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Wprowadzenie 

Cel badania 

Celem badania było rozpoznanie potencjałów i potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie 

gminy Bojszowy. W diagnozie zostały poruszone następujące tematy: 

a) uwarunkowania oraz przejawy kondycji społeczności lokalnej m.in. gospodarcze, 

środowiskowe, społeczne, demograficzne, kulturowe; 

b) wiedza na temat potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Bojszowy, jak i zakresu 

oferowanych usług społecznych: 

 obecnego popytu na usługi społeczne, 

 zapotrzebowania na usługi społeczne, 

 zakładane zainteresowanie usługami społecznymi, 

 grupy odbiorców i dostawców usług społecznych wraz z określeniem ich profilu 

i charakterystyką; 

c) wiedza na temat korelacji innych sektorów życia społecznego, np. kondycji podmiotów 

gospodarczych w odniesieniu do realnych problemów społecznych; 

d) zakres działań usługowych, organizowanych przez gminę, wskazanych w art. 2 ust. 1 ustawy 

o CUS; 

e) usługi w lokalnej polityce społecznej. 

Zakres badania 

Zakres terytorialny: gmina Bojszowy. 

Zakres podmiotowy: przedstawiciele lokalnej społeczności, mieszkańcy gminy, w tym osoby starsze, 

osoby z niepełnosprawnością oraz przedstawicie instytucji gminnych, organizacji pozarządowych 

Zakres przedmiotowy: kondycja społeczności lokalnej, w tym obszary:  środowiskowe, gospodarcze, 

społeczne, demograficzne, kulturowe. 

Pytania badawcze 

Cel badania został osiągnięty na podstawie pytań badawczych. Poniżej przedstawiono zestaw pytań 

badawczych jakie wykorzystano w badaniu: 

1. Jakie problemy społeczne występują w gminie Bojszowy? 

2. Z jakich usług społecznych mogą aktualnie korzystać mieszkańcy gminy Bojszowy? 

3. Jakie zapotrzebowanie na usługi społeczne zgłaszają mieszkańcy gminy Bojszowy? 

4. Który obszar usług społecznych jest priorytetowy dla mieszkańców gminy Bojszowy? 

5. Czy mieszkańcy gminy Bojszowy mają trudności w korzystaniu z usług społecznych w 

miejscu zamieszkania?  
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Zastosowane techniki badawcze 

Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy 

Bojszowy została zrealizowana za pomocą następujących technik: analiza danych zastanych, ankiety 

za pośrednictwem strony WWW, bezpośredni indywidualny wywiad z użyciem urządzeń mobilnych, 

zogniskowany wywiad grupowy oraz indywidualny wywiad pogłębiony. 

Cel główny oraz cele szczegółowe badania zostały zrealizowane przy zastosowaniu kluczowej dla 

zapewnienia trafności i rzetelności prowadzonych działań badawczych zasady triangulacji, 

rozumianej, jako triangulację źródeł danych, metod badawczych, jak i triangulację perspektyw 

badawczych:  

 triangulacja źródeł danych – analizą zostały objęte zarówno dane zastane jak i dane 

wywołane (uzyskane bezpośrednio w toku realizacji), 

 triangulacja metod badawczych – w trakcie realizacji badania zastosowane zostały metody 

badań ilościowych (badania CAWI, CAPI) oraz jakościowych (wywiady IDI, FGI, analiza desk 

research),  

 triangulacja perspektyw badawczych – badanie zostało zrealizowane przez zespół 

badawczy składający się z ekspertów reprezentujących różne dziedziny i podejścia 

badawcze, co pozwoliło zminimalizować wpływ poszczególnych badaczy na osiągane wyniki 

poprzez wzajemną kontrolę realizacji, a także weryfikację i konfrontację dokonywanych 

analiz i formułowanych wniosków. 

Analiza danych zastanych 

Analiza danych zastanych (z ang. Desk Research) to analiza dostępnych danych i dokumentów (m.in. 

Raport o stanie Gminy Bojszowy, danych statystycznych z GUS, informacji pozyskanych z GOPS), 

która polega na scaleniu i przeanalizowaniu informacji w nich zawartych.  

Technika stworzyła bazę związaną z realizacją dalszych etapów badania. Analiza danych zastanych 

stanowi bazę dla dalszych rozważań oraz ustaleń związanych z realizacją dalszych etapów badania. 

Badanie ilościowe 

Wskazana technika to proces zbierania danych na podstawie przygotowanego kwestionariusza 

badania (ankiety). Taka forma pozyskiwania danych ilościowych pozwala na określenie 

występowania zjawisk wśród lokalnej społeczności.  

W badaniu ilościowym zachowano podział próby badawczej na warstwy tj. ze względu na miejsce 

zamieszkania. Badanie realizowano przy użyciu dwóch technik badawczych:  

1. CAWI - wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW (z ang. Computer-

Assisted Web Interview). 

2. CAPI - bezpośredni indywidualny wywiad z użyciem urządzeń mobilnych, takich jak np. 

laptop, tablet, smartfon. (z ang. Computer-Assisted Personal Interview).  

W pierwszym etapie opublikowano ankietę w wersji elektronicznej. Zaproszenie do udziału w 

badaniu zostało opublikowane m.in. na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach 

i portalach społecznościowych. W celu dotarcia do jak największej grupy mieszkańców (m.in. osób, 
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które nie mają dostępu do Internetu, nie potrafią sprawnie korzystać z komputera czy osób 

starszych) w drugim etapie przeprowadzono bezpośrednie wywiady techniką CAPI.  

Tabela 1. Rozkład próby ze względu na miejsce zamieszkania  

Miejsce zamieszkania Liczba wywiadów 

Bojszowy 40  

Bojszowy Nowe 40  

Świerczyniec 40  

Międzyrzecze 40  

Jedlina 40  

Łącznie 200 

Badanie jakościowe 

Badanie jakościowe polegało na szczegółowej, wnikliwej rozmowie moderatora z respondentem, 

której celem było dotarcie do precyzyjnych informacji bądź wiedzy związanej z tematem badania. 

W trakcie wywiadu pogłębionego podejmowane były pytania badawcze o charakterze 

eksploracyjnym, próby wyjaśniania lub zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowań. 

W ramach badań jakościowych z zastosowaniem metody FGI - zogniskowany wywiad grupowy (z 

ang. Focus Group Interview), przeprowadzono 2 wywiady z przedstawicielami lokalnej społeczności, 

w tym: 

 1 wywiad z osobami młodymi (do 30 roku życia), 

 1 wywiad z osobami starszymi (od 60 roku życia). Do każdego z wywiadu zostało 

zaproszonych po ok. 6 osób. 

Na potrzeby indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), zastosowano celowy dobór próby 

badawczej (arbitralny), zrealizowano: 

 3 wywiady z przedstawicielami instytucji gminnych,  

 3 wywiady z przedstawicielami organizacji pozarządowej, 

 3 wywiady z osobami z niepełnosprawnością. 
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Opis obszaru objętego diagnozą 

Położenie 

Gmina Bojszowy położona jest w środkowo-wschodniej części województwa śląskiego, w pradolinie 

rzeki Wisły i dorzeczu rzek Gostynki, Pszczynki i Korzeńca. Administracyjnie gmina Bojszowy 

wchodzi w skład powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Sąsiaduje z gminami Tychy, Bieruń, Oświęcim, 

Pszczyna, Miedźna i Kobiór. Gmina składa się z zespołu wiejskich jednostek urbanistycznych: 

Bojszowy, Bojszowy Nowe, Jedlina, Międzyrzecze i Świerczyniec, o łącznej powierzchni 3 407,33 ha. 

Rysunek 1. Położenie gminy Bojszowy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

Granice między poszczególnymi miejscowościami zacierają się, ponieważ1: 

 Bojszowy z Jedliną stanowią jedną parafię należącą do dekanatu Bieruńskiego. Obwód 

szkolny obejmuje obie wsie ze szkołą w Bojszowach. Jedynie klasy „zerowe” zlokalizowane są 

w budynku w Jedlinie. 

 Bojszowy Nowe ze Świerczyńcem stanowią jedną parafię należącą do dekanatu Bieruńskiego 

z kościołem zlokalizowanym na granicy obu miejscowości. Wspólny dla tych miejscowości 

jest również obwód szkolny. 

 Międzyrzecze stanowi jedną parafię należącą do dekanatu Miedźniańskiego z własnym 

kościołem i cmentarzem zlokalizowanym w sąsiedztwie kościoła. W Międzyrzeczu obwód 

szkolny obejmuje tylko miejscowość Międzyrzecze. 

                                                                 
1 https://bojszowy.pl/, dostęp 23.07.2021 r. 

Gmina 
Bojszowy 
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Uwarunkowania demograficzne 

Gmina Bojszowy na koniec 2020 r. liczyła 8 045 mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich lat dostrzega 

się systematyczny wzrost ludności. Sytuację obrazuje poniższy wykres i naniesiona linia trendu. W 

stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 1,5%, z kolei w porównaniu do 2016 r. o 4,8%. Liczba 

mężczyzn zamieszkujących Gminę Bojszowy jest niewiele mniejsza od liczby kobiet - kobiety 

stanowią 50,8% ogólnej liczby ludności (4 088 kobiet), natomiast mężczyźni 49,2% (3 957 

mężczyzn). Współczynnik feminizacji wynosi 103, co oznacza, że na każdych 100 mężczyzn przypada 

103 kobiet. 

Rysunek 2. Liczba mieszkańców gminy Bojszowy w latach 2016-2021 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan na dzień 1.06.2021 r. 

Przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzonych a liczbą zgonów, na koniec 2020 roku 

w gminie wynosił 3,1, tzn. liczba urodzeń przewyższała liczbę zgonów. Wartość jest znacznie lepsza 

w porównaniu do skali powiatu, województwa czy całego kraju. Ponadto na przestrzeni ostatnich lat, 

przyrost naturalny był zawsze dodatni.  

Tabela 2. Przyrost naturalny w latach 2016-2020 

Rok Polska Województwo 
śląskie 

Powiat bieruńsko-
lędziński 

 Gmina 
Bojszowy 

2016 -0,1 -1,4 2,4  3,2 

2017 0,0 -1,4 3,8  8,2 

2018 -0,7 -2,1 2,4  2,0 

2019 -0,9 -2,5 0,6  2,3 

2020 -3,2 -4,9 -0,6  3,1 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan na dzień 30.06.2021 r. 

Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów w 

2019 r. wynosił 0,94. Gmina w tym aspekcie wypada lepiej w porównaniu do województwa śląskiego 

(0,64), czy reszty kraju (0,74). Mimo to, roczna liczba urodzeń nie kompensuje rocznej liczby zgonów 

dlatego można interpretować to jako zjawisko starzejącego społeczeństwa. 
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W 2019 roku 46,5% zgonów w gminie Bojszowy spowodowanych było chorobami układu krążenia, 

przyczyną 26,1% zgonów w gminie Bojszowy były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było 

chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Bojszowy przypada 8.86 zgonów. 

Struktura ludności w Gminie Bojszowy według ekonomicznych grup wieku przedstawia się 

następująco2: 

 61,8% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym (z czego kobiety stanowią 47%), 

 22,0% mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym (z czego kobiety stanowią 50,2%), 

 16,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym (z czego kobiety stanowią 66,0%). 

Tabela 3. Struktura ludności według funkcjonalnych grup wieku 

  2016 2017 2018 2019 2020 

w wieku przedprodukcyjnym 1 603 1 647 1 671 1 691 1 766 

w wieku produkcyjnym 4 869 4 914 4 938 4 943 4 968 

w wieku poprodukcyjnym 1 202 1 234 1 251 1 290 1 311 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan na dzień 01.06.2021 r. 

W 2020 roku zarejestrowano 145 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 51 wymeldowań, 

w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych było dodatnie i wynosiło 94 osób. W tym samym roku 

nie odnotowano migracji zagranicznych, saldo migracji wewnętrznych na 1000 ludności wynosiło 

11,8. 

Obcokrajowcy zameldowani w gminie na pobyt czasowy i stały w 2020 r. liczyli 23 osoby. 

Tabela 4. Migracje w gminie Bojszowy w 2020 r. 

 Migracje w ruchu wewnętrznym Liczba osób 

zameldowania 145 

wymeldowania 51 

saldo migracji 94 

saldo migracji wewnętrznych na 1000 ludności 11,8 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan na dzień 30.06.2021 r. 

  

                                                                 
2 Główny Urząd Statystyczny, stan na dzień 1.06.2021 r. 
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Prezentacja wyników badań w gminie Bojszowy 

W opracowaniu zostały przedstawione zasoby Gminy Bojszowy w zakresie usług społecznych wraz 

z wynikami badań ankietowych wśród mieszkańców oraz zogniskowanych wywiadów grupowych 

w podziale na określone obszary. 

Jednostką organizacyjną Gminy Bojszowy powołaną do wykonywania zadań samorządu gminnego z 

zakresu pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach. Jednostka 

zatrudnia 9 pracowników na stanowiskach urzędniczych i 14 na stanowiskach pomocniczych i 

obsługi. 

Jednostka ta była realizatorem wszystkich programów z zakresu pomocy społecznej: 

 Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2020,  

 Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 -2020,  

 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

na rok 2020,  

 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojszowy na lata 2016 – 2030. 

W poszczególnych rozdziałach dokonano analizy danych zastanych oraz opisano potrzeby 

w zakresie usług społecznych w opinii mieszkańców oraz potrzeby w opinii pracowników 

instytucji, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli seniorów, osób młodych 

do 30 roku życia czy osób z niepełnosprawnościami. Poniższa analiza uwzględnia dane 

empiryczne pochodzące ze sprawozdań i raportów w zakresie polityki społecznej. Wykorzystano 

również dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego. 

  

 

ZASOBY  
GMINY  

BOJSZOWY 
Edukacja publiczna 

Przeciwdziałanie bezrobociu 

Wspieranie osób niepełnosprawnych 

i starszych 

Promocja i ochrona zdrowia 

Kultura, kultura fizyczna i turystyka 

Aktywność obywatelska 

Polityka prorodzinna, wspieranie rodziny wraz  

z systemem pieczy zastępczej oraz pomocą społeczną 
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Charakterystyka respondentów 

W badaniu udział wzięło 200 mieszkańców gminy Bojszowy. Większość uczestników badania 

stanowiły kobiety (65,5%), natomiast mężczyźni stanowili 34,5% respondentów. 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 

Średni wiek respondentów to 35 lat. Blisko co trzecia osoba deklarowała swój wiek w przedziale 35-

44 lat (31,0%). Drugą najbardziej liczną grupę liczyły osoby w wieku od 25 do 34 roku życia (27,0%), 

zaś osoby najmłodsze tj. 18-24 lat, stanowiły 23,5%. Osoby starsze, czyli powyżej 65 roku życia 

stanowiły 5,5%. 

Wykres 2. Wiek respondentów 

 
Zgodnie z założeniami metodologicznymi, z każdej miejscowości włączono do badania po 40 osób, co 

przełożyło się na udział 20,0% mieszkańców z każdej miejscowości. 

Wykres 3. Miejsce zamieszkania respondentów 
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Respondenci najczęściej posiadali wykształcenie wyższe (36,5%) lub zasadnicze zawodowe/ 

branżowe (szkoła branżowa I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa) – 22,5%. Osoby z 

wykształceniem średnim zawodowym/ branżowym (technikum, szkoła branżowa II stopnia) 

stanowiły 19,5%. 

Wykres 4. Wykształcenie respondentów 

 
Uczestnicy badania w zdecydowanej większości oceniali dobrze swoją sytuację materialną (76,5%). 

Jedynie 1,5% respondentów nie była zadowolona z obecnie znajdującej się sytuacji, zaś 22,0% osób 

nie potrafiło jednoznacznie określić sytuacji materialnej. 

Wykres 5. Ocena sytuacji materialnej respondentów 

 
Według deklaracji respondentów 60,5% z nich była zamężna/żonata, a blisko co trzeba osoba 

określiła swój stan cywilny jako panna/kawaler (29,5%). W badaniu uczestniczyło 6,5% 

wdów/wdowców, 3,0% osób rozwiedzionych, a jedna osoba nie potrafiła określić obecnego stanu 

cywilnego. 
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Wykres 6. Stan cywilny respondentów 

 
Spośród uczestników badania 2/3 było osobami pracującymi. Uczniowie/ studenci stanowili 12,0%, 

zaś emeryci i renciści 9,5%. Wśród innych odpowiedzi padło wskazanie jednocześnie na osobę 

pracującą oraz prowadzącą własną działalność gospodarczą, jedna z osób podejmowała pracę oraz 

studiowała oraz jedna osoba przebywała na urlopie wychowawczym. 

Wykres 7. Status na rynku pracy respondentów 

 
 

Uczestnikami badania były przede wszystkim osoby mieszkające w gminie Bojszowy od urodzenia 

(52,0%). Respondenci, którzy zamieszkują w gminie 10 lat lub więcej, ale nie od urodzenia stanowiły 

22,5%, natomiast mieszkańcy gminy mieszkający na jej terenie poniżej 3 lat stanowili 9,0%. 
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Wykres 8. Czas zamieszkania w gminie Bojszowy wśród respondentów 

 
Istotną kwestią wydaję się fakt, że 87,5% badanych wiąże przyszłość z gminą Bojszowy, a 3,5% osób 

zadeklarowało odmienne stanowisko. 

Wykres 9. Przyszłość z gminą Bojszowy 
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Polityka prorodzinna, wspieranie rodziny, system 
pieczy zastępczej i pomoc społeczna 

 

 

Do rodziny należą dzieci własne i małżonków, dopóki nie skończą 25 lat. Muszą być jednak na 

utrzymaniu rodziców, aby były uznane za jej członków. W gminie Bojszowy w 2020 r. funkcjonowało 

2 116 rodzin. Blisko co czwarta rodzina składała się z 4 osób, również liczne były rodziny 

z 3 członkami. Z kolei jednoosobowe gospodarstwa domowe stanowiły 11% wszystkich rodzin. 

Tabela 5. Struktura gospodarstw domowych 

Liczba członków Liczba rodzin Odsetek w ogółem 

1 232 11,0% 

2 378 17,9% 

3 405 19,1% 

4 515 24,3% 

5 285 13,5% 

6 182 8,6% 

7 70 3,3% 

8 26 1,2% 

9 12 0,6% 

10 5 0,2% 

11 5 0,2% 

12 1 0,0% 
Źródło: Raport o stanie Gminy Bojszowy za 2020 rok  

Małżeństwo i rodzina są silnie osadzone w systemie wartości Polaków. Mieszkańcy gminy Bojszowy 

zawarli w 2019 roku 33 małżeństw. W gminie Bojszowy współczynnik małżeństw w ostatnich latach 

spadał, a w 2020 r. wynosił 2,5 zawartych małżeństw na 1000 mieszkańców gminy. Jest to wartość 

niższa w porównaniu do średniej powiatu oraz województwa śląskiego. Tym samym współczynnik 

rozwodów w powiecie nie odbiega od sytuacji w całym województwie. 

Tabela 6. Współczynnik małżeństw oraz rozwodów na 1000 ludności 

  2016 2017 2018 2019 2020 

 Małżeństwa 

Woj. śląskie 5,0 4,9 4,9 4,7 3,7 

Powiat bieruńsko-lędziński 5,7 5,7 5,3 5,0 3,7 

Bojszowy 6,2 5,3 5,2 4,2 2,5 

 Rozwody 

Woj. śląskie 1,8 1,8 1,8 1,8 1,4 

Powiat bieruńsko-lędziński 1,7 1,3 1,6 1,9 1,4 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, stan na dzień 16.06.2021 r. 

26,9% mieszkańców gminy Bojszowy jest stanu wolnego, 61,5% żyje w małżeństwie, 2,9% 

mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy. 

Współczynnik dzietności ogólnej, czyli liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu 

całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat w 2019 r. wynosił 1,44. Wynik ten jest wyższy w porównaniu 

do województwa śląskiego (1,32) czy reszty kraju (1,38). 
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Współczynnik reprodukcji brutto, tj. średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku 

rozrodczym, 15 - 49 lat w 2019 r. wynosił 0,68. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym, w której rodzic (rodzice) lub małżonek 

rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny mieszkańcy gminy Bojszowy winni złożyć wniosek w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach. Do końca 2020 roku z Karty Dużej Rodziny łącznie 

skorzystało 15,6% ogółu mieszkańców Gminy Bojszowy, tj. 1 233 osoby. W 2020 r. dzieciom wydano 

105 kart, zaś rodzicom/opiekunom 110 kart. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej szczególną rangę przypisała funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej realizowanej w rodzinie. Doświadczanie trudności w tej sferze podlega 

specyficznym odziaływaniom wspierającym i naprawczym. Realizowanie tych zadań, na mocy 

ustawy, zostało w znacznej mierze oparte na usłudze asystenta rodziny.  

W 2020 r. objętych wsparciem asystenta rodziny było 12 rodzin (31 dzieci w rodzinach). Usługą 

asystenta rodziny w latach obowiązywania Gminnych programów wspierania rodziny GPWR 2018-

2020 objęto 22 rodziny, zaś w ramach GPWR 2015-2017 – 24 rodziny. 

W gminie w ramach Placówki Wsparcia Dziennego, która została powołana do życia w roku 2004 w 

ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, działa Świetlica Środowiskowa i Klub 

Młodzieżowy.  

Placówki Wsparcia Dziennego, organizuje to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

nasz w Bojszowach. Więc z tego na pewno dzieciaki mogą po szkole korzystać, to 

jest chyba do 17 czynne. 

IDI 2, przedstawiciel instytucji gminnej 

Placówka Wsparcia Dziennego wspiera rodziny przez objęcie uczestników działaniami 

wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Swoją działalnością pomaga dzieciom i młodzieży 

(tym samym rodzicom) przede wszystkim w zapewnieniu opieki wychowawczej, pokonywaniu 

trudności szkolnych i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień wychowanków, organizowaniu wolnego 

czasu oraz realizuje programy socjoterapeutyczne i psychoprofilaktyczne. Działania Placówki 

opierają się na zasadach etyki oraz na uniwersalnych wartościach, i ma na celu przygotowanie 

wychowanków i ich rodziców do właściwego i pełnego udziału w życiu społecznym na miarę ich 

indywidualnych możliwości3. 

W placówce realizowane są następujące zajęcia rozwijające zainteresowania i zamiłowania: 

 warsztaty ceramiczne, 

 warsztaty muzyczne, 

 warsztatach rękodzieła artystycznego, 

 warsztaty taneczne. 

Liczba miejsc w placówkach w 2020 r. – 165 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach realizując swoje zadania na podstawie ustawy o 

pomocy społecznej w 2020 r. przyznał świadczenie 108 osobom w rodzinie, w tym: 

 zasiłek stały 6 osobom, 

 zasiłek okresowy 9 osobom, 

                                                                 
3 dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
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 zasiłek celowy 65 osobom, w tym: zasiłek celowy specjalny 7 osobom, 

 zasiłek celowy na żywność wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na 

lata 2019-2023 58 osobom, 

 pomoc rzeczową w formie artykułów spożywczych w ramach wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 5 osobom, 

 pomoc w formie dożywiania z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” 

na lata 2019-2023 34 osobom, 

 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 osobom. 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach przyznał świadczenie z następujących 

powodów: 

Tabela 7. Liczba rodzin którym przyznano pomoc z podziałem na powody przyznania 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzenie 
Ubóstwo 27 63 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 2 2 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 12 70 

w tym, potrzeba ochrony wielodzietności 11 61 

Bezrobocie 12 20 

Niepełnosprawność 26 54 

Długotrwała lub ciężka choroba 26 46 

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 

38 114 

w tym:  

Rodziny niepełne 2 8 

Rodziny wielodzietne 8 44 

Przemoc w rodzinie 1 5 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 7 15 

Narkomania 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 

1 1 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status 
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 
pobyt czasowy (art. 7 pkt 11) 

0 0 

Zdarzenie losowe 0 0 

Sytuacja kryzysowa 0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 
Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, stan na koniec 2020 r. 

Stwierdza się, że maleje liczba rodzin objęta pomocą finansową zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej, a wzrasta liczba rodzin, w których prowadzona jest praca socjalna. Z tej formy pomocy 

skorzystały 74 rodziny o łącznej liczbie osób w rodzinach 185.  

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni współpracują z pedagogami szkolnymi, kuratorami 

sądowymi, policją, służbą zdrowia oraz innymi podmiotami, w celu poprawy sytuacji rodziny. 

W 2020 r. z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania skorzystało 7 osób. 



Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych  
na terenie Gminy Bojszowy 

18 
 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby 

tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym 

funkcjonowaniu. Gmina w 2020r. dysponowała 1 mieszkaniem chronionym (2 miejsca), z kolei od 

2021r. uruchomiono kolejne mieszkanie dla 4 osób. 

Na pewno jest mieszkanie socjalne w Bojszowach Nowych i na pewno mieszkają tam 

ludzie. 

IDI 2, przedstawiciel instytucji gminnej 

Kolejną analizowaną kwestią jest zjawisko przemocy w rodzinie, w tym liczba korzystających 

z pomocy z tego powodu rodzin oraz zasoby Gminy Bojszowy umożliwiające pomoc                                          

i przeciwdziałanie temu problemowi.  

Dokumentacja „Niebieskiej Karty" jest informacją, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy oraz 

wymaga ona wsparcia, kontroli i pomocy. W 2020 r. założono 12 Niebieskich Kart. Liczba jest 

porównywalna do poprzednich lat, przy czym w 2019 r. założono o 4 więcej.  

Tabela 8. Liczba założonych Niebieskich Kart 

2016 2017 2018 2019 2020 

12 10 9 16 12 

 Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 

Podczas wywiadu zasugerowano aby lokalnie przeprowadzać więcej kampanii społecznych w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także innych problemów w rodzinach, ponieważ 

rodziny najbardziej dotknięte trudną sytuacją życiową nie otrzymują odpowiedniego wsparcia. 

Powinny być chociażby z tego względu, żeby inne osoby, które są obok wiedziały, że 

coś takiego może się dziać i żeby te osoby zareagowały. Jeżeli chociaż jednej osobie 

taka kampania pomoże w tym, żeby zwróciła się o pomoc, no to jak najbardziej, w 

tym momencie jest to potrzebne, ale wydaje mi się, że bardziej jeszcze jest potrzebny 

nacisk, żeby ci pracownicy socjalni mogli po prostu bardziej reagować. 

IDI 2, przedstawiciel instytucji gminnej 

Inna osoba również zarekomendowała akcje nagłaśniające problemy w rodzinach, za przykład 

podano festyn zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego jednym z 

elementów były dni profilaktyki. 

Ja uważam, że takie działania w ramach takich profilaktyk zawsze się sprawdzi. 

Wiem, że w tym roku również na jednym z festynów GOPS przygotował takie 

właśnie dni profilaktyki. I ja myślę, że to dobry pomysł. 

IDI 1, przedstawiciel instytucji gminnej 

W wywiadzie z osobą z niepełnosprawnością pojawiło się stwierdzenie znieczulicy społecznej, co 

potwierdza istotność prowadzanie kampanii społecznych. 

Tak, brakuje empatii. Po prostu nawet jak się dziecku dzieje gdzieś krzywda, to nie 

zadzwonią na policję, po prostu każdy udaje, że nie widzi, nie słyszy. Nikt nie chce 

wiedzieć… nikt nie chce się po prostu się wtrącać, o w ten sposób. 

IDI 2, osoba z niepełnosprawnością II stopnia 

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z przedstawicielem instytucji gminnej można 

wywnioskować, że w trudniejszych rodzinach występują problemy edukacji dzieci. 
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Myślę, że tak, pewnie są problemy edukacyjne, jasne, bo to są takie problemy, gdzie 

rodzice sobie na przykład w ogóle nie radzą, a przez to konsekwencją tego jest, że 

dzieci sobie z tym nie radzą. 

IDI 2, przedstawiciel instytucji gminnej 

W 2020 r. złożono 1 151 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wynikających z ustaw o: 

świadczeniach rodzinnych, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wsparciu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o dodatkach mieszkaniowych, w 

tym: 

 zasiłek rodzinny - 77 wniosków,  

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 69 wniosków,  

 świadczenie rodzicielskie - 6 wniosków,  

 zasiłek pielęgnacyjny - 34 wnioski,  

 świadczenie pielęgnacyjne - 8 wniosków,  

 specjalny zasiłek opiekuńczy - 1 wniosek,  

 jednorazowe świadczenie - 1 wniosek,  

 fundusz alimentacyjny - 6 wniosków;  

 świadczenie wychowawcze (500+) - 126 wniosków,  

 dobry start (300+) - 820 wniosków,  

 dodatek mieszkaniowy - 3 wnioski. 

W związku z realizacją powyższych ustaw wydano 803 decyzji administracyjnych/informacji.  

Tabela 9. Liczba świadczeń oraz kwota wypłacona w 2020 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba 

świadczeń 
Kwota wypłaconych 

świadczeń 
Zasiłek wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 

Zasiłek rodzinny 2 062 223 057,54 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 4 4 000,00 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 

43 14 990,56 

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka 95 18 335,00 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

170 17 521,54 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 150 11 773,81 

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

575 47 921,69 

Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

264 15 875,77 

Świadczenia opiekuńcze 

Zasiłek pielęgnacyjny 1402 301 162,00 

Świadczenie pielęgnacyjne 325 590 558,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 10 6 200,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 54 54 000,00 

Świadczenia rodzicielskie 

Świadczenia rodzicielskie 103 97 686,90 

Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne 
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Wyszczególnienie 
Liczba 

świadczeń 
Kwota wypłaconych 

świadczeń 
Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 213 92 276,00 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 24 3 952,80 

Zasiłek dla opiekuna 

Zasiłek dla opiekuna 24 14 880,00 

Fundusz alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 48 13 600,00 

Świadczenia wychowawcze 

Świadczenia wychowawcze 500 plus 21 345 10 631 898,00 

Dobry start 

Dobry start 1 194 358 200,00 

Jednorazowe świadczenia 

Jednorazowe świadczenie 2 8 000,00 

Dodatek mieszkaniowy 

Dodatek mieszkaniowy 11 765,82 
Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, stan na koniec 2020 r. 

Wykres 10. Dostępność wybranych usług – polityka prorodzinna i wspieranie rodziny 

 

W opinii respondentów z zakresu wspierania rodziny w gminie Bojszowy należałoby rozwijać 

alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – uważało tak 74,5% osób. 

Również częściej niż co druga osoba wytypowała wsparcie alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego dla rodzin z dziećmi (59,0%) oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla osób 

dorosłych (54,5%). 
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Tabela 10. Jakie usługi z zakresu wspierania rodziny należałoby według Pana(-ni) rozwijać w 

gminie Bojszowy? 

 Wyszczególnienie Odsetek 

Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 74,5% 

Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi 59,0% 

Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla osób dorosłych 54,5% 

Warsztaty i zajęcia rozwijające zainteresowania 36,0% 

Wydarzenia i imprezy sprzyjające integracji rodzin 33,5% 

Zwiększenie bazy placówek opiekuńczo-wychowawczych 32,5% 

Poradnictwo specjalistyczne 19,5% 

Specjalistyczna pomoc 18,5% 

Grupy wsparcia i/lub grupy samopomocowe dla osób uzależnionych bądź dorosłych 
członków rodziny osoby uzależnionej 

11,5% 

Grupy wsparcia i/lub grupy samopomocowe dla osób doznających przemocy w 
rodzinie 

10,5% 

Grupy wsparcia i/lub grupy samopomocowe dla rodzin mających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze 

10,5% 

Usługi związane z poprawą relacji w rodzinie 8,5% 

Terapie uzależnień i terapie dla osób stosujących przemoc 8,0% 

Profilaktyka uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży 6,5% 

Rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców 6,5% 

Profilaktyka uzależnień i przemocy wśród osób dorosłych 5,5% 

Wsparcie asystenta rodziny 3,5% 

Inne 2,5% 

Nie wiem, trudno powiedzieć 1,0% 

Najczęściej wskazywane usługi wymagające wsparcie, były wskazywane także jako te, z których 

najchętniej skorzystaliby uczestnicy badania w przyszłości tj. alternatywne formy spędzania czasu 

wolnego dla dzieci, młodzieży (42,5%), osób dorosłych (42,0%) czy rodzin z dziećmi (35,5%). Jak 

wynika z badania najmniejsze zainteresowanie zostało wykazane w stosunku dla grup wsparcia i/lub 

grup samopomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, uzależnionych bądź dorosłych 

członków rodziny osoby uzależnionej i rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze. 

Tabela 11. Z których usług potencjalnie chciał(a)by Pan(i) w przyszłości skorzystać? 

 Wyszczególnienie Odsetek 

Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 42,5% 

Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla osób dorosłych 42,0% 

Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi 35,5% 

Warsztaty i zajęcia rozwijające zainteresowania 29,5% 

Wydarzenia i imprezy sprzyjające integracji rodzin 29,5% 

Zwiększenie bazy placówek opiekuńczo-wychowawczych (żłobków, przedszkoli, klubów 
malucha) 

19,0% 

Specjalistyczna pomoc (psycholog, pedagog, logopeda itp.) 12,0% 

Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinne) 11,5% 
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 Wyszczególnienie Odsetek 

Rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców 5,0% 

Profilaktyka uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży 4,0% 

Usługi związane z poprawą relacji w rodzinie (np. terapie rodzinne lub małżeńskie, 
rozwiązywanie problemów wychowawczych 

4,0% 

Nie wiem, trudno powiedzieć 4,0% 

Wsparcie asystenta rodziny 2,5% 

Profilaktyka uzależnień i przemocy wśród osób dorosłych 2,0% 

Terapie uzależnień i terapie dla osób stosujących przemoc 2,0% 

Grupy wsparcia i/lub grupy samopomocowe dla osób doznających przemocy w rodzinie 1,5% 

Grupy wsparcia i/lub grupy samopomocowe dla osób uzależnionych bądź dorosłych 
członków rodziny osoby uzależnionej 

1,0% 

Grupy wsparcia i/lub grupy samopomocowe dla rodzin mających problemy opiekuńczo-
wychowawcze 

1,0% 

 

Zdaniem reprezentantów gminy Bojszowy, koszty wychowania dzieci mają istotny wpływ na brak 

chęci posiadania dzieci (44,0%). Kluczowym czynnikiem jest także brak lub wady systemu placówek 

opiekuńczo-wychowawczych (30,5%) co znajduje odzwierciedlenie we wcześniejszym pytaniu 

dotyczącym niskiej oceny dostępności do żłobków czy przedszkoli.  Mimo, że niemal wszyscy 

respondenci wiążą przyszłość z gminą Bojszowy to dopatrują się, że młodzi odkładają decyzję 

posiadania dzieci z powodów emigracji do innej gminy (20,5%).  

Wykres 11. Co według Pana(-ni) wpływa na brak chęci posiadania dzieci przez mieszkańców 

gminy Bojszowy? 

 

 

Większość respondentów była zgodna, że najpoważniejszym problemem dzieci i młodzieży w gminie 

Bojszowy jest brak zorganizowanych form spędzania czasu wolnego (73,0%) – był to bowiem 

czynnik wskazywany ponad dwa razy częściej od pozostałych. Mieszkańcy gminy dostrzegają także, 
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że problem tkwi w uzależnieniu dzieci i młodzieży od gier komputerowych lub smartfonów (33,5%), 

a także braku pozytywnych wzorców i autorytetów (23,5%). 

Z badania ilościowego wynika, że mieszkańcy dobrze oceniają dostępność szkół w gminie Bojszowy 

(średnia 3,71). Również najwyżej spośród wskazanych usług oceniono dostępność świetlic i zajęć 

pozalekcyjnych (średnia 3,16) oraz dostępność wsparcia dla rodzin wielodzietnych (średnia 3,09). 

Z drugie strony najniższe oceny przyznano w dostępności do żłobków (średnia 1,86), czy 

dostępności do edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami (np. dzieci autystycznych, 

dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym) – średnia 2,56. Nie najwyższe noty przydzielono 

dostępności przedszkoli w gminie Bojszowy (2,69). 

 

Wykres 12. Jakie problemy dzieci i młodzieży uważa Pan(i) za najpoważniejsze w gminie 

Bojszowy? 

 

 

Pomoc społeczna, wspieranie osób niepełnosprawnych oraz osób starszych 

Podczas badania ilościowego ankietowani często wskazywali potrzebę punktu poradnictwa 

specjalistycznego (np. prawnego, psychologicznego) na terenie gminy (82,5% odpowiedzi 

twierdzących). Tym samym 11,5% badanych nie dostrzega aby stworzono taki punkt w gminie 

Bojszowy.  
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Wykres 13. Czy według Pana(-ni) w gminie Bojszowy potrzebny jest punkt poradnictwa 

specjalistycznego? 

 

Stwierdza się, że 52,5% respondentów byłaby zainteresowana z korzystania z punktu poradnictwa 

specjalistycznego w gminie Bojszowy. Neutralne stanowisko przyjęła co trzecia osoba (32,0%), z 

kolei 15,5% uczestników badania byłaby niechętna do skorzystania z punktu poradnictwa 

specjalistycznego. 

Wykres 14. Czy był(a)by Pan(i) zainteresowany(-na) korzystaniem z punktu poradnictwa 

specjalistycznego w gminie Bojszowy? 

 

Podczas badania osoby zostały poproszone o wskazanie usług społecznych, które są najbardziej 

potrzebne w gminie. Jak wynika 54,5% respondentów wskazało na specjalistyczne usługi opiekuńcze 

(ściśle związane ze schorzeniami). Dla grupy 30,5% osób istotne jest poszerzenie oferty poradnictwa 

specjalistycznego (np. prawnego czy psychologicznego). Niewiele mniej osób wybrało wsparcie 

w ramach usług opiekuńczych dla osób samotnych i mniej sprawnych (29,5%). Z drugiej strony 

mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnościami, opuszczającymi rodziny zastępcze, 

schronisko lub dom dla osób bezdomnych, dom dla matek i kobiet w ciąży będących w trudnej 

sytuacji życiowej, indywidualny plan usamodzielnienia są niszowym problemem społecznym gminy. 
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Wykres 15. Biorąc pod uwagę problemy społeczne występujące w gminie Bojszowy, które spośród 

usług społecznych są według Pana(-ni) najbardziej potrzebne?  

 

Częściej niż co druga osoba przyznała, że mieszkańcy gminy Bojszowy popadają w ubóstwo z 

powodu dziedziczenia niskiej sytuacji materialnej w rodzinie (54,0%). Jak się okazało, istotny wpływ 

na ubóstwo może mieć uzależnienie (28,0%) czy choroby przewlekłe i problemy ze zdrowiem 

psychicznym (27,5%). Inni dopatrują się słabej kondycji finansowej gospodarstwa domowego 

z powodu występującej niechęci do pracy (21,0%). 
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Wykres 16. Dlaczego według Pana(-ni) mieszkańcy gminy Bojszowy popadają w ubóstwo? 

 

Jak wynika ze zgromadzonych odpowiedzi uczestników badania, problem bezdomności jest 

zjawiskiem marginalnym w gminie Bojszowy, przy czym połowa respondentów nie posiadała wiedzy 

w tym temacie wskazując odpowiedź – nie wiem, trudno powiedzieć (51,5%).  

Wykres 17. Proszę ocenić, jak poważny jest problem bezdomności w gminie Bojszowy?  

 

  

54,0% 

28,0% 

27,5% 

21,0% 

11,5% 

11,5% 

11,5% 

11,0% 

11,0% 

10,5% 

10,5% 

6,0% 

4,0% 

1,5% 

7,5% 

Dziedziczenie ubóstwa

Uzależnienia

Choroby przewlekłe i problemy ze zdrowiem
psychicznym

Niechęć do pracy

Brak możliwości rozwoju zawodowego

Brak wsparcia ze strony bliskich osób

Nadmierne zadłużenia

Nieuczciwe praktyki pracodawców

Rozpad rodziny

Brak pracy

Brak wykształcenia

Wykluczenie cyfrowe

Wielodzietność

Inne

Nie wiem, trudno powiedzieć

0,5% 16,0% 51,5% 18,0% 14,0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zdecydowanie istotny Raczej istotny Nie wiem, trudno powiedzieć

Raczej nieistotny Zdecydowanie nieistotny



Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych  
na terenie Gminy Bojszowy 

27 
 

Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że 1,5% osób w trakcie badania przyznało, że zjawisko przemocy 

domowej pojawia się w rodzinie, ponadto 7,0% respondentów zna osobiście rodzinę, w której 

występuje problem przemocy domowej. Wśród uczestników badania 12,5% stwierdziło, że wie o 

przypadkach przemocy w rodzinie, jednak nie zna osobiście takich rodzin.  

Wykres 18. Czy w Pana(-ni) bliskim otoczeniu występuje zjawisko przemocy domowej? 
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Promocja i ochrona zdrowia 

 

 

 

Ochrona zdrowia publicznego jest jednym z zadań własnych realizowanych przez gminę. Gmina 

oprócz zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia publicznego realizuje także zadania zlecone. 

Do zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia publicznego, należy m.in. zabezpieczenie dostępności 

do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa i ginekologii oraz stomatologii 

zgodnie z minimalnym planem zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej  

(§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 października 2001 r. w sprawie zasad i warunków, jakim 

powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej). 

Średni wiek mieszkańców gminy Bojszowy wynosi 38,3 lat i jest znacznie mniejszy od średniego 

wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej 

Polski. 

W Gminie Bojszowy prowadzony jest Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej. Liczba zadeklarowanych 

pacjentów na koniec 2020 r. wyniosła 4 857 osób4. W Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

można skorzystać z pomocy lekarza POZ, lekarza specjalisty medycyny rodzinnej, 3 lekarzy 

specjalistów pediatrii, lekarza specjalisty chorób wewnętrznych i specjalisty chorób płuc. Dodatkowo 

poza poradnią rodzinną funkcjonują poradnie: ginekologiczna, medycyny pracy i stomatologiczna. W 

ramach POZ usługi świadczy również lekarz specjalista z zakresu badań ultrasonograficznych. 

Badania te są wykonywane nieodpłatnie w przypadku skierowania od lekarza w POZ w Bojszowach. 

Liczba porad udzielonych pacjentom w 2020 r.: 

 podstawowa opieka medyczna - 22 572 porad, 

 stomatologia – 1 752 porady, 

 AOS - 611 porad. 

Ponadto wyszczególnić należy: 

 liczba osób korzystających z pomocy z powodu ciężkiej lub długotrwałej choroby – 26 osób, 

 liczba osób korzystających z pomocy z powodu alkoholizmu – 6 osób, 

 liczba osób korzystających z pomocy z powodu narkomanii – 0 osób, 

 liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – 0 osób. 

Mieszkańcy gminy w kategorii promocji i ochrony zdrowia najwyżej ocenili dostępność do informacji 

odnośnie służby zdrowia w gminie - informacje w placówkach ochrony zdrowia (średnia 2,83) oraz 

dostępność do informacji odnośnie służby zdrowia w gminie - informacje w Internecie (średnia 

2,69). Z drugiej strony w opinii respondentów najgorzej wypada dostęp do opieki psychiatrycznej 

(średnia 1,76) oraz dostęp do lekarzy specjalistów (np. neurolog, geriatra, psychiatra) – średnia 1,56. 

Mimo wszystko wskazane do oceny usługi z zakresu promocji i ochrony zdrowia zostały ocenione 

nisko przez mieszkańców gminy – przyznawano raczej niskie oceny i żadna z usług nie uzyskała 

średniej powyżej 3. 

                                                                 
4 Raport o stanie Gminy Bojszowy za 2020 r. 
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Wykres 19. Dostępność wybranych usług – promocja i ochrona zdrowia 

 

W obszarze funkcjonowania ochrony zdrowia przede wszystkim należy poprawić w gminie dostęp 

do lekarzy specjalistów (70,5%) oraz dostęp do badań profilaktycznych i przesiewowych (67,0%). 

Połowa osób zadeklarowała, że należałoby poprawić dostępność do badań diagnostycznych (50,5%), 

natomiast opieka nad ciężarnymi i noworodkami czy czas dojazdu karetek pogotowia nie jest 

istotnym obszarem wymagającym aktualnie poprawy. 

Wykres 20. Które obszary funkcjonowania ochrony zdrowia w gminie Bojszowy Pana(-ni) zdaniem 

wymagają poprawy? 
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Zdaniem przedstawicieli instytucji gminnych na terenie gminy Bojszowy brakuje specjalistycznej 

opieki medycznej. Mimo, iż poziom świadczonych usług jest wysoki brakuje zbudowania relacji 

lekarz-pacjent, ponieważ dochodzi często do zmiany kadry medycznej.   

Specjalistów, to tak naprawdę u nas nie ma, opieka ta podstawowa, no to super, na 

bardzo dobrym poziomie, ale specjalistów nie ma. 

IDI 2, przedstawiciel instytucji gminnej 

Brakuje specjalistów tak, i przede wszystkim tutaj bardzo często zmieniają się 

lekarze. Nie wiem z czego to wynika, ale uważam, że wie pan, jeśli ktoś ma 

zaufanego lekarza i pół roku musi znowu zmieniać… ginekologa. Teraz ginekologii 

nie mamy. Wiem, że jeśli chodzi o takie typowe badania specjalistyczne też trzeba 

czekać. Okulisty też nie mamy. 

IDI 1, przedstawiciel instytucji gminnej 

Zadaniem własnym gminy jest również prowadzenie działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych co wynika z art.4, ust.1 ustawy z 26 października 1982 

r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowym odbyła w 2020 r. 12 posiedzeń. 

Skierowano 4 osoby na badania biegłych, 11 osób było zgłoszonych w celu podjęcia działań 

związanych z uzależnieniami. Reprezentantka instytucji gminnej również zaobserwowała, że 

problemy alkoholowe są problemem w gminie. 

Myślę, że te alkoholowe problemy, to są największe. 

IDI 2, przedstawiciel instytucji gminnej 

Rozwiązaniem problemu uzależnień wśród lokalnej społeczności może być edukacja od 

najmłodszych lat, w tym organizowanie różnych ciekawych wydarzeń. 

Przecież można na dzień dzisiejszy zrobić tyle fajnych akcji, włącznie z jakąś grą 

miejską na podstawie uświadamiania dzieci, jakim wielkim złem jest cały ten 

alkohol, i tak dalej, czy nawet te narkotyki. No to jest podstawa. 

IDI 2, przedstawiciel instytucji gminnej 

Z drugiej strony niektóre osoby stwierdziły, że problem uzależnień w gminie nie jest na tyle duży aby 

powstał ośrodek terapii leczenia uzależnień. 

U nas chyba nie ma aż tyle tych osób, żeby mógł być taki ośrodek uzależnień 

otwierany. 

IDI 3, przedstawiciel instytucji gminnej 

Myślę, że alkohol to jest u nas problem, natomiast o dopalaczach, narkotykach nie 

wiem 

IDI 2, przedstawiciel organizacji pozarządowej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach przeciwdziała w uzależnieniu od alkoholu 

i bezrobociu. W minionych latach z sukcesem udało się pomóc kilku osobom, które wyszły z nałogu i 

podjęły pracę.  

Jeśli chodzi o osoby które znam, to problem alkoholu i bezrobocia dotyka te same 

osoby. Nie wiem jakie motywowanie było by tu odpowiednie ale znam też osoby, 

które wyszły z uzależnień i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomógł również 
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wyjść z tego uzależnienia tym osobom, może właśnie przez aktywizowanie ich przez 

podjęcie pracy. Może to im pomogło. 

IDI 2, przedstawiciel organizacji pozarządowej. 

W Gminie Bojszowy w 2020 r. realizowana była uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Bojszowy 

dot. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Bojszowy. Łącznie w 2020 r. 54 podmioty posiadały zezwolenia uprawniające do sprzedaży napojów 

alkoholowych, w tym 11 w miejscu sprzedaży oraz 43 poza miejscem sprzedaży. 

Jak przyznała przedstawicielka instytucji gminnej mieszkańcy wykazują duże zainteresowanie 

poradnictwem medycznym. 

Jeżeli my organizujemy jakieś spotkanie, czy z psychologiem, ja widzę, że odzew jest 

bardzo duży, ludzie bardzo chętnie na to przychodzą, czy z jakimś lekarzem, no 

teraz też nie dochodziło do skutku, ale wiem, że odzew był bardzo pozytywny, także 

ja myślę, że jest zapotrzebowanie, zwykła apiterapia, czyli leczenie za pomocą tych 

pszczelarskich produktów, na to jest tak samo zapotrzebowanie, więc każda taka 

medyczna i psychologiczna - ziołolecznictwo tak samo - myślę, że jak najbardziej. 

IDI 2, przedstawiciel instytucji gminnej 

4 na 5 osób uważało, że w gminie Bojszowy należy poszerzyć działania związane z promocją zdrowia 

(edukacja zdrowotna, profilaktyka, kształtowanie odpowiednich postaw zdrowotnych, promowanie 

zdrowego stylu życia), a 6,5% osób było odmiennego zdania tzn. nie uważało aby podejmować 

dodatkowe działania związane z promocją zdrowia. 

Wykres 21. Czy według Pana(-ni) w gminie Bojszowy należy poszerzyć działania związane 

z promocją zdrowia? 

 

Zdania odnośnie trudności w dostępie do informacji o służbie zdrowia, w tym o możliwościach 

i zasadach korzystania z porad lekarzy specjalistów były podzielone, bowiem 53% respondentów 

spotkało się wcześniej z trudnościami, a 38,0% osób nie odnotowała przeszkód. 

Wykres 22. Czy ma Pan(i) jakieś trudności w dostępie do informacji o służbie zdrowia, w tym o 

możliwości i zasadach korzystania z porad lekarzy specjalistów?  
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Wspieranie osób z niepełnosprawnością oraz 
starszych 

 

Według definicji podanej przez WHO, osobą niepełnosprawną jest osoba o naruszonej sprawności 

funkcjonalnej lub aktywności życiowej w stopniu utrudniającym pełnienie dla niej właściwych ról 

społecznych. 

Model medyczny traktuje osoby z ograniczoną sprawnością jako przypadki medyczne. Zakłada, że 

niesprawność jest konsekwencją choroby lub uszkodzenia organizmu i tym samym kieruje swoje 

działania na pomocy danej osoby, aby pogodziła się z obecnym stanem oraz przystosowała się do 

panujących norm.  

Model społeczny zakłada, że niepełnosprawność jest wynikiem barier, jakie napotyka osoba 

niepełnosprawna. Zatem przyczyna nie tkwi w kondycji zdrowotnej, lecz w barierach społecznych 

i ekonomicznych. Ma na celu włączenie grupy niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa we 

wszystkich dziedzinach życia - w tym turystyce. Zatem osoby niepełnosprawne są aktywnymi 

uczestnikami społeczeństwa, wnoszącymi istotny wkład w proces rozwoju społecznego. 

Według Unii Europejskiej bariery środowiskowe stanowią większą przeszkodę w życiu społecznym 

niż ograniczenia funkcjonalne. Tym samym osoby z dysfunkcjami, które nie radzą sobie bez pomocy 

drugiej osoby najczęściej muszą zrezygnować z aktywności fizycznej, uprawiania turystyki i innych 

dziedzin życia społecznego. 

Dlatego gmina wychodzi naprzeciw np. osoby niepełnosprawne ruchowo mogą załatwiać sprawy 

w Urzędzie Gminy Bojszowy za pośrednictwem pracownika merytorycznego wezwanego 

telefonicznie przez Sekretariat Urzędu. Natomiast osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw 

administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Usługi na rzecz 

mieszkańców świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego. 

Gmina Bojszowy przystąpiła do Programu „Opieka wytchnienia – edycja 2021”, który jest 

finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Funduszu 

Solidarnościowego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub 

opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub 

zapewnienie czasowego zastępstwa. W ramach Programu 6 opiekunów osób zależnych może 

skorzystać ze 120 godzin wsparcia.  

Opiekunka osoby z niepełnosprawnością nie spotkała się z przeszkodami architektonicznymi 

w gminie. Jednocześnie osoba ta przyznała, że nie ma problemu z dotarciem do ośrodka zdrowia lub 

kościoła. 

Nie ma problemów. Jest to wszędzie tak dopracowane, że można się poruszać czy z 

małym dzieckiem czy niepełnosprawnym. W szkole podstawowej jest u nas taki 

podjazd, w kościele tak samo, w ośrodku zdrowia w Bojszowach jest winda, jeśli się 

trzeba dostać na piętro w ośrodku więc nie ma takiego problemu. 

IDI, opiekun osoby z niepełnosprawnością 

Inna z osób dodała, że problem miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością również nie 

występuje w gminie Bojszowy. 
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Ja jeżdżę samochodem, ale nie posiadam takiej karty, normalnie parkuję 

samochodem. Jest sporo tych miejsc. 

IDI 1, osoba z niepełnosprawnością II stopnia 

W roku 2020 w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach dla 

mieszkańców gminy Bojszowy wydano łącznie 70 orzeczeń, w tym 55 dla osób dorosłych (powyżej 

16 roku życia) i 14 dla dzieci (do 16 roku życia). 

W stosunku do osób dorosłych wydano5: 

 12 orzeczeń o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności (symbole : 05-R x9, 02-P 

x2, 07-S), 

 22 orzeczenia o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (symbole: 02-P 

x4, 07-S x3, 09-M x3, 05-R x2, 08-T x2, 10-N x2, 11-I x2, 04-O, 06-E, 09-M, 10-N), 

 19 orzeczeń o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności (symbole: 05-R x6, 01-U 

x3, 02-P x2, 07-S x2, 09-M x2, 10-N x2, 08-T, 11-I), 

 3 orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób 

posiadających ważne orzeczenie i starających się o orzeczenie kolejne – w związku ze zmianą 

stanu zdrowia). 

Dla jednej z osób wydano dwa orzeczenia, gdyż wydane dla niej orzeczenie o zaliczeniu do znacznego 

stopnia niepełnosprawności - w wyniku złożonego przez nią odwołania - uchylono zaliczając 

następnie tę osobę do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 

Dzieci zaliczano do osób niepełnosprawnych z powodu schorzeń oznaczanych symbolami: 12-C x6, 

11-I x3, 10-N x2, 04-O, 05-R, 07-S. 

Poddając analizie najistotniejsze problemy społeczne dotyczące zamieszkałych w gminie Bojszowy 

osób z niepełnosprawnościami wynika, że najczęstszym problemem może okazać się izolacja 

społeczna – poczucie samotności (44,0% wskazań), a także utrudniony dostęp do lekarzy 

specjalistów i diagnostyki (32,5% wskazań). Z wywiadów z osobami z niepełnosprawnością 

pozyskano informację, że osoby z niepełnosprawnością ruchową nie powinny doznać większych 

przeszkód architektonicznych w gminie, również taki wniosek można wyciągnąć na podstawie 

odpowiedzi z badania ilościowego i wskazań dot. barier architektonicznych (12,0%). 

  

                                                                 
5 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności (tekst jednol. Dz.U. z 2021 poz. 857) symbole te oznaczają: 01-U – upośledzenie umysłowe; 02-P – choroby 
psychiczne; 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; 04-O – choroby narządu wzroku; 05-R – upośledzenie narządu ruchu; 
06-E – epilepsja; 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia; 08-T – choroby układu pokarmowego; 09-M – choroby układu 
moczowo-płciowego; 10-N – choroby neurologiczne; 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia 
enzymatyczne, choroby zakaźne i od-zwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego; 12-C – całościowe zaburzenia 
rozwojowe. 
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Wykres 23. Jakie są według Pana(-ni) najistotniejsze problemy społeczne dotyczące zamieszkałych 

w gminie Bojszowy osób z niepełnosprawnościami? 

 

Podczas wywiadu zapytano o oczekiwania względem fundacji/stowarzyszeń osób 

z niepełnosprawnościami. Jedna z osób chciałaby aby w gminie zawiązały się grupy integracyjno-

pomocowe dla osób z dysfunkcjami, ponieważ obecnie brakuje takiej integracji. 

W naszej gminie jest kilka osób chorych na cukrzycę, ale generalnie my się nie 

znamy, czyli bardziej pod takim kątem integracyjnym, żeby się wymieniać 

doświadczeniami, czy ewentualnie, gdyby pojawił się ktoś nowy, świeży to, żeby ten 

rodzic też mógł skorzystać z tej wiedzy rodziców, bo wiadomo to co powiedzą 

lekarze w szpitalu, poradni nie zawsze się przekłada na to zwykłe życie w domu. I to 

powiedzmy na tym jedynie co mogłoby polegać, mogłyby się jakieś integracyjne 

wycieczki odbywać. Przypuszczam, że gdyby było jakieś stowarzyszenie, być może 

byłaby ta integracja czy jakieś wycieczki. 

IDI, opiekun osoby z niepełnosprawnością 

Również osoba z niepełnosprawnością II stopnia, przyznała, że w gminie brakuje zawiązania 

integracji.  

Szczerze powiem to brakuje tutaj – w mojej miejscowości, takiego miejsca, żeby się 

spotkać. Byłam kiedyś na takim kursie, który był tutaj organizowany. Tam właśnie 

muszą być dwie osoby, jedna chyba emeryt potem musi być ktoś z 

niepełnosprawnością i jeszcze jakiś student i właśnie takie kursy się odbywają. 

Byłam na kursie komputerowym, ale mnie by interesowały florystyczne. Brakuje 

takich właśnie, a choćby nawet się spotkać to już by było super. 

IDI 1, osoba z niepełnosprawnością II stopnia 
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Osoby starsze 

Osoba, aby mogła zostać zakwalifikowana do grupy osób starszych według przepisów polskiego 

prawa (ustawa z dnia 11 września 2015r. o osobach starszych) i kryterium Światowej Organizacji 

Zdrowia, musi ukończyć 60. rok życia. W Polsce jednak, aby uzyskać dostęp do świadczenia 

emerytalnego generalnie należy ukończyć 60. rok życia w przypadku kobiet lub 65. rok życia w 

przypadku mężczyzn. Taki podział zastosowano również w tym raporcie.  

Starzenie się społeczeństwa ma znaczenie nie tylko dla konkretnej jednostki,  

ale również dla całej sytuacji społeczno-gospodarczej. Oddziałuje bowiem na kilka sfer, przede 

wszystkim na sferę ekonomiczną, socjalną oraz medyczną. W związku z zachodzącymi zmianami 

demograficznymi systemy wsparcia osób starszych stają się coraz ważniejsze. Dotyczy to zarówno 

całego kraju, ale przede wszystkich społeczności lokalnej. 

Samotność i izolacja społeczna – jest to kluczowy problem osób starszych zamieszkałych w gminie 

Bojszowy jak wynika z przeprowadzonego badania. Inną trudnością może okazać się utrudniony 

dostęp do lekarzy specjalistów (35,5%) oraz brak ofert spędzania czasu wolnego skierowanych do 

seniorów (18,0%) co było podkreślane w trakcie indywidualnych wywiadów. 

Wykres 24. Jakie są według Pana(-ni) najistotniejsze problemy osób starszych zamieszkałych 

w gminie Bojszowy? 

 

Jak wynika z wywiadu grupowego wśród osób starszych, na terenie gminy działa Związek Emerytów 

i Rencistów. Uczestnicy mogą liczyć na spędzenia czasu wolnego m.in. przy grillu czy wyjazdach 

integracyjnych.  

Polski Związek Emerytów i Rencistów, no i właśnie organizujemy różne wyjazdy, 

grille, wyjazdy na wody termalne, wczasy zagraniczne, wczasy krajowe, wycieczki. 

FGI osoby starsze 

Pomimo to, seniorzy skarżyli się, że w gminie brakuje miejsca spotkań. Ich zdaniem przydałoby się 

stworzyć różne koła zainteresowania wśród których mogliby się spotykać cyklicznie. 

Bo nie ma jakichś takich klubów, takich gdzie by można było się gdzieś spotkać 
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Tego brakuje w Bojszowach, takiego spotkania w gronie rówieśników. 

Myśmy to już tak powiedziały, żeby raz w miesiącu, jeden dzień w miesiącu, żeby był 

jakieś spotkania dla chętnych osób 

FGI osoby starsze 

Samotność osób starszych została uwidoczniona w czasach pandemii koronawirusa i wszelkich 

zaleceniach, aby pozostawać we własnych domach i ograniczać kontakty tylko do najbliższego grona. 

Należy mieć na uwadze, że osoby samotne częściej podupadają na zdrowiu, tracą chęci do życia, 

przestają tym samym dbać o siebie, a nawet, przez zobojętnienie i depresję, przestają prosić o pomoc. 

Dlatego ważne jest podejmowanie działań związanych z organizacją czasu wolnego dla seniorów 

zwłaszcza, że w gminie Bojszowy osoby starsze wykazują duże zainteresowanie. 

Bo ludziom starszym tego brakuje, szczególnie teraz, po tej pandemii, bo młodzi 

wychodzą do roboty, a seniorzy zostają sami w domu, oni nie mają do kogo ust 

otworzyć i wiem, że im tego brakuje. Jak myśmy chcieli wczasy zorganizować i 

mieliśmy tylko jeden wyjazd w tym roku zorganizować, bo mówimy, może tyle osób 

nie pojedzie, to się okazało, że tyle telefonów było, że oni też chcą jechać, a już nie 

było wolnych miejsc, to żeśmy dodatkowe wczasy zrobili, bo ludzie po prostu 

stwierdzili, że chcą już wyjść z tego domu, już dość mają siedzenia w tym domu, 

jednak przez ten ponad rok byli zamknięci w tych domach. 

FGI osoby starsze 

Uczestnicy badania uważają, że konieczne do wprowadzenia w gminie Bojszowy są usługi 

pielęgnacyjne (64,0%) oraz usługi porządkowe (31,0%). Co piąta osoba wskazała, że poprawy 

wymaga świadczenie pomocy przy drobnych naprawach rzeczy codziennego użytku (20,0%) czy 

zapewnienie transportu dla seniorów (19,5%). 

Wykres 25. Które z usług społecznych dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami uważa 

Pan(i) za konieczne do wprowadzenia w gminie Bojszowy? 

 

Celem uruchomienia Dziennego Domu „SENIOR+” w Bojszowach jest udostępnienie osobom 

nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ zamieszkujących Gminę Bojszowy, infrastruktury 

pozwalającej na aktywne spędzenie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie 

seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. W gminie Bojszowy Dzienny 

Dom „SENIOR+” zapewnił 13 seniorom wsparcie adekwatne do wszystkich potrzeb i możliwości 
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wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego. W 2020 r. z usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania skorzystało 7 osób, w tym 3 osoby niepełnosprawne. 

Jest Klub Seniora, to są dzienne spotkania. Busy dowożą tam ludzi. (…) : Klub 

seniora, z tego, co ja wiem, to funkcjonuje, w ogóle bardzo dobrze, wiem że 

mają tam i rehabilitację i zajęcia... Tak jakby takie warsztaty zajęciowe, 

czyli te manualne, takie fajne wszystkie rzeczy, i przede wszystkim mają 

opiekę od godziny ósmej rano. Wiem że jest pełne obłożenie, bo zawsze jest 

tam dużo ludzi. 

IDI 2, przedstawiciel instytucji gminnej 

Dokładnie. Ci seniorzy mają gdzie ten swój czas spędzić, mają z kim spędzić. Dlatego 

bardzo dużo mieszkańców właśnie w takim wieku zostaje w domu, ale mimo 

wszystko wiem, że było zainteresowanie tym domem seniora. Byli chętni, którzy cały 

czas jeździli właśnie na te zajęcia, także pomimo tego, że to nie jest jakaś duża 

grupa osób, moim zdaniem była dobra inwestycja i są chętni i na pewno będą.  

IDI 1, przedstawiciel instytucji gminnej 

Integracja międzypokoleniowa to hasło, wokół którego skupia się tegoroczna polityka senioralna 

województwa śląskiego. Korzystają na tym zarówno starsi, jak i młodzież. Niestety w gminie 

Bojszowy nie podejmuje się zbyt wiele działań w tym obszarze. Jedna z rozmówczyń przyznała, że 

warto by podjąć działania skierowane do wspólnej wymianie międzypokoleniowej. 

Na pewno Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje takie działania, ale nie 

ma jako takich spotkań, np. młodych z starszymi osobami, że młodzi są 

zainteresowani nie wiem np. historią. A starsze osoby są skarbnicami wiedzy, 

wykruszają się nie da się ukryć bo umierają i ta historia, te lokalne dobra, które 

powinny być przekazywane umierają razem z nimi. 

IDI 2, przedstawiciel organizacji pozarządowej 

Jak wynika z wywiadu, w gminie nie funkcjonuje formalne Koło Gospodyń Wiejskich, ponieważ 

kobiety nie wykazują za duże zainteresowanie w tworzenie takiego koła.  

Koła Gospodyń też się zrzeszają, działają jak stowarzyszenia, ale nasze na pewno 

nie jest zrzeszone i Panie wychodzą z założenia, że jak są dożynki gminne to uplotą 

wianek i to wystarczy. My jak robimy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to 

prosimy je, żeby ugotowały nam grochówkę ale nie są one zbyt aktywne i ich 

działania nie są widoczne. 

IDI 2, przedstawiciel organizacji pozarządowej 
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Edukacja publiczna 

 

 

Edukacja nie jest tylko wyzwaniem dla rządu, dla samorządu, dla decydentów. Edukacja jest 

wyzwaniem dla całej społeczności – polem zaangażowania lokalnego biznesu, lokalnych NGO, 

rodziców. Sposób działania szkoły powinien być ze wszech miar sprawą wszystkich mieszkańców, 

a nie tylko nauczycieli i najbardziej aktywnych rodziców.  

Liczba dzieci w wieku do 3 lat w Bojszowach pozostaje na stałym poziomie. W 2020 r. zanotowano 

276 młodych osób, liczba była wyższa o 12 dzieci w stosunku do 2016 r. Dla porównania w tym 

czasie w Bieruniu nastąpił spadek liczby dzieci do 3 lat o 18%. 

Rysunek 3. Dzieci w wieku do 3 lat 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

Na terenie Gminy funkcjonuje 1 żłobek. W 2020 r. w Gminnym Żłobku w Bojszowach pod opieką było 

20 dzieci, zaś na listach rezerwowych zapisanych było 33 dzieci.  

Tabela 12. Miejsca w żłobkach 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Powiat bieruńsko-lędziński 86 91 110 158 142 

Bieruń 20 11 30 30 30 

Imielin 14 28 28 28 28 

Lędziny 32 32 32 80 64 

Bojszowy 20 20 20 20 20 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

Jedna z rozmówczyń przyznała, że na terenie gminy dostrzega się problem z dostępnością do 

żłobków. 

Największe problemy rodzin z gminy Bojszowy - mnie to jeszcze nie dotyka, będzie 

dotykać za rok - podobno dostęp do żłobka.  

IDI 2, przedstawiciel organizacji pozarządowej 
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Również pośród osób młodych została poruszona kwestia żłobków: 

Żłobek jako żłobek jest chyba tylko jeden. 

Na pewno nie wystarcza. 

FGI młodzież do 30 roku życia 

Odnosząc liczbę miejsc w podmiotach oferujących opiekę nad dziećmi do lat trzech w stosunku do 

liczby dzieci gmina Bojszowy (7,2%) wypada nieco gorzej od wyniku w całym powiecie (7,9%). 

W powiecie bieruńsko-lędzińskim w 2020 r. największą dostępność oferuje gmina Lędziny (11,7%) 

oraz Imielin (10,3%). 

Tabela 13. Dostępność opieki nad dzieckiem do lat trzech 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Powiat bieruńsko-lędziński 5,2% 5,4% 6,2% 7,9% 7,9% 

Bieruń 3,1% 1,7% 4,7% 5,0% 5,6% 

Imielin 4,9% 9,4% 9,1% 9,8% 10,3% 

Lędziny 5,8% 5,6% 5,5% 14,0% 11,7% 

Bojszowy 7,6% 6,8% 6,9% 7,1% 7,2% 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

W gminie Bojszowy na koniec września 2020 r. funkcjonowało 12 oddziałów przedszkolnych, do 

których uczęszczało 284 dzieci. 

Miejscowość Liczba oddziałów Liczba dzieci 

Bojszowy 6 150 

Świerczyniec 4 100 

Międzyrzecze 1 15 

Jedlina 1 19 

Łącznie 12 284 

Źródło: Urząd Gminy w Bojszowach, stan na 30.09.2020 r. 

Wpływ edukacji na pozostałe obszary społeczne obecnie najczęściej analizowany jest w kontekście 

ekonomii, czyli w jaki sposób szkoła pomaga w rozwijaniu kompetencji kluczowych ważnych na 

rynku pracy oraz w jaki sposób budowane kompetencje zwiększają szanse na innowacje w 

gospodarce, zwiększając przedsiębiorczość. 

Edukacja podstawowa w gminie Bojszowy odbywa się w 3 szkołach: Szkoła Podstawowa im. 

Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, Gminna Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi im. ks. 

Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu, Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu. W 

ostatnich latach dostrzega się tendencję wzrostową liczby uczniów w szkołach. We wrześniu 2020 r. 

do szkół na terenie gminy uczęszczało 868 uczniów w 47 oddziałach, dla porównaniu w 2019 r. było 

843 uczniów, a w 2018 r. – 840 uczniów.  

Osoby do 30 roku życia podczas wywiadu stwierdziły, że w celu zdobycia odpowiedniego 

wykształcenia mieszkańcy gminy udają się najczęściej do Tychów, Katowic lub Pszczyny. 

Tychy, Katowice. 

Kraków. 

Gliwice. 

FGI młodzież do 30 roku życia 
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Jednak co istotne, wybierając szkoły gimnazjalne gmina mogła cieszyć się uczniami z innych 

miejscowości. 

Były bardzo dobre warunki edukacyjne, nawet były takie sytuacje, że to do nas 

zjeżdżali ludzie (…) Do gimnazjum, bo gimnazjum mieliśmy, no powiedziałbym, że 

dość dobre. 

FGI młodzież do 30 roku życia 

Tabela 14. Struktura szkół podstawowych w Bojszowach 

Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza 

w Bojszowach 
455 23 

Gminna Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi im. 

ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu 
330 16 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu 83 8 

Łącznie 868 47 

Źródło: Raport o stanie Gminy Bojszowy za 2020 rok 

 

Do Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach dowożonych ze względu na 

odległość zamieszkiwania było 45 uczniów, oraz 1 osoba do Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddz. 

Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu. Ponadto w 2020 r. do szkół dowożeni byli 

uczniowie posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Gmina Bojszowy 

zorganizowała dowóz dla 23 uczniów, zaś dla 30 uczniów dowóz zapewnili rodzice. 
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Przeciwdziałanie bezrobociu 

 

 

 

Osoby bezrobotne w gminie Bojszowy stanowią ok. 10% wszystkich osób bezrobotnych w powiecie. 

W 2020 r. zarejestrowano w Powiatowym Urzędzie Pracy 70 mieszkańców gminy – była to liczba 

stosunkowo wysoka względem roku poprzedzającego, jednak mogło to być spowodowane wpływem 

COVID-19 na rynku pracy. Podobne zjawisko zaobserwowano w całym powiecie bieruńsko-

lędzińskim. W gminie Bojszowy kobiety stanowią większość osób bezrobotnych (2020 r. – 54%). 

Tabela 15. Liczba osób bezrobotnych 

 Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Powiat bieruńsko-lędziński 850 663 559 448 710 

w tym kobiety 509 395 330 268 398 

Gmina Bojszowy 79 59 52 39 70 

w tym kobiety 46 33 31 21 38 
 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tychach 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w czerwcu 2021 r. zarejestrowanych było 81 mieszkańców gminy 

Bojszowy. Kobiety stanowiły wówczas 51,9%. Niemal wszystkie osoby (96,3%) podejmowały 

wcześniej pracę. Osoby długotrwale bezrobotne (osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy 

ponad 12 miesięcy w ciągu 2 lat) stanowiły 32,1% wszystkich bezrobotnych w gminie. Wysoki 

odsetek stanowiły także osoby młode do 30 r.ż. – częściej byli to mężczyźni. Wśród bezrobotnych 

zanotowano 28,4% osób z prawem do zasiłku. 

Tabela 16. Osoby bezrobotne w gminie w czerwcu 2021 

Wyszczególnienie Ogółem % w ogółem Kobiety % kobiet 

  Bezrobotni ogółem 81 100% 42 51,9% 

z 
o
gó

łe
m

 

 

z prawem do zasiłku 23 28,4% 13 56,5% 

osoby poprzednio pracujące 78 96,3% 41 52,6% 

zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy 9 11,1% 5 55,6% 

osoby dotychczas nie pracujące 3 3,7% 1 33,3% 

osoby niepełnosprawne 3 3,7% 2 66,7% 

O
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b
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 w
 

sz
cz
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ó
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do 30 r.ż. 20 24,7% 8 40,0% 

w tym do 25 r.ż. 11 13,6% 3 27,3% 

pow. 50 r.ż. 18 22,2% 11 61,1% 

długotrwale bezrobotni 26 32,1% 16 61,5% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tychach 

W 2020 r. w szkoleniach organizowanych przez PUP Tychy nie uczestniczył żaden mieszkaniec 

gminy Bojszowy. Mimo, że każdorazowo zakres oraz tematyka szkolenia dopasowane są do 

indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez osoby bezrobotne. 

 W 2020 r. z indywidualnych usług z poradnictwa zawodowego skorzystało 3 mieszkańców gminy 

Bojszowy. 
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W gminie prowadzone jest doradztwo zawodowe dla uczniów klas 8 w szkołach podstawowych. 

Program zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz 

możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami 

zawodowymi. Celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego 

planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku 

dalszej nauki przy wsparciu doradcy zawodowego. 

Dostępność wybranych usług w zakresie przeciwdziałania bezrobociu była oceniona na podobnym 

poziomie, z tym że dostęp do poradnictwa zawodowego wśród uczniów oceniono najlepiej (średnia 

2,99), a dostęp do warsztatów poszukiwania pracy uzyskał najniższe noty – średnia 2,64. 

Wykres 26. Dostępność wybranych usług – przeciwdziałanie bezrobociu 

 

Kwestia bezrobocia w gminie jest znikomym problemem bowiem pracy nie brakuje, natomiast osoby 

pozostające bez pracy nie wykazują chęci do podjęcia pracy. 

To znaczy, ja myślę, że praca jest, to nie jest kwestia braku pracy, to znaczy oni nie 

mają pracy, ale to nie dlatego, że jej brakuje. 

IDI 2, przedstawiciel instytucji gminnej 

Jak mówię, ktoś kto chce pracować, to zawsze tę pracę jakoś znajdzie. A kto nie chce 

pracować, to choćby nie wiadomo, co jak to się mówi dawać, to i tak nie chce 

pracować, albo przyjdą, popracują dwa dni, trzy i stwierdzą, że to nie jest dla nich. 

IDI 1, przedstawiciel organizacji pozarządowej 

Osoba z niepełnosprawnością stwierdziła, że przedsiębiorcy raczej chętnie nawiązują współpracę 

z osobami z dysfunkcjami i nie ma problemu ze znalezieniem pracy. 

Szczerze mówiąc, nie mam w ogóle pojęcia na ten temat. Z tego co słyszałem to 

jedynie zyskuje pracodawca, który otrzymuje sporą jednak gotówkę za zatrudnienie 

osoby niepełnosprawnej.  

IDI 1, osoba z niepełnosprawnością II stopnia 

Analizując migracje osób młodych do pracy dostrzega się że częstym kierunkiem są Tychy, Bieruń lub 

Pszczyna. 

Najbardziej chyba tutaj Tychy, Bieruń. 

Ewentualnie jeszcze Pszczyna. 

FGI młodzież do 30 roku życia 
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Blisko co druga osoba nie potrafiła określić, czy problem wykluczenia społecznego jest częstym 

zjawiskiem w gminie Bojszowy. Respondenci, którzy uważali, że wykluczenie społeczne jest 

problemem w gminie, stanowili 27,5%. 

Wykres 27. Proszę ocenić, jak poważny jest problem wykluczenia społecznego w gminie 

Bojszowy?  

 
 

Zdaniem większości badanych, przyczyną wykluczenia społecznego na terenie gminy Bojszowy jest 

przede wszystkim choroba i/lub niepełnosprawność (58,5%). Co czwarta osoba uważała, że 

problemem może okazać się zaburzenie psychiczne (21,5%). Natomiast jako przyczynę nie należy 

dopatrywać się w niewystarczającym wsparciu ze strony gminy i państwa lub brak jakiegokolwiek 

wsparcia. 

Wykres 28. Jakie są według Pana(-ni) przyczyny wykluczenia społecznego na terenie gminy 

Bojszowy? 
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Kultura, kultura fizyczna i turystyka 

 

 

 

Sport i rekreacja fizyczna z uwagi na swój integracyjny oraz angażujący charakter stanowią 

doskonałą platformę do budowania kapitału społecznego w regionie, który z kolei ma bezpośredni 

wpływ na jakość życia jego mieszkańców. Z uwagi na fakt, iż jakość życia jest jedną z najważniejszych 

determinant atrakcyjności regionu w kontekście wyboru miejsca zamieszkania obywateli, władze 

samorządowe powinny czynić starania, aby wspierać rozwój infrastruktury sportowej oraz 

wszelkich inicjatyw związanych ze sportem. 

Gmina Bojszowy posiada 15 obiektów rekreacyjnych: 

 boiska sportowe w Bojszowach, Bojszowach Nowych, Świerczyńcu, Międzyrzeczu i Jedlinie; 

 ogólnodostępne place zabaw w Jedlinie, Bojszowach (4), Bojszowach Nowych, Międzyrzeczu 

i Świerczyńcu; 

 parki w Bojszowach. 

Na terenie Gminy Bojszowy działają także kluby sportowe, które organizują treningi dla dzieci, 

młodzieży oraz seniorów: 

 GTS Bojszowy - Gminne Towarzystwo Sportowe Bojszowy występujące w rozgrywkach 

IV ligi śląskiej gr II; 

 Uczniowski Klub Sportowy GROM ŚWIERCZYNIEC; 

 Polonia Międzyrzecze. 

Analizując dostępność wybranych usług, obszar kultury, kultury fizycznej i turystyki wypada 

najgorzej. Średnia ocen dostępności różnych form aktywności sportowej (np. klubów sportowych, 

zajęć sportowych, zawodów, turniejów, sekcji sportowych, wyścigów itp.) wyniosła 1,91, a 

dostępność różnych form aktywności kulturalnej (np. zajęć plastycznych, tanecznych, muzycznych, 

wernisaży i wystaw, spektakli, koncertów itp.) – 1,81. Wyżej oceniono zaś dostępność infrastruktury 

do aktywności rekreacyjnej (np. siłowni pod chmurką, parków, ścieżek rowerowych, orlików, boisk 

itp.) – średnia 2,65. 

Wykres 29. Dostępność wybranych usług – kultura oraz kultura fizyczna i turystyka oraz imprezy 

plenerowe 

 

Podczas rozmowy przedstawiciel JST przyznał, że w gminie Bojszowy brakuje miejsc do spędzania 

czasu wolnego. Obecny park jest zaniedbany i wymaga nakładów inwestycyjnych, również kwestie 

placów zabaw pozostawiają wiele do życzenia. 
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Wszystkie imprezy zawsze były w tym parku, ale zwyczajnie wstyd tam cokolwiek 

robić, organizować. Są jakieś plany na zagospodarowanie tego terenu, ale na razie 

to jest wszystko w obszarze planów, planowania, także kiedy to będzie nie wiadomo. 

Jeśli chodzi o te place zabaw, to nie wszystkie miejscowości mogą chwalić się fajnym 

placem zabaw, bo gmina Bojszowy składa się z miejscowości, także myślę, że tutaj 

też jest temat, nad którym trzeba by było popracować. 

IDI 2, przedstawiciel instytucji gminnej 

To, co mamy teraz jest w takim stanie jakim jest. 

IDI 1, przedstawiciel organizacji pozarządowej 

Problem ten zauważyła także osoba z niepełnosprawnością. Jej zdaniem na terenie gminy brakuje 

obszarów zielonych przystosowanych do spędzania wolnego czasu. Jednocześnie po raz kolejny 

nawiązano do braku nawiązywania integracji lokalnej społeczności. 

Może być na świeżym, po prostu tu nawet nie ma gdzie się spotkać, taka jest 

prawda. (…) Jakby to powiedzieć, ta integracja jest słaba choć człowiek całe życie tu 

mieszka. 

IDI 1, osoba z niepełnosprawnością II stopnia 

Pojawiła się propozycja utworzenia gminnych altan.  

Dobrym pomysłem byłyby altanki, jakiś czas temu stawiali tutaj takie altanki. 

Te wiatki to jest dobry pomysł. 

FGI młodzież do 30 roku życia 

Mieszkańcom gminy zdecydowanie brakuje imprez plenerowych, w których mogliby uczestniczyć 

całymi rodzinami zwłaszcza, że frekwencja na takich wydarzeniach jest zawsze duża. 

Dla mnie gminne dożynki to są takie wydarzenia, gdzie ludzie przychodzą, OSP w 

jakiejś miejscowości organizuje festyn, ale mało jest takich imprez ja uważam. 

IDI 2, przedstawiciel organizacji pozarządowej 

Jako stowarzyszenie organizujemy finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i 

zaprosili do szkoły na salę gimnastyczną kabaret. Pani dyrektor powiedziała, że w 

szkole, na sali gimnastycznej nie było nigdy tylu osób w jednym miejscu. 

IDI 2, przedstawiciel organizacji pozarządowej 

W ubiegłych latach na terenie gminy organizowano wiele imprez dla lokalnej społecznos ci. Niestety 

w 2020 r. większos c  zaplanowanych imprez ze względu na wprowadzone obostrzenia zostało 

odwołanych. Imprezy sportowo-kulturalne, kto re zorganizował bądz  wspo łorganizował ro wniez  

Urząd Gminy: 

Styczeń: Koncert noworoczny, spotkanie z seniorami gminy, Gminny i Powiatowy Przegląd 

Kolędowy, wieczór filmowy (GOPS +radni). 

Luty: Bal Walentynkowy (Stowarzyszenie Dobro bez Granic było głównym organizatorem). 

Marzec: Babski Piątek. 

Październik: Gminny Bazarek. 

Na terenie gminny znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach, która wzięła udział 

w ogólnopolskich akcjach czytelniczych: 
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1. Ogólnopolska Kampania „Mała książka – wielki człowiek” 

2. Tydzień Bibliotek 

3. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – 10 osób, (stała grupa, która spotyka się raz 

w miesiącu), 

4. Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego 

5. Europejski Tydzień Głośnego Czytania 

W ramach swojej działalności biblioteka zakończyła realizację projektu, na który pozyskała środki 

zewnętrzne: 

„Mobilna biblioteczka dla dzieci” w ramach Programu ze środków Fundacji Banku 

Gospodarstwa Krajowego „Moja Mała Ojczyzna” – zajęcia dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku 

życia, które nie zostały objęte edukacją przedszkolną.  

Biblioteka realizowała własne projekty we współpracy z Urzędem Gminy w Bojszowach, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przedszkolem oraz szkołami: 

1. Akademia zabawy 

2. LGD – Akademia Ziemi Pszczyńskiej. W zajęciach Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”. 

3. Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych. 

4. Cykl spotkań z przedszkolakami „Poczytanki w bibliotece”. 

5. Wystawy: „Ikony, dostrzec niewidzialne” Pani Elżbiety Tabisz-Mrozik oraz „Sztuka osób 

niepełnosprawnych” – XVII Ogólnopolski konkurs plastyczny PFRON „Podróże moich 

marzeń”. 

6. „Bojszowska Kraina Snów” – comiesięczna projekcja filmów Józefa Kłyka, połączona ze 

spotkaniem z reżyserem. 

7. Spotkania autorskie z poetką Gabrielą Kotas. 

8. Spotkanie z zielarzem Arturem Głowackim. 

Biblioteka prowadziła działania online: 

1. „Wspólne czytanie na domowym dywanie” – czytanie on-line. 

2. Konkurs „Recyklingowe twory” – stworzenie zabawki z odpadów i surowców wtórnych. 

3. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – film on-line; zaproszeni goście zachęcają do 

czytania. 

4. Przedstawienia teatralne metodą poklatkową: „Rzepka” – J. Tuwim, „Bajka o sześciu 

myszkach”, „Na wyspach Bergamutach” – J. Brzechwa. 

Szczegółowy wykaz działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za rok 2020 zamieszczono 

w aneksie na końcu opracowania (str. 67). 

 

Niemal wszystkie osoby uczestniczące w badaniu były zdania, że w gminie Bojszowy należy rozwijać 

ofertę alternatywnych form spędzania czasu wolnego (np. zajęcia edukacyjne, pikniki, wydarzenia, 

małe akcje lokalne itp.). 
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Wykres 30. Czy Pana(-ni) zdaniem w gminie Bojszowy należy rozwijać ofertę alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego? 

 

Z wywiadu z przedstawicielką instytucji gminnej wynika, że w gminie Bojszowy występuje problem 

z organizacją czasu wolnego dla młodzieży w wieku 13 lat i więcej. Optymistycznym faktem może 

okazać się złożony wniosek o budowę skateparku, w którym młodzież mogłaby spędzać czas. 

No właśnie ta młodzież, głównie ich czas spędzają siedząc... Przed biblioteką jest 

taki skwer, tam są takie murki, te dzieci siedzą na tych murkach, no i generalnie do 

późnego wieczora tam spędzają czas. [moderator: Ale w taki sposób kulturalny?] 

Różnie to bywa, raz kulturalnie, raz mniej, po prostu tak, jak nie mają potem co 

robić, niszczą. 

IDI 2, przedstawiciel instytucji gminnej 

Teraz w wakacje mamy w gminie kilka takich miejsc, które przede wszystkim 

skupiają tę młodzież, to jest właśnie ten park, który jak panu wspominałam jest w 

opłakanym stanie. Przy bibliotece też mamy taki teren. Złożyliśmy wniosek o 

budowę skateparku. Także mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości też będzie to 

takie miejsce, gdzie ta młodzież będzie się spotykać. 

IDI 1, przedstawiciel instytucji gminnej 

Pojawiła się także propozycja stworzenia Klubu Młodzieżowego, w którym mogłyby się odbywać 

dodatkowe zajęcia dla młodzieży, np. gry na instrumentach. 

O! Myślę, że to by było fajnie stworzyć dla młodzieży taki Klub Młodzieżowy, gdzie 

dzieci mogłyby na przykład wybierać coś dla siebie, nie wiem, lekcję gry na gitarze. 

U nas to trzeba pojechać do Tychów, żeby grać na gitarze na przykład... Teatru u 

nas nie ma w ogóle ale zajęcia teatralne mogłyby się odbywać. 

IDI 2, przedstawiciel instytucji gminnej 

Poruszono także kwestie organizacji czasu wolnego wśród rodzin. Jak wynika, wszelkie wycieczki 

i wyjazdy poza gminę nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tym samym dostrzega się, że 

brakuje wydarzeń okolicznościowych, w tym  festynów i pikników rodzinnych. 

Wyjazdowe raczej nie, bo próbowaliśmy jakieś organizować wycieczki w góry, ale to 

raczej nie miało aż takiego dużego oddźwięku. Bardziej chodzi o festyn, jakieś 

wydarzenie, jakieś weekendowe typowo, bardziej na tym bym się skupiła.   

IDI 1, przedstawiciel instytucji gminnej 

Jak działam w stowarzyszeniu i organizujemy różnego typu wydarzenia, uważam, 

że mieszkańcy naszej gminy są chętni do udziału w takich wydarzeniach. My 

wiadomo jako stowarzyszenie działające, też mamy ograniczone moce przerobowe, 

robi się to kosztem swojego życia, ale jak się cokolwiek organizuje no to jest zawsze 

miłe zaskoczenie jaka jest frekwencja. 

IDI 2, przedstawiciel organizacji pozarządowej 

62,0% 35,5% 1,5% 1,0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zdecydowanie tak Raczej tak Nie wiem, trudno powiedzieć Raczej nie



Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych  
na terenie Gminy Bojszowy 

48 
 

Aspekty związane z mieszkalnictwem oraz ochroną środowiska w gminie Bojszowy zostały ocenione 

raczej pozytywnie. Czystość budynków uzyskała średnią ocen na poziomie 4,0, miejsca 

parkingowe/parkingi przy budynkach – 3,79, a wywóz śmieci – 3,71. Mimo, że tereny zielone 

podczas wywiadów indywidualnych nie zostały ocenione dobrze, to w badaniu ilościowym 

stwierdzenie Gmina jest bogata w tereny zielone, parki i skwery oceniono średnio na 3,74. Dobrze 

świadczy o gminie średnia 3,71 wynikająca ze stwierdzenia, że Gmina jest czysta, nie zaśmiecona - 

miejsca publiczne są zadbane i uporządkowane. 

Wykres 31. Jak ocenia Pan(i) poniższe aspekty związane z mieszkalnictwem oraz ochroną 

środowiska w gminie Bojszowy?  
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Aktywność obywatelska 
 

 

 

Jak wynika z deklaracji respondentów, 7,0% z nich było członkiem jakiejś organizacji pozarządowej - 

NGO (fundacje, stowarzyszenia), a 13,5% osób współpracowało w formie wolontariatu z jakąś 

organizacją lub instytucją. Wysokie zaangażowanie obrazuje wysoki odsetek osób zaangażowanych 

w działalność na rzecz swojej miejscowości (m.in. udział w festynach, piknikach, akcjach), co zostało 

przedstawione podczas wywiadów osobistych. 

Wykres 32. Proszę określić, czy w ostatnich dwóch latach angażował się Pan/Pani w poniższe 

aktywności 

 

Reprezentacji gminy uczestniczący w badaniu raczej włączyliby się w działalność społeczną na rzecz 

mieszkańców lub pomoc w formie wolontariatu (39,5% odpowiedzi twierdzących). W chwili 

wypełniania ankiety 45,0% osób nie potrafiło się jeszcze określić, a 15,5% była sceptycznie 

nastawiona do zaangażowania się akcje na rzecz mieszkańców lub pomoc w formie wolontariatu. 

Wykres 33. Czy chciał(a)by Pan(i) włączyć się w działalność społeczną na rzecz mieszkańców lub 

pomoc w formie wolontariatu? 

 

Również wysokie zaangażowanie wykazali mieszkańcy w osobistą pomoc w działaniach mających na 

celu poprawę stanu środowiska w gminie Bojszowy (54,5%). 
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Wykres 34. Czy był(a)by Pan(i) gotowy(-wa), by osobiście podjąć działania mające na celu 

poprawę stanu środowiska w gminie Bojszowy? 

 
Na terenie gminy działa stowarzyszenie Dobro Bez Granic. Stowarzyszenie zostało powołane, by 

różnorodnymi działaniami zmieniać naszą rzeczywistość na lepsze. Członkowie organizacji angażują 

się m.in. w zbiórki charytatywne. Stowarzyszenie współpracuje z OSP Bojszowy. 

Panie z fundacji „Dobro bez granic” one organizują właśnie, bo też piszą pisma do 

nas, żeby im pomagać. Żeby zbierać te pieniążki na te chore dzieci. Także ile 

możemy, my jako strażacy, to pomagamy. 

IDI 1, przedstawiciel organizacji pozarządowej 

Jak wynika z przeprowadzonego wywiadu sytuacja pandemiczna ograniczyła organizowanie różnych 

wydarzeń w tym m.in. zawodów strażackich na których młodzież mogła rywalizować ze sobą.  

Zawody strażackie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na szczeblu gminnym odbywały się co roku. 

Co dwa lata organizowane były zawody powiatowe a co cztery lata – wojewódzkie. Co roku, przed 

zbliżającymi się zawodami, wszystkie drużyny uczestniczą w treningach mających na celu 

odpowiednie przygotowanie do zawodów. Zawody składają się z dwóch konkurencji: sztafety 

pożarniczej 7×50 m z przeszkodami i ćwiczenia bojowego.  

Powiem panu tak, to co widzę, teraz ci młodzi robią, na tych telefonach właśnie i na 

tym internecie (…) gdyby nie było tej całej pandemii, to każdego roku były zawody 

gminne, co dwa lata zawody powiatowe. Z każdej gminy drużyny były i jak to się 

mówi rywalizowały. Jedni wygrali jeden rok, drudzy drugi rok, młodzież się 

wymieniała, i też się spotykali. W powiecie żeśmy się cały powiat spotykali. Teraz 

obecnie wygląda jak to wygląda. 

IDI 1, przedstawiciel organizacji pozarządowej 

Bezpieczeństwo 

Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji za 2020 r. wykazało, że na terenie Gminy Bojszowy 

doszło do następujących zdarzeń:  

 1 bójka,  

 1 pobicie,  

 2 przypadki uszkodzenia ciała,  

 5 kradzieży z włamaniem,  

 4 kradzieże mienia,  

 zatrzymano 7 nietrzeźwych kierowców  

 zanotowano 21 innych przestępstw. 

W 2020 r. na terenie Gminy Bojszowy zanotowano 20 pożarów (rok 2019 także 20), 95 miejscowych 

zagrożeń (w roku 2019 - 110) i 5 alarmów fałszywych (w roku 2019 - 11). Jednostki Ochotniczych 

10,5% 43,5% 40,5% 5,0% 0,5% 
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Straży Pożarnych prowadziły działania ratowniczo-gaśnicze nie tylko na terenie Gminy Bojszowy, ale 

także na terenie całego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz na terenie miasta Tychy.  

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy wyjeżdżały:  

 45 razy do pożarów,  

 123 razy do innych miejscowych zagrożeń,  

 6 razy do alarmów fałszywych,  

 2 razy na ćwiczenia organizowane przez Państwową Straż Pożarną 

 6 razy zabezpieczały w strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży 

Pożarnej w Tychach miasto Tychy oraz powiat bieruńsko-lędziński. 

Osoby starsze przyznały, że gmina jest bezpieczna i nie dostrzega się na ulicach agresji. 

Nie, raczej nie ma takiej... Młodzież jest grzeczna, dobrych rodziców mają. 

Młodzież zamknęła się w domach, teraz nie wychodzi... grzeczni są 

FGI osoby starsze 
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Wnioski i rekomendacje 

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi pozyskanych w badaniu ilościowym, stwierdza się, że 

mieszkańcy oczekują przede wszystkim wsparcia w ramach usług społecznych w obszarze promocji 

i ochrony zdrowia (67,0%) a także w obszarze kultury (63,5%) – zwłaszcza organizacji częstszych 

wydarzeń, w których mogłyby uczestniczyć całymi rodzinami. 

Wykres 35. Które z obszarów w zakresie usług społecznych są według Pana(-ni) priorytetowe 

i powinny być w szczególności rozwijane w Gminie Bojszowy?  

 

67,0% 

63,5% 

34,5% 

30,5% 

30,5% 

26,5% 

25,5% 

24,0% 

18,5% 

7,0% 

7,0% 

4,5% 

3,5% 

2,0% 

1,0% 

Promocja i ochrona zdrowia

Kultura

Wspieranie osób niepełnosprawnych

Kultura fizyczna i turystyka

Polityka prorodzinna

Edukacja publiczna

Ochrona środowiska

Pobudzanie aktywności obywatelskiej

Wspieranie rodziny

Mieszkalnictwo

Pomoc społeczna

Przeciwdziałanie bezrobociu

Reintegracja zawodowa i społeczna

System pieczy zastępczej

Nie wiem, trudno powiedzieć
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Tabela 17. Wnioski i rekomendacje 

 Wnioski z diagnozy potrzeb i potencjału w zakresie usług 

społecznych na terenie Gminy Bojszowy  

Rekomendacje  

 

 Gmina Bojszowy na koniec 2020 r. liczyła 8045 mieszkańców. Na 
przestrzeni ostatnich lat dostrzega się systematyczny wzrost 
ludności. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 1,5%, z 
kolei w porównaniu do 2016 r. o 4,8%. Ponadto na przestrzeni 
ostatni lat, przyrost naturalny był zawsze dodatni. Roczna liczba 
urodzeń nie kompensuje rocznej liczby zgonów, dlatego można 
interpretować to jako zjawisko starzejącego społeczeństwa. Saldo 
migracji wewnętrznych było dodatnie. 87,5% badanych (CAWI i 
CAPI) wiąże przyszłość z gminą Bojszowy, a 3,5% osób 
zadeklarowało odmienne stanowisko. 

 Uczestnicy badania (CAWI i CAPI) w zdecydowanej większości 
oceniali dobrze swoją sytuację materialną (76,5%). Jedynie 1,5% 
respondentów nie była zadowolona z obecnie znajdującej się 
sytuacji. 

 26,9% mieszkańców gminy Bojszowy jest stanu wolnego, 61,5% 
żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to 
wdowy/wdowcy. 

 W gminie Bojszowy w 2020 r. funkcjonowało 2 116 rodzin, z 
których 52% to rodziny składające się z co najmniej 4 osób. Z kolei 
jednoosobowe gospodarstwa domowe stanowiły 11% wszystkich 
rodzin. 

 W 2020 roku z Karty Dużej Rodziny łącznie skorzystało 15,6% 
ogółu mieszkańców Gminy Bojszowy, tj. 1 233 osoby. 

 W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 
przyznał świadczenia z pomocy społecznej głównie ze względu na: 
ubóstwo, potrzeby ochrony wielodzietności, bezradność w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. 
domowego, niepełnosprawność.  

 Maleje liczba rodzin objęta pomocą finansową zgodnie z ustawą o 
pomocy społecznej, a wzrasta liczba rodzin, w których prowadzona 
jest praca socjalna. 

 W gminie w ramach Placówki Wsparcia Dziennego działa Świetlica 
Środowiskowa i Klub Młodzieżowy, które wspierają rodziny przez 
objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i 

 Rozwój współpracy lokalnych aktorów instytucjonalnych i 
pozainstytucjonalnych służącej monitorowaniu 
zapotrzebowania wśród mieszkańców na usługi w zakresie 
gminnej polityki prorodzinnej, pieczy zastępczej oraz pomocy 
społecznej;  

 Dalszy rozwój współpracy pracowników socjalnych  
z pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, policją, 
służbą zdrowia oraz innymi podmiotami,  
w celu poprawy sytuacji rodzin wymagających wsparcia;  

 Bieżące dostosowywanie zakresu gminnej polityki 
prorodzinnej, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej do 
rzeczywistych potrzeb mieszkańców; 

 Utrzymanie i dalszy rozwój działalności Placówki Wsparcia 
Dziennego; 

 Organizacja działań (w tym m.in. kampanii informacyjnych, 
materiałów informacyjno-reklamowych, spotkań, itp.) 
służących budowaniu świadomości społecznej dotyczącej 
zjawiska przemocy domowej i innych problemów w rodzinach 
oraz pożądanych postaw społecznego reagowania;  

 Organizacja działań (w tym m.in. kampanii informacyjnych, 
materiałów informacyjno-reklamowych, spotkań, itp.) 
służących budowaniu świadomości społecznej dotyczącej 
funkcjonujących na terenie Gminy grup wsparcia i/lub grup 
samopomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, 
uzależnionych bądź dorosłych członków rodziny osoby 
uzależnionej i rodzin mających problemy opiekuńczo-
wychowawcze; 

 Organizacja na terenie Gminy punktu poradnictwa 
specjalistycznego (np. prawnego, psychologicznego) dla 
mieszkańców potrzebujących wsparcia; 

 Przeprowadzenie szczegółowej diagnozy potrzeb dzieci i 
młodzieży (w tym dot. pożądanych form spędzania czasu 
wolnego) oraz potencjalnych zagrożeń występowania zjawisk 
niepożądanych (w tym. wszelkich form uzależnień oraz 
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 Wnioski z diagnozy potrzeb i potencjału w zakresie usług 

społecznych na terenie Gminy Bojszowy  

Rekomendacje  

edukacyjnymi. 
 W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni współpracują z 

pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, policją, służbą 
zdrowia oraz innymi podmiotami, w celu poprawy sytuacji rodziny. 

 1,5% osób w trakcie badania przyznało, że zjawisko przemocy 
domowej pojawia się w rodzinie, ponadto 7,0% respondentów zna 
osobiście rodzinę, w której występuje problem przemocy domowej. 
Wśród uczestników badania 12,5% stwierdziło, że wie o 
przypadkach przemocy w rodzinie, jednak nie zna osobiście takich 
rodzin. Jednocześnie aż 79% ankietowanych nie słyszało o 
przypadkach przemocy domowej w ich otoczeniu. W 2020 r. 
założono 12 Niebieskich Kart. Liczba jest porównywalna do 
poprzednich lat, przy czym w 2019 r. założono o 4 więcej.  

 Przedstawiciele gminnych instytucji (badanie IDI) sygnalizują 
zasadność prowadzać kampanii społecznych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także innych problemów w 
rodzinach, ponieważ rodziny najbardziej dotknięte trudną sytuacją 
życiową nie otrzymują odpowiedniego wsparcia. 

 Najczęściej wskazywane usługi wymagające wsparcie, były 
wskazywane także jako te, z których najchętniej skorzystaliby 
uczestnicy badania w przyszłości tj. alternatywne formy spędzania 
czasu wolnego dla dzieci, młodzieży (42,5%), osób dorosłych 
(42,0%) czy rodzin z dziećmi (35,5%). Jak wynika z badania 
najmniejsze zainteresowanie zostało wykazane w stosunku dla grup 
wsparcia i/lub grup samopomocy dla osób doznających przemocy w 
rodzinie, uzależnionych bądź dorosłych członków rodziny osoby 
uzależnionej i rodzin mających problemy opiekuńczo-
wychowawcze.  

 Jednocześnie jednak ankietowani często wskazywali potrzebę 
punktu poradnictwa specjalistycznego (np. prawnego, 
psychologiczne) na terenie gminy (82,5% odpowiedzi 
twierdzących). 52,5% respondentów byłaby zainteresowana z 
korzystania z punktu poradnictwa specjalistycznego w gminie 
Bojszowy.  

 Większość respondentów była zgodna, że najpoważniejszym 

zjawisk generujących dysfunkcje i patologie społeczne);  
 Powołanie Gminnej Rady Młodzieży jako organu o charakterze 

konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym w kwestiach 
związanych z dziećmi i młodzieżą oraz działaniami 
podejmowanymi na ich rzecz; 

 Promowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej 
zaangażowania w prowadzone na terenie Gminy działania 
samopomocowe, wolontaryjne i sąsiedzkie jako 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego; 

 Organizacja działań (w tym m.in. kampanii informacyjnych, 
materiałów informacyjno-reklamowych, spotkań, itp.) 
służących budowaniu świadomości społecznej dotyczącej 
zagrożeń występowania zjawisk niepożądanych (w tym. 
wszelkich form uzależnień oraz zjawisk generujących 
dysfunkcje i patologie społeczne); 

 Organizacja systemu zachęt oraz zapewnienie finansowo-
organizacyjnego wsparcia dla pracownikom GOPS oraz innych 
gminnych instytucji deklarujących gotowość i chęć do 
podnoszenia kompetencji i kwalifikacji w zakresie budowania 
gminnego systemu usług społecznych;  

 Organizacja działań (w tym m.in. kampanii informacyjnych, 
materiałów informacyjno-reklamowych, spotkań, itp.) 
służących budowaniu świadomości społecznej dotyczącej 
szerokiego zakresu usług (w tym m.in. społecznych) 
organizowanych dla mieszkańców przez lub przy wsparciu 
Gminy; 
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 Wnioski z diagnozy potrzeb i potencjału w zakresie usług 

społecznych na terenie Gminy Bojszowy  

Rekomendacje  

problemem dzieci i młodzieży w gminie Bojszowy jest brak 
zorganizowanych form spędzania czasu wolnego (73,0%) – był to 
bowiem czynnik wskazywany ponad dwa razy częściej od 
pozostałych. Mieszkańcy gminy dostrzegają także, że problem tkwi 
w uzależnieniu dzieci i młodzieży od gier komputerowych lub 
smartfonów (33,5%), a także braku pozytywnych wzorców i 
autorytetów (23,5%). 

 Usługi społeczne, których wg respondentów najbardziej brakuje w 
gminie: specjalistyczne usługi opiekuńcze 54,5% (ściśle związane ze 
schorzeniami), poszerzenie oferty poradnictwa specjalistycznego 
30,5% (np. prawnego czy psychologicznego), wsparcie w ramach 
usług opiekuńczych dla osób samotnych i mniej sprawnych (29,5%). 

 

 W 2019 roku 46,5% zgonów w gminie Bojszowy spowodowanych 
było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,1% zgonów w 
gminie Bojszowy były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych 
było chorobami układu oddechowego.  

 W Gminie Bojszowy prowadzony jest Gminny Zakład Opieki 
Zdrowotnej. Liczba zadeklarowanych pacjentów na koniec 2020 r. 
wyniosła 4 857 osób. W Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
można skorzystać z pomocy lekarza POZ, lekarza specjalisty 
medycyny rodzinnej, 3 lekarzy specjalistów pediatrii, lekarza 
specjalisty chorób wewnętrznych i specjalisty chorób płuc. W 
ramach POZ usługi świadczy również lekarz specjalista z zakresu 
badań ultrasonograficznych. Dodatkowo poza poradnią rodzinną 
funkcjonują poradnie: ginekologiczna, medycyny pracy i 
stomatologiczna. 

 W kategorii promocji i ochrony zdrowia najwyżej ocenili dostępność 
do informacji odnośnie służby zdrowia w gminie - informacje w 
placówkach ochrony zdrowia (średnia 2,83) oraz dostępność do 
informacji odnośnie służby zdrowia w gminie - informacje w 
Internecie (średnia 2,69). Z drugiej strony w opinii respondentów 
najgorzej wypada dostęp do opieki psychiatrycznej (średnia 1,76) 
oraz dostęp do lekarzy specjalistów (np. neurolog, geriatra, 
psychiatra) – średnia 1,56. Wskazane do oceny usługi z zakresu 
promocji i ochrony zdrowia zostały oceniony nisko przez 

 Organizacja działań (w tym m.in. kampanii informacyjnych, 
materiałów informacyjno-reklamowych, spotkań, itp.) 
służących budowaniu świadomości społecznej dotyczącej 
zdrowego stylu życia, zagrożeń utraty zdrowia oraz 
profilaktyki zdrowotnej; 

 Organizacja działań profilaktycznych kierowanych do 
wybranych grup mieszkańców identyfikowanych jako 
szczególnie zagrożone utratą zdrowia spowodowaną głównie 
chorobami układu krążenia, nowotworami oraz chorobami 
układu oddechowego; 

 Organizacja działań służących wzrostowi dostępu 
mieszkańców do lekarzy specjalistów, badań profilaktycznych, 
przesiewowych i diagnostycznych; 

 Utrzymanie prowadzonej dotychczas gminnej polityki 
określającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy; 
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 Wnioski z diagnozy potrzeb i potencjału w zakresie usług 

społecznych na terenie Gminy Bojszowy  

Rekomendacje  

mieszkańców gminy – przyznawano raczej niskie oceny i żadna z 
usług nie uzyskała średniej powyżej 3.  

 W obszarze funkcjonowania ochrony zdrowia przede wszystkim 
należy poprawić w gminie dostęp do lekarzy specjalistów (70,5%) 
oraz dostęp do badań profilaktycznych i przesiewowych (67,0%). 
Połowa osób zadeklarowała, że należałoby poprawić dostępność do 
badań diagnostycznych (50,5%). 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowym odbyła 
w 2020 r. 12 posiedzeń. Skierowano 4 osoby na badania biegłych, 
11 osób było zgłoszonych w celu podjęcia działań związanych z 
uzależnieniami. W Gminie Bojszowy w 2020 r. realizowana była 
uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Bojszowy dot. ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie Gminy Bojszowy. 

 90,5% badanych (CAWI i CAPI) uważało, że w gminie Bojszowy 
należy poszerzyć działania związane z promocją zdrowia (edukacja 
zdrowotna, profilaktyka, kształtowanie odpowiednich postaw 
zdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia), 

 

 osoby niepełnosprawne ruchowo mogą załatwiać sprawy w 
Urzędzie Gminy Bojszowy za pośrednictwem pracownika 
merytorycznego wezwanego telefonicznie przez Sekretariat Urzędu. 
Natomiast osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw 
administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka 
migowego. Usługi na rzecz mieszkańców świadczą pracownicy 
Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego. 

 Gmina Bojszowy przystąpiła do Programu „Opieka wytchnienia – 
edycja 2021”, w ramach którego 6 opiekunów osób zależnych 
korzysta z 120 godzin wsparcia. 

 Poddając analizie najistotniejsze problemy społeczne dotyczące 
zamieszkałych w gminie Bojszowy osób z niepełnosprawnościami 
wynika, że najczęstszym problemem może okazać się izolacja 
społeczna – poczucie samotności (44,0% wskazań), a także 
utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów i diagnostyki (32,5% 
wskazań), brak odpowiednich ofert pracy (16,5%)  

 Samotność i izolacja społeczna – jest to kluczowy problem osób 

 Rozwój współpracy lokalnych aktorów instytucjonalnych i 
pozainstytucjonalnych służącej zwalczaniu problemów 
społecznych oraz dostosowaniu usług społecznych do 
rzeczywistych potrzeb mieszkańców ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i/lub 
problemami (ograniczeniami) o charakterze fizycznym i 
psychicznym; 

 Organizacja działań (w tym m.in. kampanii informacyjnych, 

materiałów informacyjno-reklamowych, konkursów, spotkań, 

itp.) służących budowaniu świadomości społecznej dotyczącej 

różnych przejawów niepełnosprawności oraz integracji osób z 

niepełnosprawnościami i/lub problemami (ograniczeniami) o 

charakterze fizycznym i psychicznym;  

 Rozwój dostępności usług gminnych instytucji dla osób z 
niepełnosprawnościami i/lub problemami (ograniczeniami) o 
charakterze fizycznym i psychicznym; 

 Promocja wśród lokalnych podmiotów gosp. rozwoju 
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starszych zamieszkałych w gminie Bojszowy jak wynika z 
przeprowadzonego badania. Inną trudnością może okazać się 
utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów (35,5%) oraz brak ofert 
spędzania czasu wolnego skierowanych do seniorów (18,0%) co 
było podkreślane w trakcie indywidualnych wywiadów. 

 Uczestnicy badania uważają, że konieczne do wprowadzenia w 
gminie Bojszowy są usługi pielęgnacyjne (64,0%) oraz usługi 
porządkowe (31,0%). Co piąta osoba wskazała, że poprawy wymaga 
świadczenie pomocy przy drobnych naprawach rzeczy codziennego 
użytku (20,0%) czy zapewnienie transportu dla seniorów (19,5%). 

 Dziennego Domu „SENIOR+” w Bojszowach jest udostępnienie 
osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ zamieszkujących 
Gminę Bojszowy, infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzenie 
czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów 
w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. W 
gminie Bojszowy Dzienny Dom „SENIOR+” zapewnił 13 seniorom 
wsparcie adekwatne do wszystkich potrzeb i możliwości 
wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia 
specjalistycznego. W 2020 r. z usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania skorzystały 3 osoby. 

 Integracja międzypokoleniowa to hasło, wokół którego skupia się 
tegoroczna polityka senioralna województwa śląskiego. Korzystają 
na tym zarówno starsi, jak i młodzież. Niestety w gminie Bojszowy 
nie podejmuje się zbyt wiele działań w tym obszarze. 

dostępności usług dla osób z niepełnosprawnościami i/lub 
problemami (ograniczeniami) o charakterze fizycznym i 
psychicznym; 

 Organizacja działań (w tym m.in. kampanii informacyjnych, 
materiałów informacyjno-reklamowych, konkursów, spotkań, 
itp.) służących budowaniu świadomości społecznej dotyczącej 
różnych przejawów samotności, izolacji społecznej i 
wykluczenia; 

 Organizacja działań służących zwalczaniu wśród mieszkańców 
(w tym szczególnie osób starszych) poczucia samotności, 
izolacji społecznej i wykluczenia w tym m.in. poprzez 
organizację różnych form spędzania czasu wolnego w grupach 
rówieśniczych, międzypokoleniowych i rodzinnych; 

 Promowanie wśród mieszkańców działalności Dziennego 
Domu „SENIOR+” w Bojszowach służąca wzrostowi 
liczebności osób starszych korzystających z usług; 

 Organizacja rozbudowanego zakresu usług stanowiących 
odpowiedź na specyficzne potrzeby osób starszych 
związanych z ograniczoną samodzielnością (w tym m.in. 
usługi pielęgnacyjne, porządkowe, pomocy przy drobnych 
naprawach rzeczy codziennego użytku, zapewnienie 
transportu dla seniorów, itp). 

 

 

 W gminie Bojszowy w 2020 r. funkcjonowało 2 116 rodzin, z 
których 52% to rodziny składające się z co najmniej 4 osób. Z kolei 
jednoosobowe gospodarstwa domowe stanowiły 11% wszystkich 
rodzin. 

 Współczynnik dzietności ogólnej, czyli liczba dzieci, urodzonych 
przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 
lat w 2019 r. wynosił 1,44. Wynik ten jest wyższy w porównaniu do 
województwa śląskiego (1,32) czy reszty kraju (1,38). 

 Liczba dzieci w wieku do 3 lat w Bojszowach pozostaje na stałym 
poziomie. W 2020 r. zanotowano 276 młodych osób, liczba była 
wyższa o 12 dzieci wyższa w stosunku do 2016 r. 

 Poprawa dostępności oferty opieki dla dzieci do 3 lat 
(żłobków) poprzez rozwój infrastruktury publicznej i/lub 
prywatnej; 

 Poprawa dostępności oferty opieki dla dzieci w wieku 

przedszkolnym poprzez rozwój infrastruktury publicznej 

i/lub prywatnej; 

 Monitorowanie dostępności oferty gminnych szkół 

podstawkowych dostosowanej do liczby uczniów w szkołach;   

 Rozwój i uzupełnienie oferty gminnych placówek 

oświatowych o dodatkowe formy aktywności dla dzieci i 
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 Na terenie Gminy funkcjonuje 1 żłobek. W 2020 r. w Gminnym 
Żłobku w Bojszowach pod opieką było 20 dzieci, zaś na listach 
rezerwowych zapisanych było 33 dzieci. Odnosząc liczbę miejsc w 
podmiotach oferujących opiekę nad dziećmi do lat trzech w 
stosunku do liczby dzieci gmina Bojszowy (7,2%) wypada nieco 
gorzej od wyniku w całym powiecie (7,9%). 

 W gminie Bojszowy na koniec września 2020 r. funkcjonowało 12 
oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 284 dzieci. 

 Edukacja podstawowa w gminie Bojszowy odbywa się w 3 szkołach. 
W ostatnich latach dostrzega się tendencję wzrostową liczby 
uczniów w szkołach. We wrześniu 2020 r. do szkół na terenie gminy 
uczęszczało 868 uczniów w 47 oddziałach. 

 Z badania ilościowego wynika, że mieszkańcy dobrze oceniają 
dostępność szkół w gminie Bojszowy (średnia 3,71). Również 
najwyżej spośród wskazanych usług oceniono dostępność świetlic i 
zajęć pozalekcyjnych (średnia 3,16) oraz dostępność wsparcia dla 
rodzin wielodzietnych (średnia 3,09). Z drugie strony najniższe 
oceny przyznano w dostępności do żłobków (średnia 1,86), czy 
dostępności do edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami (np. dzieci autystycznych, dzieci z opóźnionym 
rozwojem psychoruchowym) – średnia 2,56. Nie najwyższe noty 
przydzielono dostępności przedszkoli w gminie Bojszowy (2,69). 
 

młodzieży szkolnej (np. zajęcia plastycznych, tanecznych, 

muzycznych, wernisaży i wystaw, spektakli, koncertów itp.) 

 Promowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

zaangażowania w prowadzone na terenie Gminy działania 

samopomocowe, wolontaryjne i sąsiedzkie jako 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego;  

 

 Osoby bezrobotne w gminie Bojszowy stanowią ok. 10% wszystkich 
osób bezrobotnych w powiecie. W 2020 r. zarejestrowano w 
Powiatowym Urzędzie Pracy 70 mieszkańców gminy – była to liczba 
stosunkowo wysoka względem roku poprzedzającego, jednak mogło 
to być spowodowane wpływem COVID-19 na rynku pracy. Podobne 
zjawisko zaobserwowano w całym powiecie bieruńsko-lędzińskim. 
W gminie Bojszowy kobiety stanowią nieznaczną większość osób 
bezrobotnych (2020 r. – 54%). 

 W Powiatowym Urzędzie Pracy w czerwcu 2021 r. 
zarejestrowanych było 81 mieszkańców gminy Bojszowy. Kobiety 
stanowiły wówczas 51,9%. Niemal wszystkiego osoby (96,3%) 
podejmowały wcześniej pracę. Osoby długotrwale bezrobotne 

 Promowanie wśród osób bezrobotnych zaangażowania w 
prowadzone na terenie Gminy działania samopomocowe, 
wolontaryjne i sąsiedzkie stanowiące uzupełnienie usług 
społecznych;  

 Kontynuacja i rozwój doradztwa zawodowego dla uczniów 
klas 8 w szkołach podstawowych. 

 Utrzymanie dostępności wybranych usług w zakresie 
przeciwdziałania bezrobociu (poradnictwo szkoleniowe dla 
uczniów, absolwentów i dorosłych; warsztaty poszukiwania 
pracy; szkolenia i kursy zawodowe);  
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stanowiły 32,1% wszystkich bezrobotnych w gminie. Wysoki 
odsetek stanowiły także osoby młode do 30 r.ż. – częściej byli to 
mężczyźni. Wśród bezrobotnych zanotowano 28,4% osób z prawem 
do zasiłku. 

 W 2020 r. w szkoleniach organizowanych przez PUP Tychy nie 
uczestniczył żaden mieszkaniec gminy Bojszowy. Mimo, że 
każdorazowo zakres oraz tematyka szkolenia dopasowane są do 
indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez osoby bezrobotne. W 
2020 r. z indywidualnych usług z poradnictwa zawodowego 
skorzystało 3 mieszkańców gminy Bojszowy. 

 W gminie prowadzone jest doradztwo zawodowe dla uczniów klas 8 
w szkołach podstawowych. 

 Dostępność wybranych usług w zakresie przeciwdziałania 
bezrobociu (poradnictwo szkoleniowe dla uczniów, absolwentów i 
dorosłych; warsztaty poszukiwania pracy; szkolenia i kursy 
zawodowe) oceniana jest bardzo dobrze lub dobrze przez około 
50% ankietowanych.  

 Kwestia bezrobocia w gminie jest znikomym problemem bowiem 
pracy nie brakuje, natomiast osoby pozostające bez pracy nie 
wykazują chęci do podjęcia pracy.  

 

 Gmina Bojszowy posiada 15 obiektów rekreacyjnych. Na terenie 
Gminy działają także kluby sportowe, które organizują treningi dla 
dzieci, młodzież oraz seniorów. 

 Analizując dostępność wybranych usług, obszar kultury, kultury 
fizycznej i turystyki wypada najgorzej. Średnia ocen dostępności 
różnych form aktywności sportowej (np. klubów sportowych, zajęć 
sportowych, zawodów, turniejów, sekcji sportowych, wyścigów itp.) 
wyniosła 1,91, a dostępność różnych form aktywności kulturalnej 
(np. zajęć plastycznych, tanecznych, muzycznych, wernisaży i 
wystaw, spektakli, koncertów itp.) – 1,81. Wyżej oceniono zaś 
dostępność infrastruktury do aktywności rekreacyjnej (np. 
basenów, siłowni pod chmurką, parków, ścieżek rowerowych, 
orlików, boisk itp.) – średnia 2,65. 

 w gminie Bojszowy brakuje miejsc do spędzania czasu wolnego. 
Obecny park jest zaniedbany i wymaga nakładów inwestycyjnych, 

 Rozwój współpracy lokalnych aktorów instytucjonalnych i 

pozainstytucjonalnych służącej rozwojowi oferty kulturalnej 

Gminy dostosowanej do rzeczywistych potrzeb mieszkańców;  

 Rozwój usług w obszarze kultury, kultury fizycznej i turystyki 

generujących wzrost poczucia integracji społecznej wśród 

mieszkańców w tym m.in. poprzez organizację różnych form 

spędzania czasu wolnego w grupach rówieśniczych (dzieci, 

młodzieży, osób starszych) międzypokoleniowych i 

rodzinnych; 

 Rozwój i renowacja gminnej infrastruktury rekreacyjnej 
umożliwiającej organizację różnych form spędzania czasu 
wolnego w grupach rówieśniczych (dzieci, młodzieży, osób 
starszych) międzypokoleniowych i rodzinnych; 

 Wykorzystanie gminnej infrastruktury (np. siłowni pod 
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również kwestie placów zabaw pozostawiają wiele do życzenia. Na 
terenie gminy brakuje obszarów zielonych przystosowanych do 
spędzania wolnego czasu oraz sprzyjających integracji lokalnej 
społeczności. 

 Mieszkańcom gminy zdecydowanie brakuje imprez plenerowych, w 
których mogliby uczestniczyć całymi rodzinami. 

 Na terenie gminny znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna w 
Bojszowach, która wzięła udział w ogólnopolskich akcjach 
czytelniczych. W ramach swojej działalności biblioteka zakończyła 
realizację projektu „Mobilna biblioteczka dla dzieci”, Biblioteka 
realizowała własne projekty we współpracy z Urzędem Gminy w 
Bojszowach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
przedszkolem oraz szkołami oraz prowadziła działania online. 

 97,5% osób uczestniczących w badaniu było zdania, że w gminie 
Bojszowy należy rozwijać ofertę alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego (np. zajęcia edukacyjne, pikniki, wydarzenia, małe 
akcje lokalne itp.). 

chmurką, parków, ścieżek rowerowych, orlików, boisk itp.) na 
rzecz rozwoju oferty usług społecznych dostosowanej do 
rzeczywistych potrzeb mieszkańców;  

 Utrzymanie szerokiego zakresu dotychczasowej działalności 
Gminnej Biblioteki Publicznej.  

 

 Zdaniem większości badanych, przyczyną wykluczenia społecznego 
na terenie gminy Bojszowy jest przede wszystkim choroba i/lub 
niepełnosprawność (58,5%). Co czwarta osoba uważała, że 
problemem może okazać się zaburzenie psychiczne (21,5%). 
Natomiast jako przyczynę nie należy dopatrywać się w 
niewystarczających wsparciu ze strony gminy i państwa lub brak 
jakiegokolwiek wsparcia. 

 Z deklaracji respondentów wynika, że 7,0% z nich było członkiem 
jakiejś organizacji pozarządowej - NGO (fundacje, stowarzyszenia), a 
13,5% osób współpracowało w formie wolontariatu z jakąś 
organizacją lub instytucją. Również wysokie zaangażowanie 
obrazuje wysoki odsetek osób zaangażowanych w działalność na 
rzecz swojej miejscowości (m.in. udział w festynach, piknikach, 
akcjach), co zostało przedstawione podczas wywiadów osobistych. 

 39,5% badanych zadeklarowało gotowość do włączenia się w 
działalność społeczną na rzecz mieszkańców lub pomoc w formie 
wolontariatu (odpowiedzi twierdzących). Kolejne 45% nie określiło 
się jednoznacznie w tej kwestii wybierając wariant odpowiedzi 

 Rozwój współpracy lokalnych aktorów instytucjonalnych i 
pozainstytucjonalnych służącej zwalczaniu problemów 
społecznych oraz dostosowaniu usług społecznych do 
rzeczywistych potrzeb mieszkańców;  

 Wykorzystanie potencjału i deklarowanej gotowości 
mieszkańców do udziału w działaniach służących integracji 
społecznej oraz rozwiązywaniu problemów społecznych i 
sytuacji kryzysowych występujących lub pojawiających się na 
terenie Gminy; 

 Organizacja działań służących dalszemu rozwojowi poczucia 
integracji społecznej wśród mieszkańców w tym m.in. poprzez 
organizację różnych form spędzania czasu wolnego w grupach 
rówieśniczych (dzieci, młodzieży, osób starszych), 
międzypokoleniowych i rodzinnych; 

 Organizacja działań (w tym m.in. kampanii informacyjnych 
konkursów, spotkań, itp.) służących budowaniu świadomości 
społecznej dotyczącej różnych przejawów 
niepełnosprawności oraz integracji osób z 
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„trudno powiedzieć”.  niepełnosprawnościami i/lub problemami (ograniczeniami) o 
charakterze fizycznym i psychicznym;  

 Organizacja działań (w tym m.in. kampanii informacyjnych, 
konkursów, spotkań, itp.) służących promowaniu i rozwojowi 
wśród mieszkańców aktywności obywatelskiej oraz 
działalności społecznej na rzecz lokalnej społeczności;  

 Wykorzystanie szerokiego zakresu aktywności obywatelskiej i 
deklarowanego społecznego zaangażowania mieszkańców 
przy organizacji oraz realizacji usług społecznych na terenie 
Gminy (w tym m.in. organizowanie działań samopomocowych, 
wolontaryjnych i sąsiedzkich stanowiących uzupełnienie 
usług społecznych);  

 Rozwój aktywności obywatelskiej i społecznego 
zaangażowania mieszkańców poprzez promowanie 
szczególnych jej przejawów w obrębie lokalnej społeczności 
Gminy i poza jej granicami (w tym m.in. kampanii 
informacyjnych, konkursów, spotkań, itp.) 

 

  



Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy 
Bojszowy 

62 
 

Wykaz tabel i rysunków 

Rysunek 1. Położenie gminy Bojszowy ............................................................................................................................... 7 

Rysunek 2. Liczba mieszkańców gminy Bojszowy w latach 2016-2021 .............................................................. 8 

Rysunek 3. Dzieci w wieku do 3 lat .................................................................................................................................... 38 

 

Tabela 1. Rozkład próby ze względu na miejsce zamieszkania ............................................................................... 6 

Tabela 2. Przyrost naturalny w latach 2016-2020 ........................................................................................................ 8 

Tabela 3. Struktura ludności według funkcjonalnych grup wieku ......................................................................... 9 

Tabela 4. Migracje w gminie Bojszowy w 2020 r. .......................................................................................................... 9 

Tabela 5. Struktura gospodarstw domowych ................................................................................................................ 15 

Tabela 6. Współczynnik małżeństw oraz rozwodów na 1000 ludności............................................................. 15 

Tabela 7. Liczba rodzin którym przyznano pomoc z podziałem na powody przyznania ........................... 17 

Tabela 8. Liczba założonych Niebieskich Kart ............................................................................................................... 18 

Tabela 9. Liczba świadczeń oraz kwota wypłacona w 2020 r. ............................................................................... 19 

Tabela 10. Jakie usługi z zakresu wspierania rodziny należałoby według Pana(-ni) rozwijać w gminie 

Bojszowy? ...................................................................................................................................................................................... 21 

Tabela 11. Z których usług potencjalnie chciał(a)by Pan(i) w przyszłości skorzystać? ............................. 21 

Tabela 12. Miejsca w żłobkach ............................................................................................................................................. 38 

Tabela 13. Dostępność opieki nad dzieckiem do lat trzech ..................................................................................... 39 

Tabela 14. Struktura szkół podstawowych w Bojszowach ...................................................................................... 40 

Tabela 15. Liczba osób bezrobotnych ............................................................................................................................... 41 

Tabela 16. Osoby bezrobotne w gminie w czerwcu 2021 ........................................................................................ 41 

Tabela 17. Wnioski i rekomendacje ................................................................................................................................... 53 

 

Wykres 1. Płeć respondentów .............................................................................................................................................. 11 

Wykres 2. Wiek respondentów ............................................................................................................................................ 11 

Wykres 3. Miejsce zamieszkania respondentów .......................................................................................................... 11 

Wykres 4. Wykształcenie respondentów ........................................................................................................................ 12 

Wykres 5. Ocena sytuacji materialnej respondentów ................................................................................................ 12 

Wykres 6. Stan cywilny respondentów ............................................................................................................................ 13 

Wykres 7. Status na rynku pracy respondentów ......................................................................................................... 13 

Wykres 8. Czas zamieszkania w gminie Bojszowy wśród respondentów ......................................................... 14 

Wykres 9. Przyszłość z gminą Bojszowy .......................................................................................................................... 14 

Wykres 10. Dostępność wybranych usług – polityka prorodzinna i wspieranie rodziny .......................... 20 

Wykres 11. Co według Pana(-ni) wpływa na brak chęci posiadania dzieci przez mieszkańców gminy 

Bojszowy? ...................................................................................................................................................................................... 22 

Wykres 12. Jakie problemy dzieci i młodzieży uważa Pan(i) za najpoważniejsze w gminie  

Bojszowy? ...................................................................................................................................................................................... 23 

Wykres 13. Czy według Pana(-ni) w gminie Bojszowy potrzebny jest punkt poradnictwa 

specjalistycznego? ..................................................................................................................................................................... 24 

Wykres 14. Czy był(a)by Pan(i) zainteresowany(-na) korzystaniem z punktu poradnictwa 

specjalistycznego w gminie Bojszowy? ............................................................................................................................ 24 

Wykres 15. Biorąc pod uwagę problemy społeczne występujące w gminie Bojszowy, które spośród 

usług społecznych są według Pana(-ni) najbardziej potrzebne? .......................................................................... 25 



Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych  
na terenie Gminy Bojszowy 

63 
 

Wykres 16. Dlaczego według Pana(-ni) mieszkańcy gminy Bojszowy popadają w ubóstwo? ................. 26 

Wykres 17. Proszę ocenić, jak poważny jest problem bezdomności w gminie Bojszowy? ........................ 26 

Wykres 18. Czy w Pana(-ni) bliskim otoczeniu występuje zjawisko przemocy domowej? ....................... 27 

Wykres 19. Dostępność wybranych usług – promocja i ochrona zdrowia ....................................................... 29 

Wykres 20. Które obszary funkcjonowania ochrony zdrowia w gminie Bojszowy Pana(-ni) zdaniem 

wymagają poprawy? ................................................................................................................................................................. 29 

Wykres 21. Czy według Pana(-ni) w gminie Bojszowy należy poszerzyć działania związane 

z promocją zdrowia? ................................................................................................................................................................. 31 

Wykres 22. Czy ma Pan(i) jakieś trudności w dostępie do informacji o służbie zdrowia, w tym o 

możliwości i zasadach korzystania z porad lekarzy specjalistów? ....................................................................... 31 

Wykres 23. Jakie są według Pana(-ni) najistotniejsze problemy społeczne dotyczące zamieszkałych w 

gminie Bojszowy osób z niepełnosprawnościami? ..................................................................................................... 34 

Wykres 24. Jakie są według Pana(-ni) najistotniejsze problemy osób starszych zamieszkałych 

w gminie Bojszowy? .................................................................................................................................................................. 35 

Wykres 25. Które z usług społecznych dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami uważa 

Pan(i) za konieczne do wprowadzenia w gminie Bojszowy? .................................................................................. 36 

Wykres 26. Dostępność wybranych usług – przeciwdziałanie bezrobociu ...................................................... 42 

Wykres 27. Proszę ocenić, jak poważny jest problem wykluczenia społecznego w gminie  

Bojszowy? ...................................................................................................................................................................................... 43 

Wykres 28. Jakie są według Pana(-ni) przyczyny wykluczenia społecznego na terenie gminy 

Bojszowy? ...................................................................................................................................................................................... 43 

Wykres 29. Dostępność wybranych usług – kultura oraz kultura fizyczna i turystyka oraz imprezy 

plenerowe...................................................................................................................................................................................... 44 

Wykres 30. Czy Pana(-ni) zdaniem w gminie Bojszowy należy rozwijać ofertę alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego? ..................................................................................................................................................... 47 

Wykres 31. Jak ocenia Pan(i) poniższe aspekty związane z mieszkalnictwem oraz ochroną 

środowiska w gminie Bojszowy? ........................................................................................................................................ 48 

Wykres 32. Proszę określić, czy w ostatnich dwóch latach angażował się Pan/Pani w poniższe 

aktywności .................................................................................................................................................................................... 49 

Wykres 33. Czy chciał(a)by Pan(i) włączyć się w działalność społeczną na rzecz mieszkańców lub 

pomoc w formie wolontariatu? ............................................................................................................................................ 49 

Wykres 34. Czy był(a)by Pan(i) gotowy(-wa), by osobiście podjąć działania mające na celu poprawę 

stanu środowiska w gminie Bojszowy? ............................................................................................................................ 50 

Wykres 35. Które z obszarów w zakresie usług społecznych są według Pana(-ni) priorytetowe 

i powinny być w szczególności rozwijane w Gminie Bojszowy? ........................................................................... 52 

 

  



Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych  
na terenie Gminy Bojszowy 

64 
 

Aneks - Wykaz działań Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Bojszowach za rok 2020 

Data Wydarzenie 

11.sty WOŚP – prowadzenie balu przebierańców i malowanie twarzy, podczas Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Świerczyńcu.  

24.sty Wernisaż wystawy "Ikony, dostrzec niewidzialne". Pani Elżbieta Tabisz-Mrozik, autorka 
prac, mieszka w Czechowicach-Dziedzicach, uczęszcza do Szkoły Ikonograficznej w 
Krakowie, działającej przy Cerkwi. Ikony pisze hobbistycznie. Wspaniałe wydarzenie, 
cudowni Goście i niezwykła wystawa, do 29 lutego. 

28.sty DKK – Klubowiczki Dyskusyjnego Klubu Książki omówiły książkę J. Moyes „Ostatni list od 
kochanka” i dyskutowały o zwyczajach towarzyskich panujących w USA w latach 50-60 

31.sty Bojszowska Kraina Snów - prelekcja filmu „Czterech synów ojciec miał”, jednocześnie 
spotkanie z reżyserem Józefem Kłykiem. Miłą niespodzianką wieczoru była obecność Pana 
Augustyna Rogalskiego, filmowego ojca czterech synów, najstarszego, żyjącego aktora 
filmów Józefa Kłyka. 

04.lut- 
05.lut 

Mobilna Biblioteczka dla dzieci – „Bałwanek” – zajęcia dla dzieci w Bojszowach Nowych, w 
ramach programu „Moja Mała Ojczyzna”. 

06.lut „Maluch w bibliotece” – Bałwanek, zajęcia dla dzieci w centrali w Bojszowach. 

10.lut LGD - Akademia Ziemi Pszczyńskiej w naszej bibliotece! Po raz kolejny dzieci z naszej gminy 
uczestniczą w zajęciach Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”. Na pierwszym spotkaniu 
dzieci brały udział w warsztatach „Przedsiębiorczość, które poprowadził dr Tomasz Ingram, 
wykładowca Akademii Ekonomicznej w Katowicach.  

11.lut- 
13.lut 

Bal przebierańców w Bojszowach Nowych, dla dzieci uczestniczących w Mobilnej 
Biblioteczce dla dzieci w ramach programu „Moja Mała Ojczyzna”. 

19.lut Spotkanie autorskie z Gabrielą Kotas – Dzieci z bojszowskiej "zerówki" zaprzyjaźniły się  
z misiami i innymi zwierzątkami - bohaterami książek Gabrieli Kotas. Autorka opowiedziała 
małym czytelnikom jak powstaje książka oraz przybliżyła im historie zawarte w 
książeczkach. 

19.lut- 
20.lut 

Mobilna Biblioteczka dla dzieci – „Kotki” – zajęcia dla dzieci w Bojszowach Nowych, w 
ramach programu „Moja Mała Ojczyzna”. 

21.lut „Maluch w bibliotece” – Kotki, zajęcia dla dzieci w centrali w Bojszowach. 

21.lut Spotkanie z Zielarzem - spotkanie dla mieszkańców z zielarzem Arturem Głowackim 
fitoterapeutą i mistrzem pszczelarstwa. 

24.lut LGD - Akademia Ziemi Pszczyńskiej, „Pysznie i zdrowo”, warsztaty z Panią Moniką 
Kołosowską - trenerem dietetyki. 

25.lut DKK – „Analfabetka, która potrafiła liczyć” J. Jonasson – spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki takie i omówienie w stałym gronie lektury. 7 osób / 1h 

25.lut Mobilna Biblioteczka dla dzieci – Izabela Piętka dyrektor GBP w Bojszowach czyta dzieciom 
opowiadania. 

26.lut Mobilna Biblioteczka dla dzieci – Wójt Gminy Bojszowy Adam Duczmal oraz pani sekretarz 
Anna Piekorz w towarzystwie małej Hani i jej mamy dokonali uroczystego otwarcia sali 
(wypożyczalni) dla dzieci w Filii nr 1 w Bojszowach Nowych. Dzieci wysłuchały opowiadania 
w wykonaniu gości po czym otrzymały upominki i karty czytelnika Mobilnej biblioteczki. 
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Data Wydarzenie 

27.lut „Maluch w bibliotece” – Czerwony Kapturek, zajęcia dla dzieci w centrali w Bojszowach. 

28.lut Bojszowska Kraina Snów – Bojszowska Kraina Snów - prelekcja filmu „Dwaj z Teksasu” Był 
krótki, sentymentalny wstęp pana Józefa Kłyka, twórcy dzieła. Poruszających serce. A po 
filmie opowieści, jak powstawały. 

02.mar LGD - Akademia Ziemi Pszczyńskiej, adepci wzięli udział w zajęciach z uważności 
i koncentracji – Joga. 

03.mar- 
04.mar 

Mobilna Biblioteczka dla dzieci – „Calineczka” – zajęcia dla dzieci w Bojszowach Nowych, 
w ramach programu „Moja Mała Ojczyzna”. 

05.mar „Maluch w bibliotece” – Calineczka, zajęcia dla dzieci w centrali w Bojszowach. 

10.mar Mobilna Biblioteczka dla dzieci – „Przebiśnieg” – zajęcia dla dzieci w Bojszowach Nowych, 
w ramach programu „Moja Mała Ojczyzna”. 

11.mar Mobilna Biblioteczka dla dzieci – „Przebiśnieg” – zajęcia dla dzieci w Bojszowach Nowych, 
w ramach programu „Moja Mała Ojczyzna”. 

11.mar LGD - Akademia Ziemi Pszczyńskiej, c.d. warsztatów z przedsiębiorczości, które poprowadził  
dr Tomasz Ingram, wykładowca Akademii Ekonomicznej w Katowicach.  

15.kwi „Wspólne czytanie na domowym dywanie” – czytanie on-line! Bibliotekarki, dzieci i goście 
czytają w domu opowiadania dla dzieci, bibliotekarki montują z materiału film i zapraszają 
do oglądania na stronie FB i stronie www biblioteki. Bibliotekarka Katarzyna Rogalska czyta 
„Przygody księżniczki”. 

22.kwi Konkurs „Recyklingowe twory” – stworzenie zabawki z odpadów i surowców wtórnych. 
Konkurs on-line, umieszczenie zdjęcia wykonanej pracy pod postem o ogłoszeniu konkursu 
– na portalu FB.  

23.kwi Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – film (on-line). Zaproszeni Goście zachęcają do 
czytania, proponują swoje ulubione lektury. Wśród Gości: Łukasz Kostka (artysta operowy), 
Urszula Pomietło (inspektor ds. edukacji i wychowania w Urzędzie Gminy w Bojszowach), 
Marek Jaromin (ratownik medyczny), Marta Panek (bibliotekarska w SP. w Bojszowach), 
Katarzyna Skrzypczyk (rzecznik prasowy KPP w Bieruniu), Krzysztof Jasiński (radny Gminy 
Bojszowy), Karolina Gwiszcz (podinspektor ds. kultury w Gminie Bojszowy). 

27.kwi Przedstawienie teatralne – on-line, metodą poklatkową – „Rzepka” – Juliana Tuwima. Film 
przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki. 

08.maj Tydzień Bibliotek „Zasmakuj w bibliotece” – konkurs dla dorosłych: na zdjęcie upieczonego 
chleba wraz z przepisem, w związku z promocją książki „Władca Pierścieni”. 

08.maj Wywiad z okazji Dnia Bibliotekarza, z bibliotekarką Beatą Wrobel na antenie Radia CCM. 

14.maj Przedstawienie teatralne – on-line, metodą poklatkową – „Bajeczka o sześciu myszkach”. 
Film przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki. 

19.maj Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – online. 

26.maj Film z okazji Dnia Matki – dzieci uczestniczące w programie Mobilna Biblioteczka składają 
życzenia swoim mamom – film przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki we 
współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci. 

01.cze Film z okazji Dnia Dziecka – dzieci uczestniczące w programie Mobilna Biblioteczka i Maluch 
w bibliotece, składają życzenia dzieciom – film przygotowany i zrealizowany przez 
bibliotekarki we współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci. 

05.cze Cała Polska Czyta Dzieciom. Marek Piekorz (radny powiatu bieruńsko-lędzińskiego) czyta 
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dzieciom wiersz „Pszczoły” Jolanty Wybieralskiej – film przygotowany i zrealizowany przez 
Pana Marka Piekorza. 

06.cze Cała Polska Czyta Dzieciom. Bibliotekarka Katarzyna Rogalska czyta dzieciom „Czerwonego 
Kapturka” – film przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki. 

07.cze Cała Polska Czyta Dzieciom. Bibliotekarka Anna Figołuszka czyta opowiadanie Renaty 
Piątkowskiej „Zbieg” – film przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki. 

07.cze Cała Polska Czyta Dzieciom. Dawid Smykowski czyta wiersz „Rozmowa ptaków” Juliana 
Tuwima. Oprawa muzyczna Klara Smykowska. Film przygotowany i zrealizowany przez 
Dawida Smykowskiego. 

08.cze Cała Polska Czyta Dzieciom. Dzieci (czytelniczki biblioteki) czytają fragment książki Łukasza 
Wierzbickiego „Dziadek i Niedźwiadek” – film przygotowany i zrealizowany przez 
bibliotekarki. 

19.cze Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omówienie (on-line) książki Jonathan Lee pt.: „Joy” 

01.lip Ogłoszenie konkursu fotograficznego „60 (i 2 ) dni dookoła świata - zabierz książkę 
na wakacje”. 

03.lip Konkurs on-line promujący czytelnictwo „Konkurs w piątek – miłego weekendu początek”.  

07.lip „Wspólne czytanie na domowym dywanie” – czytanie on-line! Dzieci z kl. IV ze S.P. 
w Międzyrzeczu czytają wiersz „Leń” Jana Brzechwy - film przygotowany i zrealizowany 
przez bibliotekarki. 

08.lip „Maluch w bibliotece” – „Jednorożec” - zajęcia on-line, plastyczno-techniczne dla dzieci. film 
przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki. 

10.lip Konkurs on-line promujący czytelnictwo „Konkurs w piątek – miłego weekendu początek”. 

13.lip „Wspólne czytanie na domowym dywanie” – czytanie on-line! Wiersz „Stryjek” Jana 
Brzechwy. film przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki. 

15.lip „Maluch w bibliotece” – „Nakrętkowe szaleństwo” - zajęcia on-line, plastyczno-techniczne dla 
dzieci. film przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki. 

17.lip Konkurs on-line promujący czytelnictwo „Konkurs w piątek – miłego weekendu początek”. 

20.lip „Wspólne czytanie na domowym dywanie” – czytanie on-line! „Co słonko widziało” Marii 
Konopnickiej czyta Patrycja, uczennica II kl. S.P w Świerczyńcu. Film przygotowany 
i zrealizowany przez bibliotekarki. 

22.lip Maluch w bibliotece” – „Ocean” - zajęcia on-line, plastyczno-techniczne dla dzieci. Film 
przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki. 

24.lip Konkurs on-line promujący czytelnictwo „Konkurs w piątek – miłego weekendu początek”. 

27.lip „Wspólne czytanie na domowym dywanie” – czytanie on-line! ”Pan Dymek” Anny 
Kamieńskiej czyta Lenka, przedszkolak ze świerczynieckiego oddziału. Film przygotowany i 
zrealizowany przez bibliotekarki. 

28.lip Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omówienie (on-line) książki Hoover Collen 
“Wszystkie nasze obietnice”. 

29.lip Maluch w bibliotece” – „Ludziki” - zajęcia on-line, plastyczno-techniczne dla dzieci. Film 
przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki. 

31.lip Konkurs on-line promujący czytelnictwo „Konkurs w piątek – miłego weekendu początek”. 
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03.sie „Wspólne czytanie na domowym dywanie” – czytanie on-line! „Na wyspach Bergamutach” 
Jana Brzechwy. Film przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki. 

05.sie Maluch w bibliotece” – „Dinozaur” - zajęcia on-line, plastyczno-techniczne dla dzieci. Film 
przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki. 

07.sie Konkurs on-line promujący czytelnictwo „Konkurs w piątek – miłego weekendu początek”. 

10.sie „Wspólne czytanie na domowym dywanie” – czytanie on-line! „Bambo” Juliana Tuwimaw 
przekładzie Marka Szołtyska na j. śląski, czyta Filip, uczeń IV kl. S.P. w Międzyrzeczu.y. Film 
przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki.  

12.sie Maluch w bibliotece” – „Biedronka” - zajęcia on-line, plastyczno-techniczne dla dzieci. Film 
przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki. 

14.sie Konkurs on-line promujący czytelnictwo „Konkurs w piątek – miłego weekendu początek”. 

17.sie Maluch w bibliotece” – „Kształty” - zajęcia on-line, plastyczno-techniczne dla dzieci. Film 
przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki. 

21.sie Konkurs on-line promujący czytelnictwo „Konkurs w piątek – miłego weekendu początek”. 

26.sie Maluch w bibliotece – „Lody” - zajęcia on-line, plastyczno-techniczne dla dzieci. Film 
przygotowany i zrealizowany przez bibliotekarki. 

28.sie Konkurs on-line promujący czytelnictwo „Konkurs w piątek – miłego weekendu początek”. 

04.wrz Narodowe Czytanie – „Balladyna” J. Słowackiego. Dzięki mnogości wątków i postaci, 
kunsztem aktorskim mogli się wykazać zaproszeni do czytania goście: Wójt Adam Duczmal 
(w podwójnej roli - Pustelnika i Grabca), Urszula Pomietło (Balladyna), Urszula Białożyt 
(Alina), Daria Socha (podwójna kreacja łagodnej Wdowy i czarodziejskiej Goplany), Grzegorz 
Kotas (czyli Kostryn) oraz Dawid Smykowski (rola Kirkora i Kanclerza). W Narodowym 
Czytaniu mieli też aktywny udział słuchacze na sali, którzy również wcielili się w postacie 
dramatu. 

23.wrz DKK – Członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki omawiały książkę „Teściowe muszą zniknąć” 
A. Rogozińskiego.  

30.wrz Rozpoczęcie cyklu spotkań z przedszkolakami: „Poczytanki w bibliotece”. Uczniowie 
z bojszowskiego przedszkola z grup Pszczółki i Sówki wzięły udział w zajęciach 
bibliotecznych pt.” Motylek”, poprowadzonych przez bibliotekarki. 

01.paź Happening dla dzieci ramach programu „Moja Mała Ojczyzna”. Celem projektu było m.in. 
zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa estetyki i funkcjonalności w filii 
w Bojszowach Nowych. Zakończenie projektu „Mobilna biblioteczka” odbyło się w centrali 
biblioteki w Bojszowach. Podczas Happeningu dzieci spotkały się z Misiem Tulisiem, który 
był głównym bohaterem teatrzyku w wykonaniu aktorów Teatru Gabi Art. Następnie 
maluchy wzięły udział w bańkowych animacjach prowadzonych przez animatorkę z firmy 
Figle Migle. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, książeczki edukacyjne 
oraz gadżety i słodkości. 

13.paź Wystawa - "Sztuka osób niepełnosprawnych" - XVII Ogólnopolski konkurs Plastyczny PFRON 
- "Podróże moich marzeń" - wystawa, której autorami są uczestnicy warsztatów terapii 
zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy i niepełnosprawni mieszkańcy domów 
pomocy społecznej. 

15.paź Mobilna biblioteczka dla dzieci – „Owoce”, zajęcia on-line dla dzieci w ramach programu 
„Moja Mała Ojczyzna”.  

16.paź Mobilna Biblioteczka dla dzieci – „Owoce” – zajęcia on-line dla dzieci, w ramach programu 
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„Moja Mała Ojczyzna”. 

23.paź Mobilna Biblioteczka dla dzieci – „Muchomorek” – zajęcia on-line dla dzieci, w ramach 
programu „Moja Mała Ojczyzna”. 

05.lis Lekcja biblioteczna on-line „Spotkanie z książką”. Lekcja biblioteczna z kl. IIIa ze S.P. 
w Świerczyńcu. 

16.lis WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK TYLKO „NA WYNOS”. Zgodnie z rekomendacją Biblioteki 
Narodowej, wracamy do obsługi czytelników, przyjmujemy zamówienia na książki 
telefonicznie, mailowo i przez system biblioteczny i wydajemy je na zewnątrz biblioteki. Taki 
system wypożyczani trwa do 31.12.2020r. 

04.gru Mobilna Biblioteczka dla dzieci – „Św. Mikołaj” – zajęcia on-line dla dzieci, w ramach 
programu „Moja Mała Ojczyzna”. 

10.gru Mobilna Biblioteczka dla dzieci – „Bałwankowa rodzina” – zajęcia on-line dla dzieci, w 
ramach programu „Moja Mała Ojczyzna”. 

17.gru Mobilna Biblioteczka dla dzieci – „Świąteczna dekoracja” – zajęcia on-line dla dzieci, w 
ramach programu „Moja Mała Ojczyzna”. 

 


