące określeniu 
warunków posadowienia gazociągu 
wysokiego ciśnienia relacji Racibórz – 
Oświęcim. Prace będą prowadzone na 
trasie projektowanego gazociągu, tj. od 
strony miejscowości Kobiór przez Lasy 
Kobiórskie, a następnie wzdłuż rzeki 
Gostyni przez Świerczyniec, Bojszowy  
i Jedlinę w kierunku Oświęcimia. Więcej 
informacji na stronie internetowej  
w zakładce informacje dla mieszkańców 
– gazyfikacja. 

NA SKRÓTY
PRZEZ GMINĘ

Witaj szkoło!
1 września rozpoczął się kolejny rok szkolny dla uczniów gminnych szkół oraz 
przedszkola – łącznie w naszych placówkach będzie się uczyć 1158 dzieci. Ży-
czymy im zdrowia i samych sukcesów. Dla kogo dzwonek zadzwonił po raz 
pierwszy? Poznajcie naszych pierwszoklasistów!                                             s. 6-7

Najlepsi z najlepszych 
Wójt nagrodził Liderów Oświaty 
Gminnej 2020.                                 s.8

Narodowe Czytanie 2020 
Relacja już w październikowym nu-
merze Naszej Rodni.

Rolniku, spisz się! 
Od 1 września na terenie całej Polski odbywa się Spis Rolny 2020. O tym kto 
podlega spisowi i nie tylko s. 3-4

Fot.: K. Gwiszcz

Fot.:H. MikaFot.:K. Stolarska-Bigos
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W sierpniu przypadają rocznice Po-
wstań Śląskich – w tym roku 101.  
I powstania oraz 100. II powsta-
nia. 15 sierpnia minął wiek od Bitwy 
Warszawskiej, w tym dniu obcho-
dzone jest również Święto Wojska Pol-
skiego. Poległym mieszkańcom naszej 
Gminy w bitwach za wolność naszej 

Ojczyzny, wójt Adam Duczmal wraz  
z radnymi złożyli symboliczne kwiaty 
i zapalili znicze pod Pomnikiem Po-
wstańców Śląskich, który znajduje się  
na cmentarzu parafialnym  
w Bojszowach. 
Cześć i Chwała Bohaterom!   

Rocznicowy sierpień Stypendia dla uczniów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz- 
nej w Bojszowach informuje miesz-
kańców Gminy Bojszowy, iż od  
1 września do 15 września 2020 roku 
w siedzibie Ośrodka w Świerczyńcu 
przy ul. Sierpowej 38, przyjmowane 
będą wnioski o ustalenie prawa do 
stypendium szkolnego na rok szkolny 
2020/2021.
Stypendium szkolne przysługuje :
• uczniom szkół publicznych i niepu- 
blicznych o uprawnieniach szkół pu- 
blicznych dla młodzieży i dla doro-
słych oraz słuchaczom kolegiów pra-
cowników służb społecznych – do 
czasu ukończenia kształcenia, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 24 
roku życia,
• wychowankom publicznych i niepu- 
blicznych ośrodków rewalidacy-
jno-wychowawczych – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku 
nauki,
• uczniom szkół niepublicznych nie-
posiadających uprawnień szkół pu- 
blicznych dla młodzieży i dla do- 
rosłych – do czasu ukończenia realiza- 
cji obowiązku nauki.
Kryterium dochodowe uprawniające 
ucznia do otrzymania stypendium  
szkolnego nie może przekroczyć  
w sierpniu br. kwoty 528,00 zł  netto 
na członka rodziny.
Szczegółowe informacje można uzy- 
skać pod numerem telefonu: (032) 
328 93 05.

fot.: U. Pomietło

Reklama fotowoltaiki
Do urzędu wpłynęła informacja, 
że po Gminie Bojszowy krążą oso-
by reklamujące sprzedaż urządzeń 
fotowoltaicznych, która rzeko-
mo jest uzgodniona z Gminą. Tego 
typu działalność nie była zgłaszana  
i konsultowana w urzędzie gminy. 
Roznoszenie reklam było wyłączną 
inicjatywą przedsiębiorcy zajmujące-
go się tego typu usługami. Ignacy

Marysia

Nasze Bajtle

Przypominamy!!!
Zapraszamy do darmowej reklamy 
przedsiębiorców na naszym wizy-
towniku. Wizytówki należy dostarczyć 
do pokoju nr 6 - I piętro.

112
Kronika policyjna

05.08. ŚWIERCZYNIEC,UL. KLU- 
BOWA, policjanci odnaleźli mo-
torower marki „Zipp”, który został 
skradziony w dniu 23.07.2020 r. na te-
renie Tychów.

14.08. JEDLINA, UL. WOLSKA, 
kradzież elementów z samochodu 
m-ki BMW.

29.08. ŚWIERCZYNIEC, UL. BARW- 
NA, policjanci zatrzymali do kontro-
li drogowej 44-letniego mieszkańca 
Woli, który kierował samochodem 
będąc w stanie nietrzeźwości – 0,76 
mg/l.

31.08. BOJSZOWY, UL. PANCER-
NIAKÓW, kradzież z woliery 20 szt. 
kanarków.
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Spis rolny zostanie prowadzony  
w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach 
indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemają-
cych osobowości prawnej.
Wszystkie podmioty zobowiązane 
są do udzielania dokładnych, wy-
czerpujących i zgodnych z prawdą 
odpowiedzi w formie samopisu in-
ternetowego, wywiadu telefonicznego 
lub bezpośrednio w trakcie rozmowy 
z rachmistrzem spisowym.
Rolnicy będą mogli udzielić informa- 
cji o gospodarstwach rolnych poprzez:
• Samospis internetowy przeprowa- 
dzony za pośrednictwem interaktyw- 
nej aplikacji, która będzie dostępna na 
tej stronie internetowej;
• Telefonicznie – dzwoniąc na info-
linię spisową pod numer 22 279 99 99
Z użytkownikami gospodarstw rol-
nych, którzy nie spiszą się samodziel-
nie skontaktują się rachmistrzowie 
spisowi:
• Telefonicznie, w celu przeprowadze-
nia spisu w wywiadzie telefonicznym,
• Bezpośrednio – w celu przeprowa- 
dzenia spisu w wywiadzie bezpośred-
nim w miejscu dogodnym dla użyt-
kownika gospodarstwa rolnego.
Kto jest objęty spisem rolnym?
Powszechny Spis Rolny 2020 obej- 
mie wszystkie gospodarstwa rolne 
zarówno osób fizycznych (tj. gospo- 
darstwa indywidualne) jak i osób 
prawnych oraz jednostek organiza-
cyjnych niemających osobowości 
prawnej.
Spisywane będą gospodarstwa, które 
1 czerwca br. prowadziły działalność 
rolniczą.
Do działalności rolniczej prowadzonej 
przez gospodarstwo rolne zalicza się:
• uprawę roślin, która obejmu-
je: wszystkie uprawy rolne (w tym 
również uprawę grzybów jadalnych), 
warzywnictwo i ogrodnictwo, szkół- 

karstwo, hodowlę i nasiennictwo ro-
ślin rolniczych i ogrodniczych,
• chów i hodowlę zwierząt gospo- 
darskich, tj. bydła, owiec, kóz, koni, 
świń, drobiu, królików, pozostałych 
zwierząt futerkowych, zwierząt dzi-
kich utrzymywanych w warunkach 
fermowych (np. dziki, sarny, daniele, 
lamy) i pszczół,
• utrzymywanie gruntów rolnych, 
już niewykorzystywanych do celów 
produkcyjnych, według zasad dobrej 
kultury rolnej (zgodnie z normami).
Jaką grupę obejmują gospodarstwa 
rolne prowadzone przez osoby fizycz- 
ne, czyli gospodarstwa indywidu-
alne?
• gospodarstwa rolne o powierzchni  
1 ha i więcej użytków rolnych,
• gospodarstwa rolne o powierzch-
ni poniżej 1 ha użytków rolnych  
(w tym nieposiadające użytków rol-
nych) prowadzące działy specjalne 
produkcji rolnej lub produkcję rolną 
(roślinną i/lub zwierzęcą) o znaczącej, 
określonej następującymi progami 
skali: 0,5 ha dla: drzew owocowych, 
krzewów owocowych, warzyw grun-
towych, truskawek gruntowych oraz 
chmielu; 0,3 ha dla szkółek sadow- 
niczych i szkółek ozdobnych; 0,1 ha 
dla tytoniu; 5 sztuk dla bydła ogółem; 
20 sztuk dla świń ogółem; 5 sztuk dla 
loch; 20 sztuk dla owiec ogółem i kóz 
ogółem; 100 sztuk dla drobiu ogółem; 
10 sztuk dla zwierząt dzikich utrzy-
mywanych w systemie fermowym; 20 
pni dla pszczół.
Jakie gospodarstwa rolne obejmu-
ją gospodarstwa prowadzone przez 
osoby prawne lub jednostki organi- 
zacyjnej niemającej osobowości 
prawnej?
Są to gospodarstwa rolne prowadzone 
przez osobę prawną lub jednostkę or-
ganizacyjną niemającą osobowości 
prawnej, którego podstawowa działal-
ność jest zaliczana według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) do 

Rolniku, spisz się!

Spis Rolny 2020
Od 1 września trwa Spis Rolny 2020, potrwa on do końca listopada (według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku). Spis 
prowadzony jest raz na 10 lat i od jego wyników zależy wielkość dopłaty do rolnictwa, jaką Polska otrzyma z Komisji 
Europejskiej. Kto oraz co będzie podlegało spisowi? W jakich formach może on przebiegać?

sekcji A, dział 01, grupy: 01.1, 01.2, 
01.3, 01.4, 01.5, 01.6, klasa 01.61 – 
działalność usługowa wspomagają-
ca produkcję roślinną (utrzymywa- 
nie gruntów w dobrej kulturze rolnej 
przy zachowaniu wymogów ochro-
ny środowiska), a także niezależnie 
od zaklasyfikowania działalności 
podstawowej, gdy w gruntach użyt-
kowanych przez jednostkę powierzch-
nia użytków rolnych przekracza 1 ha 
lub prowadzony jest chów/hodowla 
zwierząt gospodarskich.
Spisowi podlegają również gospo- 
darstwa rolne nietowarowe (tj. nie 
prowadzące sprzedaży wytworzonych 
produktów rolnych i zwierząt gospo- 
darskich), czyli takie, które produku-
ją  wyłącznie na samozaopatrzenie 
gospodarstwa domowego lub których 
działalność rolnicza ogranicza się 
tylko i wyłącznie do utrzymywania 
gruntów rolnych, już niewykorzysty- 
wanych do celów produkcyjnych,  
w dobrej kulturze rolnej.
Kto powinien udzielić odpowiedzi 
na pytania spisowe?
Gospodarstwa rolne spisujemy u ich 
użytkowników, a nie u właścicieli. 
Oznacza to, że jeżeli  właściciel gospo- 
darstwa wydzierżawił je w całości in-
nej osobie i w dniu 1 czerwca 2020 
r. ta osoba była użytkownikiem tego 
gospodarstwa, to powinno być ono 
spisane u użytkownika. Spisem nie są 
objęci właściciele gruntów nie prowa- 
dzący działalności rolniczej.
Kim jest użytkownik gospodarstwa 
rolnego?
Za użytkownika gospodarstwa rol-
nego uważa się osobę fizyczną, osobę 
prawną oraz jednostkę organizacyj- 
ną niemającą osobowości prawnej, 
faktycznie użytkującą gospodarstwo 
rolne (tj. na której rachunek i w której 
imieniu gospodarstwo jest prowa- 
dzone i która jest odpowiedzialna za 
gospodarstwo prawnie i ekonomicz- 
nie), niezależnie od tego, czy jest 
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Dlaczego zdecydowała się Pani  
wziąć udział w naborze na funkcję 
Rachmistrza Spisowego?
Pierwszy raz usłyszałam o spisie w ra-
diu i od razu pomyślałam, że muszę 
sprawdzić szczegóły. Taki spis dzie-
je się raz na 10 lat, więc kolejna taka 
okazja szybko się nie powtórzy. Lubię
podejmować nowe wyzwania, szcze-
gólnie jeśli wymagają one kontaktu  
z ludźmi, a do tego jestem skrupu-
latna, więc wydawało mi się, że taka 
praca będzie dla mnie ciekawym 
doświadczeniem.
Jak zostaje się Rachmistrzem Spi-
sowym?
Pierwszym krokiem było zgłoszenie 
się do Urzędu Gminy i wypełnienie 
wniosku. Następnie każdy kandydat 
otrzymał dane do logowania na stro-
nie z materiałami. Na zapoznanie 
się z nimi mieliśmy około miesiąca, 
dostępne były również testy sprawdza-
jące zdobytą wiedzę. W sierp- 
niu odbyło się czterogodzinne szko- 
lenie online, na którym omawia- 
liśmy formularz, który będziemy wraz  
z rolnikami uzupełniać i rozwiewaliś- 
my wszelkie wątpliwości. Dzięki 
temu poznaliśmy już trochę system  
i przykładowe sytuacje, z jakimi może-
my się spotkać. Ostatnim krokiem był 
egzamin, również przeprowadzony 
online, który należało zdać.

W jaki sposób będzie Pani dokony-
wała spisu?
Zasadniczo, rolnik może się spisać na 
trzy sposoby: samodzielnie wypełnia-
jąc formularz na stronie, telefonicznie 
odpowiadając na pytania albo osobiś-
cie. Ja będę rachmistrzem terenowym,
a więc będę odwiedzać naszych rol-
ników w domach, gdzie przeprowadzę 
z nimi wywiad na podstawie formu-
larza. Zapytam m.in. o to, kto w gospo- 
darstwie pracuje, co jest uprawiane, 
czym nawożone, a także jakie zwierzę- 
ta są hodowane. Pytań oczywiście 
jest więcej, zostały one przygotowane 
na podstawie wytycznych z Unii Eu-
ropejskiej, bo Polska nie jest jedy-
nym krajem, w którym rolnicy będą 
spisywani. Dlatego właśnie właściciel 
czy użytkownik gospodarstwa rolne-
go mają obowiązek wzięcia udziału  
w tym spisie.
Czego się Pani najbardziej obawia  
w związku z koniecznością dokona-
nia spisu?
Tego, że nie zdążymy. Cały spis 
rozpoczyna się początkiem września 
i trwa do końca listopada, natomiast 
Rachmistrze Spisowi wkraczają do 
akcji dopiero w październiku. Rolnik 
ma przede wszystkim chcieć spisać 
się sam i dlatego we wrześniu może to 
zrobić poprzez formularz internetowy, 
a w razie problemów kontaktować się 

z infolinią. Po tym miesiącu okaże się, 
czy rachmistrze terenowi są potrzebni 
w danej gminie i do którego gospo- 
darstwa muszą się jeszcze udać. Ta-
kich rolników do odwiedzenia może 
być sporo, a jako że wywiad trwa 
około godziny, to zbyt wielu gospo-
darstw jednego dnia nie odwiedzę. 
Ale nie patrzmy pesymistycznie, je-
śli tylko nasi rolnicy będą skłonni 
do współpracy, to z pewnością damy 
radę.
Pani Teresie życzymy powodzenia 
podczas wykonywania powinności 
Rachmistrza, a Rolników zachęcamy, 
by dokonali samospisu. Spiszcie się 
jak na Rolników przystało: na me-
dal!

Kto zapuka do drzwi rolnika?

właścicielem, dzierżawcą tego gospo- 
darstwa czy też użytkuje je z innego 
tytułu i niezależnie od tego, czy grunty 
wchodzące w skład gospodarstwa rol-
nego są położone na terenie jednej czy 
kilku gmin.
Za osobę kierującą gospodarstwem 
rolnym uważa się pełnoletnią osobę 

fizyczną upoważnioną przez właścicie-
la/użytkownika gospodarstwa rolnego 
do podejmowania oraz nadzorowania 
lub wykonywania decyzji bezpośred-
nio związanych z procesami produk-
cyjnymi.
Użytkownik gospodarstwa indywidu-
alnego jest na ogół jednocześnie osobą 

kierującą tym gospodarstwem. Jeśli 
tak nie jest, użytkownik powinien po-
prosić osobę kierującą o wypełnienie 
formularza lub skierować rachmi- 
strza do osoby kierującej, bo ta, z racji  
pełnionych obowiązków, zna gospo- 
darstwo najlepiej.
Źródło: spisrolny.gov.pl 

Rachmistrz Spisowy 2020

Pani Teresa Bojdoł z Bojszów została rachmistrzem na czas organizacji Spisu Rolnego 2020. Zawita do gosp-
odarstwach rolnych, które są prowadzone na terenie naszej gminy, jednak tylko w określonym wypadku. Jakim? 

Fot.: arch. prywatne
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23 sierpnia w kościele w Jedlinie ks. 
Kazimierz Wróbel odprawił mszę 
dziękczynną za tegoroczne plony oraz 
w intencji wszystkich rolników. Przez 
wstawiennictwo św. Urbana i św. Izy-
dora wypraszał o łaski dla wszystkich 
pracujących na polach, ogrodach, sa-
dach i pasiekach. Modlono się także 
o bezpieczną pracę oraz odpowied-
nią aurę. W kazaniu skierowanym do 
wiernych zwrócił uwagę na wysiłek 
osób związanych z rolnictwem  
w uprawie roślin, zbóż, a także przy 
hodowli zwierząt gospodarskich.
Dożynki parafialne w Międzyrze- 
czu odbyły się 6 września – również 
na mszy św. wypraszano o specjalne 
łaski dla wszystkich, którzy w jakikol-
wiek sposób związani są z rolnictwem.  
Ks. Andrzej Słabkowski wspomniał  
o szacunku do chleba  oraz o szacunku 
do tradycji. Starsze pokolenie powin- 
no uczyć i przekazywać młodszym 
skąd pochodzi chleb i jaka jest jego 
rola. Młodzi z kolei winni tę tradycję 
przyjmować. Bez chleba nie ma życia. 
Bez szacunku do chleba nie ma sza-
cunku dla ludzi.

„Boże z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy...”

Czas na Dożynki

Cztery nauczycielki z naszych  
szkół powiększyło grono nauczycie-
li mianowanych. Są nimi Magdale-
na Hatala z Gminnego Przedszkola  
w Bojszowach, Aleksandra Losko  
ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach 
oraz Agata Kościelny i Agnieszka Sie- 
ruga z Gminnej Szkoły Podstawowej 
w Świerczyńcu. 
Nauczycielki zdały w dn. 28 sierpnia 
br. egzamin przed komisją powołaną 
przez Wójta Gminy Bojszowy,   
a 31 sierpnia złożyły uroczyste 
ślubowanie.

Nauczycielki z awansem
Zarówno nowym 
m i a n o w a n y m 
nauczycielom, jak  
i pozostałym pra-
cownikom pedago- 
gicznym, administra- 
cji i obsługi w nowym 
roku szkolnym życzy-
my przede wszystkim 
zdrowia, pomyślności  
i realizacji zamierzeń.

Dożynki Gminne i imprezy z nimi towarzyszące zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa, jednak natura 
się nie zatrzymała – przyszła pora zbiorów, czyli żniw. Z tej okazji w parafiach naszej gminy organizowane są msze 
święte, które są podziękowaniem za trud pracy w polu.

Fot.: U. Pomietło

Fot.: U. Pomietło
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BojszoWY poznajcie naszych pierwszoklasistów
Witaj szkoło!

Dla 124 uczniów gminnych szkół podstawowych dzwonek zabrzmiał po raz pierwszy – oto oni :)
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którzy włożyli wiele trudu w wychowa- 
nie swoich dzieci. 
Na spotkanie z Liderami Oświaty 
Gminnej zostali również zaprosze-
ni uczniowie z naszej gminy, którzy  
w tym roku ukończyli szkoły ponad- 
gimnazjalne – licea i technika. Miłą 
tradycją jest, że co roku  abiturienci 
chcą się pochwalić swoimi osiągnię-
ciami rownież na wyższych etapach 
edukacyjnych i sami zgłaszają się 
ze świadectwami z wyróżnieniem.  
W tym roku Wójt pogratulował  
uczniom – Małgorzacie Durok, 
Kindze Fuchs, Darii Sosze, Oskarowi 
Solarczykowi, Julii Kownackiej oraz 
Arturowi Stalmachowi. 

„Wiedzę można zdobywać od in-
nych, ale mądrości musimy nauczyć 
się sami” – te zdanie Adama Mic- 
kiewicza zostało zamieszczone na li- 
stach gratulacyjnych dla uczniów, 
którzy otrzymali tytuł Lidera Oświaty 
Gminnej 2020. Liderem może zostać 
uczeń, który zakończył edukację w szko- 
le podstawowej prowadzonej przez 
naszą gminę oraz uzyskał średnią ocen 
co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie 
lub uczeń który, uzyskał tytuł laureata 
w konkursie przedmiotowym, a także 
osoba, która z każdej części egzaminu 
ósmoklasisty uzyskała co najmniej 
90% punktów.
W tym roku Liderami Oświaty Gmin-
nej zostało 18 uczniów. Ze Szkoły  
Podstawowej w Międzyrzeczu  –   
Amelia Sztoler, z Gminej Szkoły  
Podstawowej w Świerczyńcu – Ame-
lia Buczek, Weronika Buczek, Rafał 
Kisała, Martyna Musioł, Katarzyna 
Pawłesa, Karolina Pizulska, Julia Sza-
fron, Dobromiła Wójcik, ze Szkoły 
Podstawowej w Bojszowach – Kor-
nelia Chrobok, Sandra Ciepły, Julia 
Kołodziej, Jakub Piekorz, Nina So-
larczyk, Martyna Stol, Natalia Szafron, 
Miłosz Śliwa, Wiktoria Wesołowska. 

Wójt Gminy Bojszowy Adam Ducz-
mal pogratulował Liderom wyso-
kich osiągnięć w nauce, będących 
odzwierciedleniem wytężonej pracy. 
Zwrócił uwagę, że rozwijanie umie-
jętności i inwestowanie w wiedzę jest 
przepustką do realizacji własnych 
marzeń. Zauważył również, że od-
niesione przez nich sukcesy powinny 
być inspiracją dla innych młodych lu- 
dzi, a także są powodem do dumy dla 
mieszkańców naszej gminy. U progu 
nowego roku szkolnego zachęcił do 
podejmowania trudniejszych wyzwań 
i kolejnych sukcesów. 
Słowa uznania zostały również skie- 
rowane do rodziców tych uczniów, 

Liderzy Oświaty Gminnej 2020
Najlepsi z najlepszych

1 września to przede wszystkim początek roku szkolnego. W tym roku ten dzień był też okazją, by złożyć gratulacje 
tym uczniom, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce.

Białe Certyfikaty dla bojszowskiej inwestycji?
Białe certyfikaty, czyli system świa-
dectw efektywności energetycznej 
stanowią potwierdzenie ilości zaosz- 
czędzonej energii finalnej wynika-
jącej ze zrealizowania przedsięwzię-
cia służącego poprawie efektywności 
energetycznej. Zapisy Ustawy z dnia 
20 maja 2016 r. o efektywności ener-
getycznej (Dz.U. 2016 poz. 831) po-
zwalają podmiotowi, który uzyska  
Białe Certyfikaty otrzymać dodatkowe 
środki pieniężne za wykonanie mo- 
dernizacji służących poprawie efek- 
tywności energetycznej, skutkujących 
oszczędnością energii. Warunkiem 
otrzymania Białych Certyfikatów jest 
złożenie wniosku do Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki i uzyskanie 
pozytywnej oceny tego wniosku. 
My również, poprzez oszczędzanie 
energii, postanowiliśmy postarać się 
uzyskać Białe Certyfikaty – a co za 
tym idzie pieniądze dla Gminy. 
W związku z prowadzoną przez nas 
inwestycją pod nazwą „Modernizacja 
energetyczna kompleksu budynków 
Szkoły Podstawowej przy ul. Świętego 
Jana 33 w Bojszowach – etap I” zle-
ciliśmy wykonanie Audytu efektyw- 
ności Energetycznej i złożyliśmy wnio- 
sek do Prezesa URE. 
Audyt wykazał, że średnioroczna ilość 
energii finalnej planowanej do zaosz- 
czędzenia to 285 438,891 kWh, co 

daje w przeliczeniu 24,543 tony oleju 
ekwiwalentnego (toe). W uproszcze-
niu to właśnie jednostki TOE, jako 
prawa majątkowe wynikające ze świa- 
dectwa efektywności energetycznej, są 
sprzedawane na giełdzie towarowej. 
O tym czy złożony przez nas wnio-
sek uzyskał pozytywną opinię oraz 
czy i ewentualnie za ile udało nam 
się sprzedać tony oleju ekwiwalent-
nego poinformujemy Państwa, kiedy 
tylko inwestycja zostanie zrealizowa-
na, gdyż dopiero po jej zakończeniu 
będziemy mogli być „graczem” na 
giełdzie towarowej. 

Fot.: K. Stolarska-Bigos
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Wakacje w bibliotece, 
Tegoroczne wakacje, mimo swej „wy-
jątkowości”, minęły w bibliotece pod 
znakiem zabawy, wspólnego czytania 
i konkursów. Przez dwa miesiące nasi 
czytelnicy (i nie tylko) mogli słuchać 
wierszy czytanych (w większości) 
przez zaprzyjaźnione dzieci pod-
czas „Czytania na wspólnym dywa- 
nie”, brać udział w zajęciach „Maluch 
w bibliotece” oraz umilać weekendy 
wykazując się znajomością tekstów 
literackich w piątkowych zagadkach 
z cyklu „Konkurs w piątek – miłe-
go weekendu początek”. Bibliote-
ka zorganizowała również konkurs 
fotograficzny „60 (i 2) dni dookoła 
świata – zabierz książkę na wakacje”. 
Główne nagrody zdobyły: Maja Pie-
chula, Daria Socha i Justyna Tobiasz,  
a wyróżnienia powędrowały do: Do- 
roty Chłapek, Izabeli Kisały, Weroniki 
Maj oraz Kamila Piechuli. Gratuluje-
my!

Trwa drugi etap modernizacji ener- 
getycznej Szkoły Podstawowej  
w Międzyrzeczu. Do końca września 
br. zostanie przebudowana kotłownia 
i magazyn węgla z ich adaptacją 
na dodatkową salkę lekcyjną oraz 
pomieszczenie techniczne. Zostanie 
także wykonana nowa instalacja elek-
tryczna w tych pomieszczeniach i za-
budowa osłon na nowych grzejnikach 
centralnego ogrzewania w całym bu-
dynku. Najważniejszą częścią tego 
etapu jest jednak kompleksowa mo- 
dernizacja systemu grzewczego bu-
dynku obejmującą: likwidację istnie-
jących węglowych kotłów centralnego 
ogrzewania i montaż nowoczesnego 
i energooszczędnego zestawu pompy 
ciepła typu powietrze/woda, absorp-
cyjnej napędzanej propanem i kotła 
kondensacyjnego wraz z automatyką, 
likwidację istniejącej instalacji grzew-
czej (stare rury i grzejniki) i wyko-
nanie nowej instalacji grzewczej, 
niskotemperaturowej z buforem cie-
pła oraz montaż nowego zasobni-
ka ciepłej wody użytkowej. Wartość 

prac objętych tym etapem wyno-
si 552.270 zł. Razem z pierwszym 
etapem, w ramach którego w roku 
2019 za kwotę  wykonano: ocieplenie 
ścian zewnętrznych piwnic, funda-
mentowych i kondygnacji nadziem-
nych, stropodachu, nową instalację 
odgromową, wymianę okien i drzwi 
zewnętrznych, zadanie będzie kosz-
towało 1.192.143,59 zł. Dotacja otrzy-
mana z Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii wyniosła 1.096.162 zł. 
Trwa także pierwszy etap moder- 
nizacji energetycznej kompleksu bu-
dynków  Szkoły  Podstawowej w Boj- 
szowach. Etap ten dotyczy budynku 
„B” i sali gimnastycznej, a obejmu-
je m.in. wykonanie zewnętrznych 
izolacji przeciwwilgociowych ścian 
piwnicznych i fundamentowych, 
ułożenie odwadniającego drenażu 
opaskowego, wymianę zewnętrznej 
stolarki okiennej i drzwiowej, do-
cieplenie ścian zewnętrznych, wy-
mianę podejść odpływowych wody 
deszczowej, montaż nowych para-
petów wewnętrznych i zewnętrznych, 

konserwację pokrycia dachów  
z blachy trapezowej, remont pokry-
cia dachu na przewiązce między salą 
gimnastyczną a budynkiem szkolnym 
oraz wymianę rynien, rur spustowych 
i innych obróbek blacharskich. Za-
danie o wartości 1.386.817,16 zł  
w całości zostanie zapłacone ze środ-
ków Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.
Realizacja obu tych zadań pozwoli 
podnieść komfort użytkowania kolej-
nych, po OSP w Bojszowach, obiek-
tów gminnych, zmniejszyć koszty 
ich bieżącego użytkowania oraz choć  
o trochę zmniejszyć, tak uciążliwą dla 
mieszkańców, niską emisję.  

Inwestycje energetyczne z pomocą GZM

Fot.: D. Socha

Fot.: M. Piechula
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czyli wspólny dywan malucha w piątek przez 60 i 2 dni :)



10

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki komunikacyjne,

Od wielu lat jedną z najczęstszych 
przyczyn utraty zdrowia i życia na tery- 
torium Polski są wypadki komunika-
cyjne. Ich skutkiem jest pogorszenie 
sytuacji materialnej rodziny poszko- 
dowanego w związku z ogranicze- 
niem lub utratą jego możliwości zarob-
kowych, potrzebą ponoszenia dodat-
kowych wydatków na leczenie i reha-
bilitację oraz pogorszenie widoków na 
przyszłość. W tej sytuacji ustawodaw-
ca przewiduje szereg roszczeń dla 
poszkodowanego i jego najbliższych 
względem sprawcy wypadku komu-
nikacyjnego i jego ubezpieczyciela.
W pierwszej kolejności wyjaśnie-
nia wymaga, że odpowiedzialność 
samoistnego posiadacza mechanicz-
nego środka komunikacyjnego po-
ruszanego za pomocą sił przyrody (np. 
samochód czy motocykl) wobec posz-
kodowanego oparta jest na zasadzie 
ryzyka. Polega ona na tym, że posia- 
dacz samoistny pojazdu mechaniczne-
go ponosi odpowiedzialność za skutki 
wypadku komunikacyjnego, chyba że 
szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej 
albo wyłącznie z winy poszkodowa-
nego lub osoby trzeciej, za którą nie 
ponosi odpowiedzialności. Również 
w przypadku oddania pojazdu  
w posiadanie zależne (np. najem) 
odpowiedzialność ponosi posiadacz 
zależny (np. najemca), a nie posiadacz 
samoistny. Odmiennie sytuacja wy-
gląda w przypadku zderzenia dwóch 
lub więcej pojazdów mechanicznych. 
Wówczas warunkiem dochodzenia 

naprawienia szkody i zadośćuczynie-
nia jest udowodnienie winy sprawcy.
Co istotne, zgodnie z polskim prawem, 
posiadacz samoistny pojazdu me-
chanicznego ma obowiązek zawarcia 
umowy obowiązkowego ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej po-
siadaczy pojazdów mechanicznych 
(OC). 
W przypadku zawarcia takiej umowy 
oraz wystąpienia podstawy odpowie- 
dzialności sprawcy, jego ubezpieczy-
ciel ma obowiązek wypłaty odszkodo- 
wania i zadośćuczynienia na rzecz 
poszkodowanych. Z kolei, w przypad-
ku gdy posiadacz samoistny pojazdu 
mechanicznego zaniechał zawarcia 
umowy obowiązkowego ubezpiecze-
nia OC albo zbiegł z miejsca zdarze-
nia, wtedy obowiązek wypłaty tych 
świadczeń spoczywa na Ubezpie- 
czeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym.
W razie uszkodzenia ciała lub wy-
wołania rozstroju zdrowia naprawie-
nie szkody obejmuje wszelkie wynikłe  
z tego powodu koszty. Na żądanie po- 
szkodowanego zobowiązay do napra- 
wienia szkody powinien wyłożyć  
z góry sumę potrzebą na koszty  
leczenia,  jeżeli poszkodowany stał się 
inwalidą, także sumę potrzebną na ko-
szty przygotowania do innego zawodu. 
Jeżeli poszkodowany utracił całko- 
wicie lub częściowo zdolność do pra-
cy zarobkowej albo zwiększyły się 
jego potrzeby lub zmniejszyły widoki 
powodzenia na przyszłość, może on 

czyli roszczenia przysługujące poszkodowanemu w wypadku drogowym oraz jego najbliższym wobec sprawcy  
i jego ubezpieczyciela

żądać od zobowiązanego do napra 
wienia szkody odpowiedniej renty. 
W opisanym wyżej przypadku Sąd 
może również przyznać poszkodo- 
wanemu odpowiednią sumę tytułem 
zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę.
Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała 
lub wywołania rozstroju zdrowia 
nastąpiła śmierć poszkodowanego, 
zobowiązany do naprawienia szkody 
powinien zwrócić koszty leczenia  
i pogrzebu temu, kto je poniósł. Oso-
ba, względem której ciążył na zmarłym 
ustawowy obowiązek alimentacyjny 
może żądać od zobowiązanego do 
naprawienia szkody renty obliczonej 
stosownie do potrzeb poszkodowane-
go oraz do możliwości zarobkowych 
i majątkowych zmarłego przez czas 
prawdopodobnego trwania obowiąz- 
ku alimentacyjnego. Takiej samej 
renty mogą żądać inne osoby bliskie, 
którym zmarły dobrowolnie i stale 
dostarczał środków utrzymania, jeże-
li z okoliczności wynika, że wymagają 
tego zasady współżycia społecznego. 
Sąd może ponadto przyznać naj-
bliższym członkom rodziny zmarłego 
stosowne odszkodowanie, jeżeli wsku- 
tek jego śmierci nastąpiło znaczne 
pogorszenie ich sytuacji życiowej. 
Sąd może także przyznać najbliższym 
członkom rodziny zmarłego 
odpowiednią sumę tytułem za-
dośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę.

Tomasz Lejawa

Fot.: freepic
W sierpniowym numerze Naszej 
Rodni pisaliśmy o międzyrzeckim 
bananowcu. Egzotyczna roślina tak 
była zdumiona wzmianką o sobie  
w naszym miesięczniku, że posta- 
nowiła sprostać zadaniu i pierwszy 
raz odkąd została posadzona zakwi- 
tnęła! Takiego kwiatu może nam  
pozazdrościć sama Palmiarnia  
w Gliwicach. Teraz pozostaje czekać 
tylko na banany :).

Odrobinę egzotyki

Dumni właściciele bananowca Anna  
i Edward  Obetkonowie Fot.: U. Pomietło
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We wtorek 1 września minęła kolejna 
rocznica wybuchu II wojny światowej. 
Przytoczona poniżej historia, do-
tycząca właśnie tamtych burzliwych 
wydarzeń, rozegrała się przed budyn- 
kiem szkoły w Międzyrzeczu.
Pierwszy raz o grobie żołnierskim przy 
podstawówce, a dokładniej aktualnym 
przystanku autobusowym naprzeciw 
tego budynku, usłyszałem od pani 
Emilii Chrobok (z d. Pośpiech, 1925-
2020). „Grób znajdował się naprzeciw- 
ko szkoły, na gruncie należącym do 
tejże placówki. Pochowany tam żoł- 
nierz zginął zaraz na początku wojny. 
Na mogile był krzyż i napis „Magott 
Feliks”. Ktoś to tak podpisał, ale to na 
pewno nie był Magott, bo on później 
umarł w obozie. Kierowniczka upie- 
rała się, że to pomyłka, że ktoś inny 
tam leży. Papiery wzięli ze szkoły i ktoś 
tam dał temu żołnierzowi. Później 
żołnierza ekshumowali na cmentarz 
do Miedźnej.”
Dziwna i na pozór pogmatwana hi- 
storia czekała kolejne lata na zwery-
fikowanie. Tylko jedna osoba była  
w stanie potwierdzić, że grób był i nic 
ponadto. Niestety, przez długi czas 
nie udawało się odnaleźć żadnych 
źródeł pisanych potwierdzających 
to zdarzenie. Dopiero rękopis Józefa 
Kassolika podsumował i potwierdził 
słowa międzyrzeczanki.  Obie relacje 
są spójne i można uznać, że takie wy-
darzenie z pewnością miało miejsce. 
Oto wyczerpujący dokładny opis pióra 
kierownika szkoły Józefa Kassolika:
„Może na drugi albo trzeci dzień po 
wkroczeniu Niemców do Międzyrze-
cza, w godzinach rannych, żołnierze 
niemieccy kwaterujący w szkole zro-
bili wielki szum przed szkołą. Żona 
wyszła na schody i zobaczyła idącego 
od strony Podlesia polskiego żołnie-
rza, który wolał: Pani Kierowniczko !!! 
(...). Jeden żołnierz zaczął strzelać do 
niego i postrzelił go. Żołnierz padł na 
drodze. Potem przywlekli go pod płot 
przy starej szkole, położyli na ziemi  
i zaczęli go kopać nogami. Żona rze-
kła do stojącego obok oficera niemiec- 
kiego: przecież tak nie można kopać 
człowieka umierającego. Chciała po-

biec do niego z pomocą. Ale oficer za-
grodził jej drogę i powiedział: nie wol-
no tam pani iść, bo żołnierze i panią 
zastrzelą. Żołnierz wkrótce zmarł  
i pochowano go w naszej kapuście. 
Postawiono mały krzyż i przybitą 
do niego fotografię Magotta Feliksa, 
nauczyciela z Międzyrzecza. Mniej 
więcej po dwóch tygodniach, kiedy 
Niemcy opuścili już Międzyrzecze, 
żona postarała się o przewiezienie 
zwłok na cmentarz w Miedźnej. Przed-
tem jednak zbadano zwłoki zmarłego 
i przekonano się, że to nie był nauczy-
ciel Magott, tylko zupełnie ktoś inny. 
Nie znaleziono przy nim żadnej legity-
macji ani marki wojskowej [nieśmier- 
telnika - przyp. autora]. Był jednak 
podchorążym. Po dwóch miesiącach 
otrzymaliśmy wiadomość od Magotta 
Feliksa, że żyje i znajduje się w domu 
w Wieruszowie. 
Natomiast zabity nieznany pod-
chorąży był prawdopodobnie jednym 
z grupy polskich żołnierzy, którzy 
na kilka dni przed dniem 1 września 
1939 przebywali w Międzyrzeczu  
i u nas w szkole gotowano im jedzenie. 
Widoczne w czasie odwrotu został 
ranny i ukrywał się w lesie, a potem 
w stanie gorączki szedł ku szkole  
i wołał: Pani Kierowniczko! Nad-
mienić trzeba, że szedł bez broni  
i Niemcy strzelali do bezbronnego  
i rannego żołnierza”.

Zdjęcie wykonano w latach 40. i po-
kazuje ono pole przy starej szkole 
(ogrodzone) oraz następne, tuż za 
płotem, które należało do Józefa Kas-
solika. Tam też pochowano polskie-
go podchorążego we wrześniu 1939. 
Obecnie w miejscu, gdzie stoi znak 
na fotografii, znajduje się zatoczka  
i przystanek autobusowy. Fotogra-
fia ze zbiorów Anny Obetkon, której 
rodzina mieszkała w starej szkole.  
Z tego budynku z okna na poddaszu 
wykonano owo zdjęcie.
Źródła: 1) rękopis - Wspomnienia  
z pracy nauczycielskiej i obozów kon-
centracyjnych w Niemczech- Józef 
Kassolik, 2) relacja Emilii Chrobok  
z domu Pośpiech z 19.11.2018, 3) 
relacja i zdjęcie - Anna Obetkon  
z 21.08.2020.          

 Janusz Miś. Projekt: Międzyrzecze, 
ratujemy śląskie historie

Zagadka grobu polskiego żołnierza przy szkole w Międzyrzeczu

Odrobinę egzotyki

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Edwarda Niesyto
Radnego II Kadencji Rady Gminy Bojszowy

Wieloletniego Kierownika Referatu 
Rolnictwa UG Bojszowy

Żonie oraz Rodzinie wyrazy głębokiego 
współczucia składa

Wójt Gminy 
Bojszowy

wraz z Pracownikami

Przewodniczący Rady 
Gminy

wraz z Radnymi
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Nasza Rodnia dostępna jest w sklepach 
na terenie naszej gminy!

Fot.: U. Pomietło

Dawid Tomala, lekkoateltyczna duma 
Bojszów, do swojej długiej listy osiągnięć 
może dopisać kolejne. Tym razem jest to 
Mistrzostwo Polski w 96. Mistrzostwach 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, które 
odbyły się w ostatni weekend sierpnia we 
Włocławku. Bojszowianin na dystansie 
10 000 metrów pokonał swoich rywali  
i z czasem 41:39.70 dotarł na metę 
pierwszy. Dawid Tomala obronił ten tytuł 
po raz trzeci z rzędu! Tym bardziej należą 
się ogromne gratulacje i słowa uznania. 
ŻyczyMY kolejnych wspaniałych lek-
koatletycznych osiągnięć. 

Kolejny medal do kolekcji Sezon na boiskach 
rozpoczęty
Po przerwie spowodowanej koronawi-
rusem rozpoczęły się zmagania drużyn 
piłkarskich na boiskach. Wyniki spot-
kań piłkarskich drużyn z terenu Gminy 
Bojszowy:
Klasa okręgowa, GTS Bojszowy
GTS Bojszowy – KS Bestwinka (2:1)
GTS Bojszowy – LKS Bestwina (2:2)
Pasjonat Dankowice – GTS Bojszowy 
(0:0)
GTS Bojszowy – Sokół Wola (4:3)
Ogrodnik Cielmice (Tychy) – GTS Bo-
jszowy (0:1)
GTS Bojszowy – Przełom Kaniów (6:1)
MKS Lędziny – GTS Bojszowy (2:3)
GTS Bojszowy – Piast Bieruń Nowy (8:1)
Kolejny mecz GTS Bojszowy na swoim 
boisku zagra w 12 kolejce spotkań (3-4 
października) z Pasjonatem Dankowice. 
Klasa A, KS Polonia Międzyrzecze
Polonia Międzyrzecze – Czapla Kryry 
(1:0)
Polonia Międzyrzecze – Stal Chełm 
Śląski (5:4)
LKS Studzionka – Polonia Międzyrzecze 
(1:0)
Polonia Międzyrzecze – Siódemka Tychy 
(4:0)
Unia Bieruń Stary – Polonia 
Międzyrzecze (3:2)
Kolejne mecze na swoim boisku KS 
Polonia Międzyrzecze zagra w 6 kolejce 
spotkań (12  września 16:30 ) z Iskrą II 
Pszczyna, w 8 kolejce spotkań (26-27 
września) z Krupińskim Suszec. 
Klasa B, GTS II Bojszowy
MKS II Lędziny – GTS II Bojszowy (4:0)
GTS II Bojszowy – Czułowianka Tychy 
(1:0)
Tysovia Tychy – GTS II Bojszowy (2:1)
GTS II Bojszowy – Niepokorni Orzesze 
(2:1)
Pniówek II Pawłowice – GTS II Boj- 
szowy (9:1)
Kolejne mecze na swoim boisku GTS II 
Bojszowy zagra w 6  kolejce spotkań  
(13 września 11:00) z Nadwiślanem 
Góra.
Konkretne daty i godziny pozostałych 
spotkań nie są jeszcze podane.  

fot.: www.pzla.pl

“Z długopisem” po boiskach 

2 września na stadionie w Lędzinach 
drużyna GTS Bojszowy pokonała lidera 
tabeli MKS Lędziny 3:2. Bramki dla druż-
yny GTS strzelili: Mateusz Dudek, Paweł 
Natkaniec, Piotr Bula.

Na brak emocji nie mogli narzekać 
kibice KS Polonii Międzyrzecze w me-
czu z Stalem Chełm Śląski. W spotka-
niu rozegranym 15 sierpnia na boisku  
w Międzyrzeczu padło aż 9 goli, rodzimy 
klub zwyciężył 5:4. Hat tricka w spotka-
niu zaliczył Arkadiusz Pawlik, pozostałe 
bramki dla gospodarzy strzelili Vitalii  
Mikolash, Jakub Cholewa.

Fot.: K. Pomietło

Fot.: facebook GTS


