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Telefon wsparcia
GOPS w Bojszowach informuje, iż 
w  godzinach od 7.30 do 19.00 pod 
numerem telefonu 32 328 93 05 
pracownicy Ośrodka pełnią dyżur 
telefoniczny w celu udzielenia po-
mocy osobom znajdującym się  
w kwarantannie lub izolacji do-
mowej w związku z epidemią 
SARS-CoV-2.
Bezpłatne egzemplarze
Na stojaku przed urzędem gminy  
dostępne są bezpłatne egzem-
plarze informatora powiatu Bie- 
ruńsko-Lędzińskiego „powiatbl.
pl”, a także magazyn informa- 
cyjny Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii „W Metropolii”. Zachę-
camy do lektury.   

NA SKRÓTY
PRZEZ GMINĘ

PAMIĘTAMY!
Lecz oni ciągle przecież żywi, nadal wytrwale są wśród nas. Ich dusze przy nas 
pozostały, tylko ich ciała zabrał czas.                                                                s. 4-5

ZostańMY w domu. RAZEM możeMY więcej.
Zapraszamy na:

www.bojszowy.pl
oraz na gminnego facebooka www.facebook.com/gminabojszowy 

Z uwagi na aktualną
 sytuację epidemiczną

od 4 listopada br. do odwołania Urząd Gminy Bojszowy 
nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi Mieszkańców.

ZachęcaMY do kontaktu za pośrednictwem:
       

W przypadkach związanych z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności lub w innych sytuacjach wymagają-
cych podjęcia działań administracyjnych należy się umówić telefonicznie (numer podany wyżej). 

Płatności proszę uiszczać za pośrednictwem elektronicznych przelewów bankowych na numer rachunku 
80 8435 0004 0000 0000 4444 0002. 

Opłaty za odpady komunalne proszę dokonywać na indywidualne numery kont podane w  zawiadomieniach.

RAZEM możeMY więcej!

- e-mail: sekretariat@bojszowy.pl,
- ePUAP: /UGBojszowy/SkrytkaESP,
- numer telefonu: 32-2189366,
- skrzynka podawcza (na pisma, wnioski, inne dokumenty) obok wejścia od strony sali narad 
  (dozorowana w godzinach pracy urzędu).
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Zgodnie z decyzją Dyrektora Regional- 
nego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Gliwicach wydaną na wniosek 
Gminnego Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego w Bojszowach, od 12 
października br. na terenie gminy Boj- 
szowy obowiązuje nowa taryfa dla 
zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Opłata za 1m3 odebranych ścieków 
została podniesiona o 1,29 zł i wynosi 
teraz 14,48 zł. Cena będzie obowiązy-
wać do 11.10.2021r.   W następnym  
okresie, czyli do października 2022 r., 
zaplanowano wzrost opłaty o 1  grosz.
Nowelizacja taryfy była konieczna 
z uwagi na zmianę  zewnętrznych 
warunków ekonomicznych, które 
mają bezpośredni wpływ na cenę 
oczyszczania ścieków. 

Od 1 stycznia bardzo mocno, bo o aż 
68 % wzrosła cena energii elektrycznej, 
co w odniesieniu do ubiegłorocznych 
wydatków przekłada się na kwotę ok. 
70 tyś. dodatkowych kosztów. 
Istotnym elementem, który miał 
wpływ na skrócenie poprzedniego 
okresu obowiązywania taryfy jest 
skokowy wzrost cen (z 80 zł do  nawet 
400 zł za 1 tonę), które płaciło nasze 
Gminne Przedsiębiorstwo Komu-
nalne za odbiór i zagospodarowanie 
wytworzonych osadów ściekowych. 
W skali jednego roku powstaje 1000 
ton tego typu odpadów.
Należy również dodać, że z uwagi na 
ustawowe podniesienie minimalnej 
wysokości wynagrodzenia zasadni- 
czego oraz wyższy od zakładanego 

wskaźnika inflacji, nastąpił wzrost ko-
sztów świadczeń na rzecz pracowni- 
ków oraz innych wydatków pono-
szonych przez GPK. Podczas paździer-
nikowej sesji Rady Gminy Bojszowy  
w celu częściowej niwelacji skutków 
tej podwyżki Wójt zaproponował,  
a Radni poparli propozycję pod-
wyższenia dopłaty do odbioru każde-
go metra sześciennego ścieków  
z gospodarstw domowych o 68 groszy. 
Zgodnie z podjętą Uchwałą dopła-
ta będzie wynosiła 1,8 zł. W konse- 
kwencji cena ścieków dla mieszkańca 
wzrośnie o 61 gr/m3. 
W projekcie budżetu na przyszły 
rok planujemy kwotę 340 tyś.  
z przeznaczeniem na dopłaty do 
oczyszczania ścieków.

Wieści z sesji
Zmiana taryfy i uchwalenie dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków 

ZostańMY w domu. 
RAZEM możeMY więcej.

TomekMaciuśLeonJulianna

DorotkaAndrzejMikołajKuba
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Listopad jest miesiącem, w którym  
w sposób szczególny pamiętamy  
i doceniamy to, że żyjemy w wolnym  
i niepodległym państwie. 11 dnia tego 
miesiąca będziemy obchodzić 102. 
rocznicę odzyskania niepodległości. 
O tę wolność walczyli nasi dziadko- 
wie. Niech wyrazem wdzięczności 

102 lata wolności
za ich waleczność będzie wywiesze-
nie flagi z barwami narodowymi. Pa-
miętajmy, że to od nas uczą się młode 
pokolenia – dajmy im dobry przykład.
Przypominamy, że do 11 listopada 
zbierane są głosy do projektu „Pod 
biało - czerwoną”, o której szerzej pi- 
saliśmy w październikowym numerze 

Sytuacja epidemiczna w kraju jest 
trudna. Z dnia na dzień napływają in-
formacje o wzroście ilości zachorowań, 
liczbie osób hospitalizowanych, a także 
tych którzy przegrali walkę z wirusem 
COVID-19. Podobnie na terenie 
naszej gminy odnotowuje się wzrost 
liczby zakażonych koronawirusem. 
W tej szczególnej sytuacji musimy 
się wspierać. Począwszy od stosowa-
nia zaleceń, które są rekomendowane 
przez władze państwowe i instytucje 
odpowiedzialne za ochronę zdrowia, 
tj. zachowanie dystansu społeczne-
go, zakrywanie okolic ust oraz nosa, 
częste mycie rąk i ich dezynfekcja na 
wejściu do sklepów, obiektów uży-
teczności publicznej. Jeżeli tylko jest 
taka możliwość unikajmy bezpośred-
nich kontaktów. Otoczmy szczególną 

opieką starszych członków rodzin, są-
siadów. Jeżeli mamy taka, możliwość 
pozostańmy w domach. Dbając o sie-
bie, dbamy o innych.
Od początku pandemii Naszej Gm-
inie towarzyszyło hasło „RAZEM 
możeMY więcej”, które teraz nabie- 
ra nowego wymiaru. Szanujmy się 
wzajemnie. Pomóżmy tym, którzy 
są w potrzebie. Czasami wystarczy 
dobre słowo albo mały gest. Ży-
czmy sobie wzajemnie zdrowia, 
które jest bezcenne, nieocenio- 
ne.
Wierzę, że RAZEM uda nam się 
przetrwać ten trudny okres, by móc 
doczekać lepszych dni. 

Wójt Gminy Bojszowy 
Adam Duczmal

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bojszowy

www.gov.pl/stopcovid

Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim 
wysoka gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania, 
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust. 

Jak zapobiegać zakażeniu?
   

październik 2020 r.

PAMIĘTAJ!
Podejrzewasz, że masz koronawirusa, ale nie masz jeszcze objawów?
Zostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło
do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich
pozostałych osób w poczekalni.

•   Myj często ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je środkiem 
odkażającym na bazie alkoholu (co najmniej 60%).

•  Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
•   Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką, 

kiedy kaszlesz lub kichasz.
•   Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami chorymi.
•   Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych, 

w środkach komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie zachowanie 
odpowiedniego dystansu nie jest możliwe.

 Często myj ręce wodą  
z mydłem lub dezynfekuj 
je płynem na bazie alkoholu 
(min. 60%). 

Kiedy kaszlesz lub kichasz, 
zakrywaj usta i nos zgiętym 
ramieniem lub jednorazową 
chusteczką.

Zachowaj co najmniej  
1,5 metra odległości  
od innych osób.

 Zasłaniaj usta i nos  
w ogólnodostępnych 
przestrzeniach zamkniętych  
oraz w środkach komunikacji.

 W przypadku wystąpienia 
objawów charakterystycznych  
dla COVID-19, skontaktuj się 
telefonicznie z lekarzem POZ  
lub w przypadkach zagrożenia 
zdrowia lub życia, niezwłocznie 
zadzwoń pod numer alarmowy  
112 lub 999.

 Przestrzegaj ograniczeń 
wynikających z przepisów  
o stanie epidemii.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

„Naszej Rodni”.
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Radni, którzy odeszli
Jubileusz samorządności

Gmina Bojszowy ma już prawie 30 lat. Na przestrzeni tego czasu decyzje kształtujące politykę naszej jednostki 
samorządowej podejmowane były i są przez kolejne składy Rady Gminy Bojszowy. Przypomnijmy tych radnych, 
których z nami już nie ma.

Czesław Hachuła 
(01.03.1956 r. – 30.08.2007 r.)
– pierwszy Wójt Gminy Bojszowy  
w odrodzonej samorządności, w latach 
1998 – 2007 radny Rady Gminy Boj- 
szowy. Jego życiorys przybliżyliśmy  
w czerwcowym numerze „Naszej 
Rodni”

Henryk Liszka 
(15.05.1949 r. - 9.01.2018 r.) 
– radny II kadencji z Bojszów 
Nowych. Ukończył Zasadniczą Szkołę 
Zawodową w Lędzinach. Pracował  
w Zakładzie Usług Motoryzacyjnych 
w Tychach, prowadził również własny 
zakład mechaniki pojazdowej.

Gabriel Lotawiec 
(24.03.1961 r – 25.03.2011 r) 
– radny I kadencji  z Bojszów. Posia- 
dał wykształcenie wyższe – ukończył 

Szkołę Główną Służby Pożarniczej  
w Warszawie. Przez wiele lat praco- 
wał w Rejonowym Areszcie Śledczym  
w Katowicach.

Stanisław Lubowiecki 
(28.061934 r. – 07.04.2001 r.) 
– radny I kadencji. Z wykształcenia 
był matematykiem – w 1957 roku 
ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną 
w Katowicach. Pracował w Central-
nym Ośrodku Informatyki Górniczej 
w Katowicach, jako projektant pro-
gramista systemów komputerowych. 
W Międzyrzeczu, które reprezentował 
jako radny, mieszkał od 1978 roku.

Alojzy Lysko 
(20.05.1932 r. – 15.01.2017 r.) 

– radny I kadencji z Bojszów. Począt-
kowo sam, później razem z synem 
prowadził prywatne przedsiębiorstwo 
przerobu kamienia budowlanego i be-
toniarstwo.

Sylwester Łukaszek 
(16.07.1943 r. – 09.07.2017 r.) 
– radny I kadencji z Międzyrzecza. 
Ukończył Szkołę Rzemiosł Budow-
lanych w Tychach, pracował w KWK 
„Ziemowit”.  Pełnił funkcję Wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy Bojszowy.

Edward Niesyto 
(12.04-1942 r – 02.01.2020 r.) 
– wieloletni kierownik Referatu 
Rolnictwa UG Bojszowy, radny II 
kadencji (1994 - 1998). Wspomnienie 
o nim ukazało się w październikowym  
numerze „Naszej Rodni”.

Dziękujemy za ich wkład w rozwój naszej małej ojczyzny 
– Gminy Bojszowy. Bez ich udziału, zapewnie nie
 zapadłaby niejedna strategiczna decyzja, która ma 
swoje skutki w teraźniejszości. 
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Odeszli w minionym roku
PamiętaMY

Listopad jest miesiącem, w którym w szczególności pamięta się o bli- 
skich zmarłych. Od ubiegłorocznego święta, przypadającego 1 listopada,  
w naszej gminie zmarło 70 osób. Każda z nich była niezwykle ważny 
zwłaszcza dla najbliższej rodziny. WspomnijMY tych, którzy wpisali się  
w historię naszej gminy lub zostali zapamiętani przez mieszkańców.

Teofil Biolik ze Świerczyńca (rocznik 1926) – najstarszy mieszkaniec Świerczyńca, w sposób szczególny związany  
z pracą na roli;
Marta Bula z Bojszów Nowych (rocznik 1941) – ceniona kucharka, która gotowała na niejednym weselu w naszej gminie 
i nie tylko;
Józef Piłatyk z Międzyrzecza (rocznik 1929) – kościelny miejscowej parafii za czasów proboszcza ks. Franciszka Kubina;
Alojzy Radwański z Bojszów (rocznik 1942) – działacz sportowy, w szczególności związany z bojszowskim klubem;
Maria Saternus z Jedliny (rocznik 1931) – członkini Gromadzkiej Rady Narodowej  przed odrodzeniem się samorządnoś-
ci, włodarz Jedliny w 1994 roku;
Leonardo Sitko z Międzyrzecza (rocznik 1956) – jeden z prezesów OSP Międzyrzecze;
Maria Sitko z Międzyrzecza (rocznik 1938) – w latach 70. ubiegłego wieku udzielała ślubów cywilnych;
Magdalena Szafron z Bojszów (rocznik 1972) - wieloletnia naczelniczka Wydziału Kultury i Sportu Starostwa Powiatowe-
go w Bieruniu, propagatorka szeroko pojętej kultury, zwłaszcza tej regionalnej;
Janina Tomala z Bojszów (rocznik 1928) – najstarsza  obecna osoba na ostatnim Spotkaniu z Seniorami w styczniu 2020 
roku;
Dorota Wrobel z Bojszów (rocznik 1948) – prezes Chóru Parafialnego „Jutrzenka” z Bojszów.
Pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

Bardzo dziękujemy Rodzinom za udostępnienie zdjęć z prywatnych albumów.
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Do końca października trwały prace 
związane z drugim etapem moder- 
nizacji energetycznej budynku Szkoły 
Podstawowej w Międzyrzeczu. Za 
kwotę 552.270,00 zł wykonano prze-
budowę kotłowni i magazynu węgla 
z adaptacją na dodatkową salkę lek-
cyjną oraz pomieszczenie techniczne 
wraz z wykonaniem nowej instalacji 
elektrycznej w tych pomieszczeniach. 
Zabudowano także osłony na nowych 
grzejnikach centralnego ogrzewa- 
nia w całym budynku. Najważniejszą 
częścią tego etapu była jednak kom- 
pleksowa moderizacja systemu grzew- 
czego budynku obejmującą: likwi-
dację istniejących węglowych kotłów 
centralnego ogrzewania i montaż 
nowoczesnego i energooszczędnego 
zestawu pompy ciepła typu powie-
trze/woda, absorpcyjnej napędzanej 
propanem i kotła kondensacyjnego 
wraz z automatyką, likwidację istnie-

Gminne inwestycje

Energooszczędne oświetlenie
W dniu 16 września br. podpisano 
umowę na przebudowę sieci napo- 
wietrznej oświetlenia ulicznego wraz 
z budową sieci kablowej oświetlenia 
ulicznego w Bojszowach przy uli- 
cy Bojszowskiej i Jedlińskiej (od 
leśnego placu zabaw do ostatnie-
go budynku za nasypem kolejowym  
w kierunku Jedliny). Do 27 listopa-
da zostanie przebudowana istnieją-
ca sieć napowietrzna oświetlenia ul-
icznego (4 punkty oświetleniowe) i 
dobudowana nowa sieć kablowa oświ-
etlenia ulicznego (10 nowych punk-
tów oświetleniowych). Oczywiście 
zostaną zabudowane oprawy oświ-
etleniowe energooszczędne typu 
LED. Zadanie o wartości 93.300,- zł  

w całości zostanie zapłacone ze środ-
ków Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.
Także w tym roku i też ze środ-
ków Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii zostanie wykonana wy-
miana części oświetlenia ulicznego  
w wielu innych miejscach Gminy. Za-
danie o wartości 106.900,44 zł będzie 
obejmowało demontaż i wymianę 
istniejących kompletnych punktów 
oświetleniowych (fundament, słup, 
oprawa) lub samych opraw oświetlenia 
ulicznego na oprawy energooszczędne 
typu LED w Bojszowach, Bojszowach 
Nowych i Świerczyńcu. Konkretne 
lokalizacje to – Park Dworski przy ul. 
Świętego Jana (wymiana 13 szt. kom-

pletnych punktów oświetleniowych); 
Aleja Tomasza (wymiana 8 szt. kom-
pletnych punktów oświetleniowych); 
Aleja Ks. J. Popiełuszki (wymiana 15 
szt. kompletnych punktów oświetle-
niowych); droga boczna do ul. Sier-
powej wraz z parkingiem przed cmen-
tarzem (wymiana 8 szt. kompletnych 
punktów oświetleniowych); Aleja Ks. 
Marcisza (wymiana 9 szt. opraw oświe- 
tleniowych).
Realizacja obu tych zadań pozwo-
li podnieść komfort i bezpieczeń- 
stwo korzystania z kolejnych miejsc 
w naszej Gminie i zmniejszyć koszty 
działania oświetlenia ulicznego.  

Ciepło, cieplej i ...bez dymu

jącej instalacji grzewczej (stare rury  
i grzejniki) i wykonanie nowej insta-
lacji grzewczej, niskotemperaturowej 

z buforem ciepła oraz montaż nowego 
zasobnika ciepłej wody użytkowej.

fo
t.:

 U
. P

om
ie

tło



 7

15 października 2020 r. w Szkole 
Podstawowej im. Józefa Kassolika 
w Międzyrzeczu odbyła się ważna 
uroczystość – Pasowanie na Ucznia. 
Uczniowie klasy pierwszej przygo- 
towywali się do tej uroczystości od 
początku roku szkolnego pod okiem 
swojej wychowawczyni - Pani Zofii 
Drobiczek. Dzieci uczyły się dzielnie 
wierszy i piosenek, które wytrwale 
ćwiczyły podczas prób. 
Tego dnia panowała świąteczna at-
mosfera. Dzieci ubrane w stro-
je galowe, przepiękna dekoracja 
sali gimnastycznej, przygotowany 
sprzęt nagłaśniający, instrumenty 
perkusyjne – to wszystko po to, aby 
ślubowanie pierwszaków wypadło 
jak najbardziej uroczyście. Ucznio-

wie klasy pierwszej przedstawili pro-
gram artystyczny pt. „Zawsze razem”. 
Wzorowo zaprezentowali swoje u- 
miejętności recytatorskie, wokalne  
i taneczne. Najważniejszym momen-
tem uroczystości było złożenie przez 
dzieci uroczystego ślubowania na 
sztandar Szkoły oraz Pasowanie na 
Uczniów, którego dokonała Dyrektor 
Szkoły - Małgorzata Wolny. W ten 
sposób pierwszoklasiści zostali ofi- 
cjalnie włączeni do grona Uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Józefa Kas- 
solika w Międzyrzeczu. Ukoronowa- 
niem aktu pasowania było wręczenie 
pamiątkowych dyplomów przez Panią 
Dyrektor. Ciepłe i miłe słowa skie- 
rowały do pierwszoklasistów wy-
chowawczyni oraz inspektor oświaty 

- Urszula Pomietło. Pochwaliły ta- 
lenty najmłodszych uczniów, życzyły 
im samych miłych chwil w szkole  
i sukcesów oraz wręczyły dzieciom 
upominki i rogi obfitości. Na pewno 
Uczniowie będą starali się „swoim 
zachowaniem i nauką sprawiać radość 
Rodzicom i Nauczycielom”. 

Zofia Drobiczek

Uroczystość Pasowania na Ucznia 

fo
t.:

 U
. P

om
ie

tło

Przy zachowaniu wszelkich wymogów 
sanitarno-epidemiologicznych, dzięki 
zaangażowaniu naszych ochotników 
z OSP Bojszowy Nowe, udało się nam 
wydać i rozprowadzić kalendarze 
na 2021 rok. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim osobom, które nabyły 
publikację oraz wsparły nas daro- 
wiznami. W szczególności dziękujemy 
przedsiębiorcom, których sponsoring 
pozwolił wydać kalendarz w całkiem 

nowej formie. Ich loga można znaleźć 
w dolnej części kalendarza oraz na 
naszym facebookowym profilu. Oso-
by, które jeszcze nie mają wydawnic- 
twa, a chciałyby powiesić je na ścia- 
nie, prosimy o kontakt przez Faceboo-
ka lub pod numerem 507859201.
Korzystając z okazji, dziękujemy 
również wszystkim mieszkańcom 
gminy i nie tylko, którzy przekazali 
naszej OSP 1% podatku. Dzięki Wam 

możemy skuteczniej ratować ludzi, ich 
dobytek, a także prowadzić działal-
ność społeczną. DZIĘKUJEMY!!!

Druhowie OSP Bojszowy Nowe

Ochotnicze kalendarze
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Przed wakacjami pandemia zmusiła 
polskie szkoły do wprowadzenia 
zdalnego nauczania. W tym roku  
szkolnym sytuacja się powtórzyła. Jak 
okoliczne szkoły radzą sobie z tą sy- 
tuacją? Sprawdźmy w bojszowskiej 
podstawówce.
Pomimo wprowadzenia edukacji zdal-
nej, w budynku przy ulicy Św. Jana 
33 dalej można spotkać większość 
nauczycieli. Ci nie tylko zajmują 
się młodszymi klasami, ale również 
prowadzą lekcje on-line w osobnych 
pomieszczeniach z zachowaniem za- 
sad bezpieczeństwa. W efekcie 
udało się zwiększyć ilość lekcji pro- 
wadzonych w czasie rzeczywistym.
- Teraz większość lekcji jest “na żywo” 
i łatwiej mi się uczyć, bo nauczyciele 
mają więcej możliwości wytłumacze-
nia materiału - przyznaje Maria, 
uczennica klasy ósmej. Jej koleżanka 
Milena dodaje, że widać wcześniejsze 
przygotowanie pedagogów do zdal-
nego nauczania. Te słowa potwierdza 
również Beata Kocurek, nauczycielka 
zajmująca się od strony technicznej 
wdrożeniem nauki zdalnej w szkole. 
- W tamtym roku musieliśmy się 
sporo nauczyć. Początki były trudne 
zarówno dla rodziców, uczniów jak  
i nauczycieli - wspomina i dodaje, że 
tym razem młodzież już we wrześniu 
rozwiązywała problemy techniczne, 
dzięki czemu w momencie decyzji 
rządu, zdecydowana większość szkol-
nej społeczności płynnie przeszła do 
lekcji prowadzonych przez internet.
Jak wyglądają one w praktyce? W Szko- 
le Podstawowej im. WIlhelma Ga- 
wlikowicza mają wszystko w jednym 
miejscu. Uczeń otrzymuje dostęp do 
systemu GSuite (to przystosowana do 
potrzeb szkół rozbudowana platfor-
ma biznesowa). Po zalogowaniu może 
sprawdzić kolejność lekcji w kalen-
darzu i automatycznie przenieść się do 
wirtualnych klas (Classroom, Google 
Meet). Nauczyciele mają możliwość 
nie tylko przeprowadzania wideo- 
rozmowy z uczniami, ale również wy- 
świetlania prezentacji, wirtualnych 
tablic itp. Wielu tworzy i korzysta także 
z innych cyfrowych narzędzi (np. Pad-

let, Genially, Insta.Ling, e-podręczni-
ki). Dzięki temu internetowe spotka-
nia bardziej przypominają te, które 
odbywają się w klasach. Nie zmienił 
się również rytm zajęć. Nauczyciele 
prowadzą je według niezmienionego 
planu lekcji z zachowaniem przerw.
Czy jednak taki rodzaj nauki jest 
bezpieczny? W dzisiejszych czasach, 
mówiąc o świecie cyfrowym nie można 
pominąć tego pytania. W pierwszych 
wiosennych miesiącach edukacji zdal-
nej ogólnopolskim problemem były 
tzw. rajdy. Anonimowe osoby, czę- 
sto w grupach, zakłócały lekcje pro- 
wadzone on-line niejednokrotnie 
krzycząc wulgarne hasła. Ten problem 
w bojszowskiej podstawówce również 
rozwiązało korzystanie z jednej plat-
formy edukacyjnej. 
- Uczniowie logują się na zajęcia  
z utworzonych przez szkołę indywid-
ualnych kont, więc nie ma możliwo- 
ści, aby pojawił się na nich ktoś z ze-
wnątrz, a dzięki korzystaniu z płatnej 
domeny nie otrzymujemy zbędnych 
reklam i tzw. spamu - wyjaśnia Beata 
Kocurek i dodaje, że dużym sukcesem 
jest prawie stuprocentowa frekwencja 
na lekcjach. Jak udało się to osiągnąć? 
Na pewno ważne było to, że wpro- 
wadzony wiosną, na wniosek dyrekto-
ra szkoły, system maksymalnie uproś- 
cił kwestie techniczne. Dodatkowo, 
uczniowie mogą korzystać z kilkuna- 

stu laptopów zakupionych z programu 
rządowego. Oczywiście różne proble-
my techniczne wciąż się zdarzają, ale 
są one rozwiązywane na bieżąco. Szko- 
ła nie zrezygnowała z prowadzenia 
innych zajęć (np. tzw. rewalidacji). Te 
prowadzone indywidualnie, jeśli ro- 
dzic wyraża taką chęć, mogą nadal od-
bywać się w budynku szkoły. 
W momencie pisania tego artykułu 
edukacja zdalna w Polsce obowiązu-
je uczniów od klas czwartych szkoły 
podstawowej. Zgodnie z aktualnymi 
zarządzeniami zakończy się 8 listo-
pada, jednak jak zapowiada Minister- 
stwo Edukacji, ten termin prawdopo-
dobnie zostanie przesunięty.

JP

Szkoła w czasach pandemii
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W październiku w międzyrzeckiej  
szkole odbyła się kolejna zbiórka 
karmy i innych potrzebnych rze- 
czy dla zwierząt przebywających  
w Ośrodku Zwierząt Pokrzywdzonych 
w Grzawie. Ośrodek prowadzi Fun-
dacja „Zwierzęca Arkadia”, która 
opiekuje się sporą gromadką zwie- 
rzaków z odzysku, a czasami po bardzo 
traumatycznych przejściach.  Miej- 
sce jest oddalone od międzyrzeckiej 
szkoły tylko o 10 km. W akcji wzięli 
udział uczniowie, rodzice, pracowni- 
cy szkoły oraz dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Bojszowach, Oddziały 

w Jedlinie i Międzyrzeczu. Efekty 
zbiórki przeszły oczekiwania orga- 
nizatorów. Dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu całej społeczności szkolnej 
udało się zebrać bardzo dużo jedzenia 
dla psów i kotów, a także koce, ręczni-
ki,  środki higieniczne oraz zabawki.
Wszystkie prezenty zostały 
dostarczone do ośrodka 28 paździer-
nika. Dziękujemy wszystkim, którzy 
okazali dobre serce i włączyli się do 
naszej akcji, która uczy, że WARTO 
POMAGAĆ, a „Dobro czynione in-
nym – zawsze do nas powraca”.

Bogusława Golus

Zwierzęca Arkadia
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W październiku zostały wznowione 
zajęcia, które są  kontynuacją projektu 
„Mobilna biblioteczka dla dzieci” reali- 
zowanego w ramach grantu przyzna-
nego filii w Bojszowach Nowych przez 
Fundację BGK im. J.K. Steczkowskie-
go.
Ze względu na obostrzenia, zajęcia re-
alizujemy w większym pomieszczeniu, 
tzn. w sali konferencyjnej w biblio- 
tece w Bojszowach.  

Do tej pory udało nam się przepro- 
wadzić  trzy spotkania, podczas 
których dzieci i ich opiekunowie bio- 
rą udział w zajęciach ruchowych 
do muzyki, wykonują prace plas-
tyczno-techniczne, a  wszystko to 
tematycznie związane z treściami lite- 
rackimi, których dzieci wysłuchują na 
początku zajęć.  

Maluch w bibliotece -Mobilna biblioteczka powraca 
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Wójt Adam Duczmal nagrodził 
nauczycieli za ich osiągnięcia dydak-
tyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 
Wśród tegorocznych wyróżnionych 
znaleźli się: Danuta Kocurek z Gmin-
nego Przedszkola w Bojszowach, Ta-
mara Żelazna ze Szkoły Podstawowej 
w Międzyrzeczu, Dorota Kajtoch oraz 
Beata Kocurek ze Szkoły Podstawowej 
w Bojszowach, a także Agnieszka 
Markiel, Monika Szojda i Stella Zię-
ba z Gminnej Szkoły Podstawowej  
w Świerczyńcu. Wójt docenił również 

pracę i poświęcenie wszystkich dyrek-
torów naszych placówek oświatowych 
i przyznał nagrody Barbarze Sośnie, 
Gabrieli Kucharczyk, Małgorzacie 
Wolny i Pawłowi Łukasikowi.
Z uwagi na obostrzenia sanitarne 
nie odbyło się tradycyjne spotkanie 
z wszystkimi narodzonymi – Wójt 
złożył im gratulacje w każdej z jed-
nostek. Zwrócił uwagę, że ostatni rok 
szkolny nie należał do najłatwiejszych 
ze względu na prowadzenie zajęć  
w trybie zdalnym. Życzył nauczycie-

lom przede wszystkim zdrowia oraz 
wytrwałości w przekazywaniu wiedzy 
młodemu pokoleniu naszej gminy.

Nagrodzeni nauczyciele

W wyniku długotrwałych, ciągłych 
opadów deszczu w dniach 12 i 13 
października 2020 roku podniosły 
się stany wody w rzekach na terenie 
Gminy Bojszowy. Wisła i Pszczynka 
przekroczyły najpierw stany ostrze-
gawcze, a następnie stany alarmowe 
(Wisła o 45 cm, Pszczynka o 32 cm). 
Gostynka przekroczyła tylko stan o- 
strzegawczy o 55 cm  Prowadzona 
była stała obserwacja poziomu wody 
w rzekach oraz na podstawie pro- 
gnoz pogody analizowany był możli-

wy rozwój sytuacji. 14 października 
po ustaniu opadów deszczu sytuacja 
ustabilizowała się, a następnie wody 
powoli zaczęły opadać.
W dniu 19 października stan wody 
w rzekach wynosił Wisła 282 cm, tj. 
62 powyżej stanu ostrzegawczego, 
Pszczynka 338 cm, tj. 48 powyżej sta-
nu ostrzegawczego, Gostynka 140 cm, 
tj. 30 cm, poniżej stanu ostrzegawcze-
go.

Przekroczone stany wód
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Nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie,

Pewnie każdy z czytelników słyszał 
kiedyś o zasiedzeniu i posiada pewną 
wiedzę na ten temat. 
W niniejszym artykule postaram się 
bliżej przedstawić tę instytucję prawną 
skupiając się na zasiedzeniu nierucho-
mości.
Posiadacz nieruchomości niebędą-
cy jej właścicielem nabywa własność, 
jeżeli posiada nieruchomość nieprzer-
wanie od lat dwudziestu jako posia- 
dacz samoistny, chyba że uzyskał po-
siadanie w złej wierze (zasiedzenie). 
Po upływie lat trzydziestu posiadacz 
nieruchomości nabywa jej własność, 
choćby uzyskał posiadanie w złej 
wierze. 
O zakwalifikowaniu posiadania, jako 
wykonywanego w dobrej lub złej wie- 
rze decyduje stan, jaki istniał w mo-
mencie objęcia rzeczy w posiadanie. 
Późniejsze zmiany świadomości po-
siadacza pozostają bez wpływu na tę 
ocenę i w konsekwencji na długość 
okresu posiadania potrzebnego dla 
nabycia własności przez zasiedzenie. 
Natomiast nabyć nieruchomość rol-
ną w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształ- 
towaniu ustroju rolnego (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1362 oraz z 2020 r. poz. 
284), przez zasiedzenie może jedynie 
rolnik indywidualny w rozumieniu 
przepisów tej ustawy, jeżeli - ustalona 

zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 i 3 tej 
ustawy - powierzchnia nabywanej ni-
eruchomości rolnej wraz z nierucho- 
mościami rolnymi stanowiącymi 
jego własność nie przekroczy 300 ha 
użytków rolnych. Należy pamiętać 
o tym, że jeżeli właściciel nierucho-
mości, przeciwko któremu biegnie 
zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie 
nie może skończyć się wcześniej niż 
z upływem dwóch lat od uzyskania 
pełnoletności przez właściciela.
Jeżeli podczas biegu zasiedzenia 
nastąpiło przeniesienie posiadania, 
obecny posiadacz może doliczyć do 
czasu, przez który sam posiada, czas 
posiadania swego poprzednika. Jeże-
li jednak poprzedni posiadacz uzy- 
skał posiadanie nieruchomości w złej 
wierze, czas jego posiadania może być 
doliczony tylko wtedy, gdy łącznie  
z czasem posiadania obecnego posia- 
dacza wynosi przynajmniej lat trzy-
dzieści. Przepisy powyższe stosuje się 
odpowiednio w wypadku, gdy obecny 
posiadacz jest spadkobiercą poprzed-
niego posiadacza.
Aby ocenić spełnienie warunków 
zasiedzenia rozróżnić należy posia- 
danie samoistne od posiadania zależ-
nego. Otóż posiadaczem rzeczy jest 
zarówno ten, kto nią faktycznie wła-
da jak właściciel (posiadacz samoist-
ny), jak i ten, kto nią faktycznie włada 

czyli jakie warunki należy spełnić, aby zasiedzieć nieruchomość

jak użytkownik, zastawnik, najemca, 
dzierżawca lub mający inne prawo, 
z którym łączy się określone władz-
two nad cudzą rzeczą (posiadacz 
zależny). Zatem co do zasady, gdy 
ktoś włada cudzą nieruchomością 
bez tytułu prawnego jest posiadaczem 
samoistnym, a gdy nią włada na pod-
stawie zgody właściciela i zawartej  
z nim umowy jest posiadaczem 
zależnym. Zasiedzenie nierucho-
mości dopuszczalne jest wyłącznie  
w przypadku posiadania samoistnego.
Wyjaśnienia wymagają również po-
jęcia dobrej i złej wiary posiadacza 
nieruchomości. Według poglądu 
tradycyjnego, dobra wiara polega na 
błędnym, ale w danych okolicznoś- 
ciach usprawiedliwionym przeko-
naniu, że danej osobie przysługuje 
wykonywane przez nią prawo (uchwa- 
ła siedmiu sędziów Sądu Naj- 
wyższego z dnia 11 grudnia 1975 r. - 
zasada prawna - III CZP 63/75, OS-
NCP 1976, Nr 12, poz. 259). Nato- 
miast zła wiara posiadacza jest sytuac-
ją przeciwną, gdy posiadacz nieruch-
omości wiedział albo przy zachowan-
iu należytej staranności powinien był 
wiedzieć, że nie posiada tytułu praw-
nego do określonej rzeczy.

Tomasz Lejawa

112
Kronika policyjna

06.10. MIĘDZYRZECZE,  
UL. KOPALNIANA, policjanci za-
trzymali 23-letniego mężczyznę, 
który kierował samochodem będąc 
w stanie nietrzeźwości – 0,26 mg/l.

20.10. BOJSZOWY, UL. CHMIEL-
NA, zawarcie przez nn sprawcę 
umowy na usługi telekomunikacyj- 
ne poprzez wykorzystanie danych 
osobowych i podrobienie podpisu 
osoby zawiadamiającej.

24.10. MIĘDZYRZECZE, UL. 
ŻUBRÓW, pobicie 40-letniego miesz-
kańca powiatu bieruńsko-lędzińskie-
go. W dniu 27.10. policjanci zatrzymali  
sprawcę.
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Historia mogiły żołnierskiej na bojszowskim cmentarzu 
Odwiedzając 1 listopada groby naszych 
zmarłych krewnych, często przystaje-
my też przy mogiłach i krzyżach żoł-
nierskich. Takie miejsce pochówku 
polskich żołnierzy z września 1939 
roku odwiedzane jest od lat przez 
pokolenia mieszkańców naszej gminy 
na bojszowskiej nekropolii. Co roku 
można dostrzec wiele zapalonych 
na nim zniczy. Mogiła ta przez lata 
skrywała tajemnicę, kto jest w niej 
pochowany. Na nagrobku widnie-
je napis: „Kapral Bronisław Albiński  
z Harmęż pow. Oświęcimski oraz sześ-
ciu nieznanych żołnierzy polskich”. 
Dokładnie taka inskrypcja znajdowa-
ła się również na drewnianym krzyżu, 
który stał na mogile w czasie wojny 
(zdjęcie archiwalne zamieszczone  
w artykule czarno-białe).
Jednakże, napis ten jest mylny. Oto 
dane żołnierzy pochowanych w tej 
zbiorowej mogile:
1. Bronisław Żabiński z Głębowic, 
pow. wadowicki, dowódca 9. druży-
ny 6. kompanii z 12. pułku piechoty  
z Wadowic, 
2. Mieczysław Chocholski. Urodzony 
10.07.1916 r. Stopień wojskowy: 
Kapral. Służył w 75. pułku piechoty  
z Chorzowa,
3. Edmund Morciszek. Urodzony 
01.1905 r. w Goduli. Stopień woj- 
skowy: Szeregowy. Służył w 75. pułku 
piechoty z Chorzowa,
4. S. Skuczek. Stopień wojskowy: Sze-
regowy. Służył w 75. pułku piechoty  
z Chorzowa,
5. Adrian Stanik. Stopień wojskowy: 
Szeregowy. Służył w 75. pułku piecho-
ty z Chorzowa,
6. Osoba cywilna nieznana z nazwi- 

ska. Prawdopodobnie był to powsta-
niec śląski z batalionu ‘’samoobrony 
powstańczej’’, która wspierała wojsko.
Przed Wszystkimi Świętymi na po- 
mniku poległych położono symboli- 
czny, brzozowy krzyż z  danymi po-
ległych. Tak, aby każdy, kto przyjdzie 
zapalić i pomodlić się w hołdzie bo-
haterom września 1939, mógł dowi- 
edzieć się kim byli.
Wyżej wymienieni polegli w star- 
ciach 2-3 września 1939 r. Trzech 
z nich stanowiło obsługę karabi-
nu maszynowego, który ustawiony 
był na polu buraków, naprzeciw 
obecnego boiska szkolnego. Dwóch 
zginęło w ostrzelanym ambulansie. 
Bronisław Żabiński z Głębowic zginął 
w jedlińskim lesie 3 września, około 
godziny 21. Więcej o działaniach  
z września 1939 roku w Bojszowach 
mogliśmy przeczytać przed paroma 
laty w dwuczęściowym cyklu “Po-
tyczka Bojszowska” w “Naszej Rod-
ni”. Fakty historyczne na jej temat 
zgromadził Roman Golus, tak jak  
i ww. dane polskich żołnierzy. Z kolei 

bazę źródłową samych informacji, 
spis poległych z grobu na cmentarzu  
w Bojszowach, oparto o dane z urzędu 
marszałkowskiego w Katowicach.
Niestety oprócz danych osób po-
ległych nie udało się do tej pory skon-
taktować z rodzinami żołnierzy, które 
z całą dozą prawdopodobieństwa dalej 
nie znają miejsca pochówku swoich 
bliskich. Dla przykładu, żona Edmun-
da Morciszka nadal szukała go po woj- 
nie w 1947 roku. Wystosowała w tej 
sprawie pismo do gazety urzędowej. 
Fragment tekstu z jej apelem (zdj. nr 
2) sugeruje nam, że nie miała o jego 
śmierci żadnych informacji i chciała 
uznać męża za zmarłego. Bądź co 
bądź, życie musi toczyć się dalej.
Przechodząc obok tej wojennej 
mogiły przystańmy koło niej choć na 
chwilę, odmówmy modlitwę. Polegli 
zasłużyli na ten mały gest, w zamian 
za to, że przed ponad 80 laty wypełnili 
swój żołnierski obowiązek broniąc tej 
ziemi oraz oddając przy okazji swoje 
życie.

Autor: Janusz Miś. 
Projekt: Międzyrzecze, ratujemy 

śląskie historie

Fragment pisma o uznanie za zmarłego Edmunda męża Matyldy Morciszek. Monitor Polski 12 
maja 1947.

Zdjęcie archiwalne mogiły żołnierskiej na cmentarzu w Bojszowach
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więcej na www.bojszowy.pl/rodnia

WAŻNE TELEFONY:
TELEFON ALARMOWY: 112
POGOTOWIE RATUNKOWE TYCHY: 999
POLICJA BIERUŃ: 32 323-32-00 lub 997
STRAŻ POŻARNA TYCHY: 32 227-20-11 lub 998
OSP BOJSZOWY: 507-859-139
OSP BOJSZOWY NOWE: 507-859-201
OSP MIĘDZYRZECZE: 507-859-061
OSP ŚWIERCZYNIEC: 507-859-492
URZĄD GMINY BOJSZOWY: 32 218-93-66
GOPS BOJSZOWY: 32 328-93-05
GPK: 32 218-91-74, 781-221-181
BIBLIOTEKA: 32 218-91-07
STRAŻ LEŚNA: 660-642-655
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Nasza Rodnia dostępna jest w sklepach 
na terenie naszej gminy!

Wieści z boiska
Klasa okręgowa, GTS Bojszowy.
GTS Bojszowy – Ogrodnik Cielmice 
(2:0)
Przełom Kaniów - GTS Bojszowy (1:4)
Kolejne mecze na bojszowskim boisku 
odbędą się w 16. kolejce spotkań (7-8 
listopada) z MKS Lędziny  i 18. Kolej- 
ce spotkań z Pionierem Pisarzowice.
Najciekawiej zapowiada się mecz 
z lędzińskim zespołem, gdyż oba 
zespoły rywalizują o pierwsze miejsce 
w tabeli. Z racji obostrzeń związanych 
z pandemią koronawirusa mecze od-
bywają się bez udziału publiczności.
Klasa A, KS Polonia Międzyrzecze:
Polonia Międzyrzecze – Znicz 
Jankowice (3:1)
Polonia Międzyrzecze – JUW-e Jaro-
szowice (3:3)
Kolejne mecze międzyrzeckiego klu-
bu na ich boisku zaplanowano na 14. 
kolejkę spotkań (11 listopada) z LKS 
Woszczyce. 
Klasa B, GTS II Bojszowy:
Czarni Piasek – GTS II Bojszowy (4:2) 
GTS II Bojszowy – LKS Wisła Mała 
(3:4)
LKS Mizerów – GTS II Bojszowy (3:0)
Następne mecze zespołu w Bojszowach 
odbędą się w 15. kolejce spotkań (14 
-15 listopada) z UKS Warszowice.
Z racji obostrzeń związanych z pan-
demią koronawirusa, objęciem całe-
go kraju tzw. „czerwoną strefą” mecze 
odbywają się bez udziału publiczności. 
WspierajMY nasze drużyny duchowo 
i śledźmy ich profile na Facebook-u,  
z pewnością znajdziemy tam bieżące 
informacje prosto z boiska.

Pod rozwagę: kultura zachowania czystości
Ścieżka biegnąca z ul. Fabrycznej 
w stronę Bierunia jest chętnie 
uczęszczana przez rowerzystów, rol-
karzy, a także spacerowiczów. Moż-
na rzec, że panuje na niej wzmożony 
ruch, zwłaszcza jeżeli warunki atmos-
feryczne są sprzyjające. Wśród tych, 
którzy chętnie odwiedzają tamte st-
rony są również właściciele większych  
i mniejszych piesków. I tu pojawia się 
„problem”. Otóż nie każdy właściciel 
sprząta po tym, co niejednokrotnie 
ich pupil tam pozostawia (nie będzie-
my nazywać tego ciężkiego kali- 
bru po imieniu). Odrobina czystości, 
a przede wszystkim kultury jeszcze 
nikomu nie zaszkodziła, więc bardzo 
prosimy: ogarnijcie po swoich czwo- 

ronogach. Dotyczy to także wszyst-
kich innych ulic, alejek i chodników 
na terenie całej naszej gminy. Tak 
niewiele daje tak wiele! Użytkowa- 
nie tych przestrzeni stanie się wtedy  
o wiele bardziej przyjemne.

Konkurs z okazji jubileuszu GTS Bojszowy
W najbliższych numerach będziemy zamieszczać kilka pytań związanych z historią 
bojszowskiego klubu. Wśród osób, które prześlą prawidłowe odpowiedzi na  
wszystkie z nich – wylosujemy zwycięzcę. Pierwsza partia pytań:
1.Podaj nazwisko pierwszego prezesa bojszowskiego zespołu.
2. Kto zdobył najszybszą bramkę w historii klubu?
3. Podaj imię i nazwisko trenera „złotych chłopców z Bojszów” z 1983 roku.
4. Podaj wynik meczu i nazwę rywala w pierwszym meczu po modernizacji obecne-
go obiektu sportowego.
5. Kto był trenerem zespołu, który wywalczył awans do IV ligi?
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