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Święta Wielkanocne  
w kwarantannie 
Jak będą wyglądały Święta 
w kościołach w Gminie 
Bojszowy.
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Urząd Gminy Bojszowy
Zamknięty dla interesantów.
 e-mail: 
sekretariat@bojszowy.pl
Telefony:  32/ 218 93 66, 
32/ 218 90 72, 535 145 260
adres  ePUAP2: 
/UGBojszowy/SkrytkaESP
GOPS
Dyżur telefoniczny pod  
numerem telefonu  
32/328 93 05   od godz. 7.30 
do 19.00 we wszystkie dni 
tygodnia.
GZOZ
Telefon 32/218 91 55, dodat-
kowy numer – 796 280 570.
GPK
Zamknięte dla interesantów. 
Telefon 32/218 91 77 oraz 
32/218 94 64,   
e-mail: gpk@hot.pl,  
faktury@gpk.net.pl
PSZOK
Zamknięty do odwołania.
Kościoły
Msze odbywają się bez  
udziału wiernych.
Kwalifikacja Wojskowa
Informujemy o zawieszeniu 
kwalifikacji wojskowej na 
terenie całego  kraju od dnia 
16 marca br. Osoby podle-
gające kwalifikacji z naszej 
 gminy zostaną wezwane na 
kwalifikację w przyszłym 
roku.

Co się wydarzyło 29 lat 
temu?
Rocznica samorządności 
Gminy Bojszowy.

s. 3

Spisz swój piec - inwen-
taryzacja kotłów
Urząd Gminy prosi o 
wypełnienie ankiety do 30 
maja 2020 r.
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Wieści z sesji
Radni uchwalili

Bal w Gminnym Żłobku

...

....

Radni Gminy Bojszowy na sesji 
12 marca podjęli uchwałę w spra- 
wie określenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodaro- 
wanie odpadami komunalnymi skła-
danej przez właścicieli nierucho-
mości położonych na terenie gminy 
Bojszowy. Przedmiotowa uchwała 
wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 
2020 r. 

Wprowadzono nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bojszowy

,

Dodatkowo na sesji Rady Gminy Boj-
szowy w dniu 12 marca 2020 r. podję-
to następujące uchwały:
Uchwała Nr XX/133/2020 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 12 marca 
2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2020-
2025.
Uchwała Nr XX/134/2020 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 12 marca 2020 

r. w  sprawie zmian budżetu gminy na 
2020 rok.
Uwaga ! Drodzy mieszkańcy, od 
stycznia transmisje z obrad sesji 
Rady Gminy Bojszowy można zo-
baczyć na stronie www.esesja.tv – 
Rada Gminy Bojszowy. Linki do 
transmisji posiedzeń i nagrań archi-
walnych dostępne są na stronie www.
bojszowy.pl i w BIP Bojszowy. 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Bojszowy! 
Cały nasz kraj znalazł się w trudnym 
czasie. Liczne ograniczenia i zakazy, 
które są wprowadzane przez władze 
państwowe mają jeden cel: NASZE 
WSPÓLNE DOBRO.
Chciałbym poinformować, że z da-
nych przekazanych przez powiat na 
terenie naszej gminy na dzień 31 
marca nie zostały stwierdzone żadne 
przypadki zakażenia, żaden z miesz-

kańców nie jest również hospita- 
lizowany w związku z podejrzeniem 
zachorowania. Wierzę, że pomimo tej 
trudnej sytuacji damy radę - RAZEM 
możemy więcej! Apeluję, by stosować 
się do zasad, o które proszą władze 
państwowe oraz eksperci z zakresu 
epidemiologii. Jeżeli jest tylko taka 
możliwość ZOSTAŃCIE W DOMU. 
Tylko w taki sposób możeMY ograni- 
czyć rozprzestrzenianie się wirusa.
Pamiętajcie, że dla tych, którzy nie 
radzą sobie z zaistniałą sytuacją ofe-

rowana jest pomoc psychologiczna 
pod nr tel. 32 328 93 05 (GOPS).
Pomimo tego, że urząd jest zamknięty 
dla interesantów - pracujemy nadal. 
Przypominam o możliwości kontak-
tu przez telefon, a także korzystania 
z e-usług. Zachęcam do śledzenia 
naszej strony internetowej oraz profilu 
Gminy Bojszowy na Facebook-u.
Życzę zdrowia, spokoju i optymizmu.

Wójt Gminy Bojszowy
Adam Duczmal

Apel Wójta
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Bojszowy 29 lat po…

gina Giedwiłło (Sekretarz Gminy) 
oraz Elżbieta Kubeczko (Skarbnik 
Gminy). Wraz z nimi w urzędzie 
pracowało jeszcze 14 urzędników: 
Jadwiga Broncel, Róża Chądzyńska, 
Maria Chowaniec, Regina Czarny-
noga, Anna Klimza, Leokadia 
Kucz, Wiesława Król, Małgorzata  
Rokowska, Janina Stachoń, Józef 
Drab, Jerzy Maj, Eugeniusz Natka-
niec, Edward Niesyto, Irena Biesek. 
Później skład urzędu został uzupeł- 
niony o Krystynę Bednorz, Teresę 
Kłyk oraz Mirosława Nosalika (rad-
ca prawny). Warto przypomnieć, że 
pierwszą siedzibą urzędu był budynek 
obecnej biblioteki przy ul. Gościn-
nej 6.  Jednak  pierwsze czynnoś-
ci związane z działalnością urzędu  

Rozpoczynamy odliczanie do zacne-
go, bo perłowego jubileuszu naszej 
gminy. Dla jednych to zaledwie 30 lat, 
ale dla innych to całe życie. Na łamach 
naszego miesięcznika będziemy stara-
li się przypominać najważniejsze daty, 
wydarzenia, ludzi. W tym numerze 
przypomnimy kto wchodził w skład 
pierwszej Rady Gminy Bojszowy. 
W kolejności alfabetycznej byli to: 
Stanisław Blacha (Bojszowy), Piotr 
Gałuszka (Świerczyniec), Jan Górnik 
(Bojszowy Nowe), Czesław Hachuła 
(Bojszowy), Wilhelm Hachuła (Boj-
szowy), Roman Horst (Jedlina), Jan 
Jęczmyk (Bojszowy), Antoni Kokosz-
ka (Świerczyniec), Gabriel Lotawiec 
(Bojszowy), Stanisław Lubowiecki 
(Międzyrzecze), Alojzy Lysko I (Boj-
szowy, rocznik 1932), Alojzy Lysko 
II (Bojszowy, rocznik 1942), Sylwes- 
ter Łukaszek (Międzyrzecze), Berna-
deta Norek (Bojszowy), Urszula Ta-
toj (Bojszowy Nowe), Wojciech Tę-
siorowski (Międzyrzecze), Henryk 
Utrata (Bojszowy), Bolesław Wróbel 
(Bojszowy). Przewodniczącym Rady 
Gminy został Henryk Utrata, jego 
zastępcami Piotr Gałuszka oraz Syl-
wester Łukaszek. Ówczesny Zarząd 
Gminy stanowili Jan Górnik, Wilhelm 
Hachuła, Roman Horst, Alojzy Lysko 
II. W skład zarządu (z mocy prawa) 
wchodził również  Czesław Hachuła 
jako Wójt Gminy Bojszowy. Podobnie 
jak dzisiaj, stanowisko wójta łączyło 
radę gminy z  urzędem gminy. Trzon 
kierowniczy urzędu stanowiły Lon-

(np. meldunki), możliwe były w bu-
dynku  tzw. „agronomówki”  (dzisiej-
sze GPK). Salą narad, w której odby-
wały się sesje była sala OSP Bojszowy, 
natomiast ślubów cywilnych udzie-
lano w budynku remizy strażackiej  
w Międzyrzeczu.
Można powiedzieć – w wielkim skró-
cie oczywiście – że to od tych ludzi  
i miejsc wszystko się zaczęło. Wiele de-
cyzji jakie wówczas zapadły, ma bez-
pośrednie odzwierciedlenie obecnie. 
Bez nich bez wątpienia nie bylibyś- 
my tacy sami. DziękujeMY!

2 kwietnia 1991 roku decyzją ówczesnego rządu została utworzona Gmina Bojszowy. Tym sposobem odłączyła się 
od miasta Tychy, w skład którego wchodziła od 1975 roku. Rozpoczynamy upamiętnienie tej niezwykłej w historii 
naszej gminy daty, bo daty dającej nam początek.

Rocznica odrodzonej samorządności 
Gminy Bojszowy

Przypominamy, że zanieczyszczanie dróg publicznych przez pojazdy i maszyny, w tym rolnicze, wyjeżdżające  
z dróg gruntowych, budów, pól i innych terenów przyległych jest wykroczeniem i jako takie, zgodnie z art. 91 kodek- 
su wykroczeń, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Wszelkie takie przypadki należy zgłaszać 
do Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu pod numer telefonu 47 8527255 lub adres poczty elektronicznej  
dyzurny@bierun.ka.policja.gov.pl

Porządek (na drogach) musi być
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Świętujemy Juileusze

100 lat to za mało!
W marcu swój jubileusz świętowała 
Pani Aleksandra Wróbel z tej oka-
zji odwiedził Ją Wójt Gminy Boj- 
szowy oraz Agnieszka Radwań- 
ska kierownik urzędu stanu cywil-
nego. Pani Aleksandra urodziła 
się 1 marca 1930 roku. Pochodzi  
z Jankowic koło Babic. Przyjechała na 
Śląsk w wieku 10 lat. Synowie wspo- 
minają, że mamie zawsze podobały 
się śląskie kiecki, jednak w regionie,  
z którego pochodzi nie było ta- 
kiej tradycji, więc mama nigdy takich 
nie nosiła. Z domu wygoniła ją wojna. 
Ślub wzięła na początku lat 50-tych. 
Ma dwóch synów, pięcioro wnucząt  
i pięcioro prawnucząt. W młodości, 
już od 14 roku życia, razem z ojcem 
służyła na Świerczyńcu w gospodar- 
stwie u Mańdów. Pomagała przy 

krowach, opiekowała się dziećmi. 
Potem zajmowała się domem 
i pracowała na ERGu. Teraz 
najbardziej lubi chować kurki  
i  sprzątać podwórko. Rodzina  
wspomina,  że gdy tylko trawa się  
z ziemi wychyli babcia ją już łapie. 

Nikt nie miał we wsi tak czyste-
go pola, zawsze wyplewione do 
ostatniej trawki. Jubilatce życzy- 
my wiele lat życia w zdrowiu  
i sile, aby jeszcze długo mogła chować 
swoje 10 kurek. 

Pani Olga Kubeczko urodziła się 7 
stycznia 1930 roku,  swoje dziecińst-
wo wspomina dobrze. Jej ojciec 
był zegarmistrzem, a mama za-
jmowała się domem i wychowa- 
niem córki i synów. Chodzila do szko- 
ły dla wychowawczyń przedszko-
li. Do Polski przyjechała z mężem  
w 1948 r. z Anglii. Rzeczywistość  
w Polsce była zupełnie inna niż  
w Anglii lub we Włoszech - jej 
ojczyźnie. Początki były trudne, bo 
brakowało wszystkiego. Poza tym 
znalazła się daleko od swojej rodziny,  
z którą przez wiele lat nie miała żad- 
nego kontaktu. Warunki zmusiły ją 
do ciężkiej pracy. Sami z mężem bu-
dowali dom i tylko dzięki zaprzy-

jaźnionym ludziom z Bojszów udało 
się tego dokonać. Obecnie preferu-
je kuchnie polską i włoską. Oby- 
dwie są dla niej smaczne i dzięki temu 
jest wiele dań do wyboru. Kiedyś 
gotowało się to co było dostępne.  
Najbardziej dumna jest z synów,  
którzy się wykształcili i założyli ro- 
dziny oraz ze swoich wnuków. 
Teraz stara się dużo wypoczywać, 

często patrzy na ulubione programy 
telewizyjne, spotyka się z rodziną 
 i znajomymi . Najbardziej brakuje jej 
ukochanego męża Pawła, wspomi-
na go jako wspaniałego i dobrego 
człowieka. Pan Paweł niedawno zmarł  
w wieku 95 lat. Małżeństwem byli 
73 lata.  Pani Oldze życzymy wiele 
zdrowia oraz radości z najbliższych.

Świętujemy Juileusze

90-tka Pani
Olgi

Składamy  
najserdeczniejsze 
 życzenia z okazji 
80-tych urodzin

Pani Rozalii Polko

Składamy  
najcudowniejsze 
 życzenia z okazji 
18-tych urodzin

Amadeuszowi 
Germankowi
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Okres przedświąteczny i Święta Wielkanocne

To będą wyjątkowe święta
Dla wszystkich katolików, w związku 
ze stanem epidemii, nadchodzi bardzo 
trudny okres. W tym roku przygoto- 
wywanie do świąt, jak i również sama 
Wielkanoc będą wyglądały zupełnie 
inaczej. Takiej sytuacji nie pamiętają 
zapewne nawet najstarsi mieszkańcy. 
Archidiecezja Katowicka przygotowu-
je księży i wiernych na ten czas, wy-
jaśniając z czym wiążą się państwowe 
zasady bezpieczeństwa w odniesieniu 
do zgromadzeń religijnych.
Dyspensa od obowiązku uczest- 
nictwa w niedzielnej Mszy św. zosta-
je przedłużona
Wierni nie uczestniczą we mszach 
świętych w kościele (ani przed nim) 
aż do świąt, nie powoduje to grzechu. 
Ksiądz arcybiskup zachęca do uczest-
nictwa w liturgii za pomocą telewizji, 
radia lub internetu - ważne jednak, 
aby było to współuczestnictwo, czy-
li msza św. ma odbywać się w czasie 

rzeczywistym, nie może być to re-
transmisja.
Spowiedź
W parafiach nie będzie możliwoś-
ci skorzystania z sakramentu pokuty  
w zwyczajnej formie! Jednak w sytu-
acjach wyjątkowych, kapłani umożli-
wią skorzystanie z sakramentu poku-
ty i pojednania tym wiernym, którzy  
o to osobiście poproszą. Trzeba jednak 
wcześniej umówić się telefonicznie,  
a miejscem spowiedzi nie będzie kon-
fesjonał, tylko zakrystia lub salka. 
Warto zaznaczyć, że jest to możli-
wość stosowana w sytuacjach wyjąt-
kowych i nie może być nadużywana.
Kościół Katolicki wskazuje, że w ra-
zie niemożliwości fizycznej obecnoś-
ci osoby zamierzającej przystąpić do 
sakramentu pokuty, stosuje się inne 
drogi pojednania - należy wzbudzić 
akt żalu doskonałego oraz zamiar 
wyspowiadania się jak najszybciej. 

Co to oznacza w praktyce? W sytu- 
acji, gdy nie ma możliwości wyznania 
grzechów przed kapłanem, należy:  
1) wzbudzić w sobie pragnienie przy-
jęcia sakramentu pokuty; 2) zrobić 
rachunek sumienia i w odniesieniu 
do wykrytych grzechów postanowić, 
że nie chce się ich więcej popełniać;  
3) wzbudzić w sobie żal za popełnione 
grzechy ze względu na miłość do Boga 
– tak uczciwie, jak tylko potrafimy;  
4) przyjąć komunię świętą (sakramen-
talnie lub duchowo).
Arcybiskup wyraźnie przypomina, 
że nie ma możliwości spowiedzi na 
odległość, za pomocą telefonu czy in-
ternetu.
Komunia Święta
Duszpasterze zachęcają do przyj- 
mowania duchowej komunii św. Jak to 
zrobić? W sytuacji, gdy nie ma możli-
wości przystąpienia  poprzez spożycie 
Ciała/Krwi Chrystusa, można - jeśli 

Na podstawie rozporządzenia Mini- 
stra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  
w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epi- 
demii § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz § 7 ust. 1 
pkt. 1, zakaz prowadzenia działal-
ności bibliotecznej oraz pozostałej 
działalności związanej z kulturą zo- 
staje wprowadzony do odwołania. 
Co to oznacza dla Czytelników? Brak 
możliwości wypożyczenia i zwrotu 
książek. Ze swojej strony robimy co 
możemy – na naszym Facebooku:
- podpowiadamy, gdzie znaleźć dar-
mowy dostęp do książek – polecamy 
tu zwłaszcza serwis Wolne Lektury 
(https://wolnelektury.pl/), również 
Empik umożliwił dostęp do dar-
mowych audiobooków i e-booków 
(zachęcamy do zapoznania się  
z ofertą);
- informujemy o różnych akcjach skie- 
rowanych do Czytelników – okazało 
się, że polscy pisarze (i nie tylko, bo 
J.K. Rowling zrezygnowała na czas 
pandemii  z części praw autorskich 

do cyklu o Harrym Potterze, żeby 
nauczyciele mogli go wykorzystać  
w nauce) albo piszą zupełnie nowe 
powieści w odcinkach i udostępniają 
je online (np. Wojciech Chmielarz) lub 
odczytują fragmenty jeszcze niewy-
danych książek (np. Zygmunt Miłosze-
wski) lub udostępniają całe powieści  
(np. Anna Brzezińska);
- podsyłamy wiadomości o innych 
formach spędzania czasu z kulturą 
– teatrzyki, wirtualne zwiedzanie/
spacery, czy utwory dla dzieci czytane 
przez znanych artystów.

A teraz ważna informacja dla czytel-
ników, którzy mają u siebie książki wy-
pożyczone z Biblioteki: nie martwcie 
się o terminy zwrotu – nie ma mowy 
o przetrzymaniu – „dogadamy się” jak 
już sytuacja wróci do normy.
Tymczasem, zachęcamy do obser-
wowania naszej aktywności w me- 
diach – może coś z naszych pomys-
łów przypadnie Wam do gustu – i ży-
czymy dużo zdrowia i pogody ducha  
(literackiego i nie tylko).

„Korona” w Bibliotece, czyli jak sobie radzimy w czasie pandemii
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się jest w stanie łaski uświęcającej - 
wzbudzić pragnienie przyjęcia Komu-
nii. Skutkuje to faktycznym przyjęci-
em łaski Najświętszego Sakramentu.

Wielki Tydzień/Triduum Paschalne

Niedziela Palmowa – wierni nie  
uczestniczą we mszach świętych.

Wielki Czwartek – Msza Krzyżma, 
sprawowana w katedrze,  przeniesiona 
jest na inny termin. 

Wielki Piątek – nie urządza się Boże-
go Grobu i adoracji Krzyża. Wier-
ni zachęcani są do adoracji Krzyża  
w swoich mieszkaniach.  

Wielka Sobota – nie ma tradycyjnego 
obrzędu błogosławienia pokarmów. 
Zamiast tego, wiernym proponowany 
jest obrzęd błogosławieństwa posiłku 
w domu przed śniadaniem wielkanoc- 
nym (treść modlitwy poniżej).

Wigilia Paschalna/Wielkanoc – rów- 
nież bez obecności wiernych. Nie od-
będzie się też procesja rezurekcyjna.
Przeżywane w tym roku święta nie 
będą takie jak zawsze. Wszak epide- 
mia uczy życia wśród niecodziennych 
rozwiązań. Mimo oczywistych trud-
ności, wszystkie dni Triduum są tak 
samo prawdziwe jak te, do których 
jesteśmy przyzwyczajeni. Akt żalu 
doskonałego w nadzwyczajnej sytu-
acji daje tę samą łaskę odpuszczenia 
grzechów, co spowiedź święta, a ko-
munia duchowa jednoczy wiernych  
z Chrystusem dokładnie tak, jak przy-
jęcie jej na Eucharystii. Informacje 
płynące ze świata nie napawają opty-

mizmem i nikogo chyba już nie trzeba 
przekonywać, że pozostanie w domu 
jest koniecznością. W Wielkim Tygod-
niu i w trakcie Świąt Wielkanocnych 
dla wszystkich będzie to wyjątkowo 
trudne.  Papież Franciszek, biskupi  
i kapłani zachęcają, aby nie przycho-
dząc do kościołów – we własnych 
domach, wśród rodziny, umocnić  
i rozwinąć domowy Kościół. Trzeba 
podjąć to wyrzeczenie w imię miłości 
bliźniego, płynącej z miłości Boga.
Aby zapoznać się ze szczegółami zas-
tosowania instrukcji arcybiskupa  
w parafiach, ksiądz dziekan Andrzej 
Kołek prosi o śledzenie na bieżąco 
parafialnych stron internetowych. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU 
PRZED UROCZYSTYM 

POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ  
ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący 
zapala świecę umieszczoną na stole  
i mówi: Chrystus zmartwychwstał. 
Alleluja. Wszyscy odpowiadają: 

Prawdziwie zmartwychwstał. Allelu-
ja. Następnie ktoś z uczestników od-
czytuje tekst Pisma Świętego: 1 Tes 5, 
16-18: 
Po odczytaniu tekstu przewod-
niczący mówi: Módlmy się. Z ra-
dością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu 
Chryste, który po swoim zmartwych-
wstaniu ukazałeś się uczniom przy 
łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy  
z wdzięcznością spożywać będziemy 
te dary, i jak dzisiaj w braciach przyj- 
mujemy Ciebie w gościnę, przyjmij 
nas jako biesiadników w Twoim króle- 
stwie. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Wszyscy: Amen. 
Po posiłku ojciec rodziny lub prze-
wodniczący mówi: Uczniowie poznali 
Pana. Alleluja Wszyscy: Przy łamaniu 
chleba. Alleluja. Módlmy się: Boże, 
źródło życia, napełnij nasze serca pas-
chalną radością i podobnie jak dałeś 
nam pokarm pochodzący z ziemi, 
spraw, aby zawsze trwało w nas nowe 
życie, które wysłużył nam Chrystus 
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie 
i w swoim miłosierdziu nam go udzie- 
lił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 
Wszyscy: Amen.

W tym roku procesji rezurekcyjnych nie będzie.
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Ile teraz zapłacimy 
za wywóz śmieci?
W kwietniu i pierwszej połowie maja 
2020 r. dostarczane będą do miesz-
kańców zawiadomienia o zmianie 
wysokości stawki opłaty za śmieci.
Rada Gminy w Bojszowach ustaliła 
wysokość stawki obowiązującej od 1 
kwietnia 2020 r. za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wyso- 

kości:
- 23 zł miesięcznie za mieszkańca;
- 20 zł miesięcznie za mieszkańca, po 
odliczeniu ulgi za posiadanie kom-
postownika i kompostowanie w nim 
bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne,
- 50 zł miesięcznie za mieszkańca, 
jeżeli nie wypełnia on obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych  
w sposób selektywny,
- 160 zł za rok, za domek letniskowy, 

lub inną nieruchomości wykorzy-
stywaną na cele rekreacyjno – wy-
poczynkowe, jeżeli odpady są segre-
gowane, 320 zł  za rok jeśli odpady nie 
są segregowane.

Kto musi składać nowe deklaracje?
Nową deklarację składają jedynie ci 
właściciele nieruchomości którzy  
chcą zgłosić posiadanie kompostown-
ika i skorzystać z przysługujcej im 
zniżki - 3zł./os./miesiąc.
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Czas, w którym obecnie znajduje 
się nasze społeczeństwo jest trudny. 
Obowiązują ograniczenia co do wyjś-
cia, spotykania się nawet z najbliższy-
mi. Zamknięte są kina, teatry, parki 
i place zabaw. Postarajmy się jednak 
znaleźć jakieś zalety tej sytuacji.
Dzięki temu, że w pewien sposób 
nasza swoboda jest ograniczona 
mamy czas, by sięgnąć do książki, zo-
baczyć film. Najbardziej wymagający-
mi i potrzebującymi uwagi są jednak 
nasi najmłodsi domownicy. Wycho-
dząc naprzeciw potrzebom wspólne-
go spędzania czasu RAZEM przypo-
minamy śląskie (i nie tylko) graczki. 
Nie są one specjalnie skomplikowane, 
nie trzeba do nich ekstra rekwizytów, 
wystarczy szalik, apaszka…albo ręka. 
Mamy nadzieję, że z tych „graczków 
bydom płaczki”, ale jedynie ze śmiechu 
i radości, które może nam przynieść 
wspólnie spędzony czas.
1. Ciuciubabka
Jednej osobie z towarzystwa (Ciuciu- 
babce) zawiązujemy oczy szali- 
kiem, apaszką itp. Pozostali uczest-
nicy zabawy kręcą Ciuciubabkę wokół  
jej własnej osi, tak by zakręciło się  
w głowie (za ewentuale wypadki red. 
nie odpowiada:)). Można wtedy wołać 
„Ciuciubabko kręć się, kręć…”. Na 
hasło „Ciuciubabka łapie” przestają 
kręcić i rozpraszają się po pokoju. Ciu- 
ciubabkę można nawoływać, można 

Z graczków bydom płaczki

jej dotykać, jednak nie wolno dać się 
złapać.  Jeśli Ciuciubabka kogoś złapie, 
to ta osoba zostaje kolejną Ciuciubab-
ką. No i tak w kółko – do znudzenia. 
2. Raps
Uczestnicy siadają w kole. Każdemu 
nadawany jest numerek, który trze-
ba zapamiętać (by skomplikować, 
albo przy małej ilości bawiących się, 
każdemu można przyznać więcej nu-
merków). Najstarszy uczestnik zosta-
je Rapsem i mówi „Idzie Raps przez 
rzeczkę, zgubił czerwoną czapeczkę. 
Ma ją numer…3”. Wówczas osoba  
z numerkiem 3 musi jak najszybciej 
„wybawić się” mówiąc: „3 go nie ma, 
ma go 7” przerzucając odpowiedzial-
ność wybawienia się na kolejną osobę 
itd. Jeżeli któryś z numerków się zaga-
pi i nie powie ustalonej formułki zos-
taje Rapsem. Gra zaczyna się od nowa. 
3.  Dupka
Jednen z uczestników ma zawiązane 
oczy. Odwraca się i wystawia swój 
tyłek. Wyznaczona przez najstarszego 
z uczestników zabawy osoba dawała 
klapsa „Dupkowi”. Gdy ten zgadł, od 

kogo dostał klapsa, to ta osoba zosta-
je kolejnym „Dupkiem”, jeśli niestety 
się pomylił, to znowu musiał wysta- 
wić swój tyłek na klapsy – dopóki nie 
zgadł, kto go uderzył. Pamiętajcie – to 
ma być zabawa, a nie nadużywanie 
swojej siły!
4. Ciepło-zimno
Uczestnicy zabawy wybierają jeden 
przedmiot, który będzie schowany. 
Najmłodszy uczestnik jako pierwszy 
zaczyna szukać. Pozostali uczestnicy 
chowają przedmiot, najmłodszy nie 
wie gdzie. Uczestnicy podpowiadają 
gdzie został ukryty przedmiot. Gdy 
szukający zbliża się do miejsca ukrycia 
mówią „ciepło, cieplej (gdy jest bliżej), 
gorąco (gdy jest naprawdę bardzo 
blisko)”, natomiast gdy się oddala ana-
logicznie „zimno, zimniej, mróz”. 
5. Onse madonse flore
Jest to gra w łapki. Uczestnicy sto-
ją w kółku. Podają sobie ręce w ten 
sposób, że prawa ręka leży na lewej 
dłoni gracza z prawej strony. Gra po-
lega na przekazywaniu klapsa w rękę 
kolejnemu uczestnikowi. Zaczyna naj- 
starszy. Wszyscy śpiewają „Onse ma-
donse flore, omade omade omade deo 
riki tiki, deo deo riki tiki oman go FIX”. 
Na hasło „FIX” uczestnik, na którego 
padła kolej przejęcia klapsa powinien 
uciec ręką. Jeśli tego nie zrobi i dosta- 
nie klapsa – odpada. Są różne wersje 
samego tekstu do gry w łapki. Można 
jeszcze śpiewać: „Onse madonse flore, 
omade omade omade deo riki tiki, 
sprzedajemy naleśniki, naleśniki są 
gorące i kosztują trzy tysiące, raz, dwa, 
TRZY!”
Nie zapominajcie też o kartach – moż-
na grać w „Piotrusia”, „Wojnę”, „21”… 
itd. Można jeszcze grać na grzebieniu, 
choć to akurat jest ryzykowne – gra-
jąc na grzebieniu, można jednocześnie 
komuś zacząć grać na nerwach, a to 
w podczas stanu epidemii jest raczej 
niewskazane ;).  Jeżeli pamięta- 
cie jeszcze swoje zabawy z dzieciń- 
stwa – podzielcie się nimi, wysyła-
jąc je na naszarodnia@bojszowy.pl.  
Zamieścimy je w kolejnym numerze.

W czasie kwarantanny dzieci się nie nudzą
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W imieniu swoim,  
jak i wszystkich mieszkańców Gminy Bojszowy
pragniemy serdecznie podziękować wszystkim 

lekarzom i całym zespołom medycznym,
które przez cały rok, 

a szczególnie w tym trudnym czasie, 
dają z siebie wszystko,

aby zapewnić odpowiednią opiekę 
oraz bezpieczeństwo swoim pacjentom.

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia 
życzymy Wam wiele wytrwałości,

pogody ducha i oczywiście zdrowia dla Was 
i Waszych pacjentów.

Wójt 
Gminy Bojszowy

Przewodniczący Rady Gminy 
wraz z Radnymi
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Parafia pw. WNMP ma ponad 70 lat. 
Przez przeszło 50 lat prowadzi Pani 
jej kronikę. To bardzo długi okres 
czasu. Jak to się zaczęło? 
Minęło 50 lat od kiedy objęłam mi-
sję prowadzenia kroniki parafialnej. 
Z inicjatywą wyszli w 1969 roku Pani 
Krystyna Pierchała – nauczycielka 
Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu 
oraz ówczesny ks. proboszcz Jan Ada-
mus. Było to dla mnie zaskoczenie,  
a zarazem wyróżnienie, że tak ważna 
funkcja została mi powierzona.
Czy poszczególni proboszczowie 
mieli jakieś wymagania/wizję w sto-
sunku do tego jak ma być prowadzo-
na kronika? 
Poszczególni proboszczowie, którzy 
obejmowali parafię (a było ich sze-
ściu z obecnym proboszczem Andrze-
jem Słabkowskim) nie mieli żadnych 
zastrzeżeń co do prowadzenia przeze 
mnie kroniki. Każdy z probosz- 
czów prosił tylko o jedno – bym dalej 
prowadziła kronikę parafii. Oczy-
wiście zgadzałam się, bo widocznie 
sprawdzałam się w tej roli.
Które wydarzenie z życia parafii, naj- 
bardziej Pani zapamiętała? 
Wszystkie wydarzenia, które miały 
miejsce w naszej parafii były dla mnie 
bardzo ważne, bo przecież to My, 
parafianie, tworzymy historię naszej 
świątyni, dbamy o jej wystrój, upięk- 

szanie, byśmy mogli w niej doświad-
czać duchowych przeżyć. Ważniejsze 
wydarzenia jakie przelałam na pa-
pier kroniki to: I oraz II Peregryna- 
cja Kopii Cudownego Obrazu Matki 
Boskiej Jasnogórskiej, wybór kard. 
Karola Wojtyły na papieża, zmiana 
wystroju wnętrza kościoła za pro-
boszcza Stanisława Dyrdy, prymicje 
święte ks. Leszka Czerneckiego i ks. 
Bogdana Michalskiego oraz jubileu- 
sze kościoła i księży proboszczów,  
a także dożynki parafialne i gminne.
O czym jest ostatni dokonany przez 
Panią wpis do kroniki? 
Ostatni wpis do kroniki miał miej-
sce 14 marca 2020 roku. Jest to 
podziękowanie naszej patronce Matce 
Bożej Wniebowziętej za natchnienie  
i opiekę przez te 50 lat. 
Co sprawiało największą trudność 
w prowadzeniu kroniki, jak zmienił 
się sposób jej redagowania? 
Obecnie nie miałam żadnych trud-
ności w prowadzeniu kroniki.  
W dzisiejszych czasach, kiedy mamy 
aparaty cyfrowe i smartfony może-
my sobie pozwolić na zrobienie setek 
zdjęć, by potem je wyselekcjonować 
i wybrać te najładniejsze. Dawniej 
takiej możliwości nie było, toteż  
w kronice znajdowało się więcej 
opisów, a mniej zdjęć - dzisiaj jest od-
wrotnie.

Człowiek z pasją

Międzyrzecka parafia niedawno obchodziła jubileusz 70-lecia. Od 50 lat parafia prowadzi swoją kronikę. Jest to 
zasługa jednej osoby – Lidii Frączek, która w tym roku obchodzi złoty jubileusz oddanej pracy na rzecz tej wspólnoty.

Kronikarz na wagę złota

Ma już Pani swojego następcę? Łatwo 
było go znaleźć?
Z dalszej misji prowadzenia kroniki 
zrezygnowałam z powodów zdrowot-
nych. Mam swojego następcę – Panią 
Katarzynę Rogalską, naszą parafiankę, 
którą zaakceptował ks. Proboszcz. 
Muszę przyznać, iż nie było łatwo 
znaleźć następcę, ale udało się. Pani 
Kasia powiedziała „Tak, zgadzam się”. 
Życzę jej sukcesów i wytrwania w tej 
ważnej misji.
Bardzo dziękujeMY za wywiad.  
Życzymy dużo zdrowia oraz spoko-
ju na zasłużonej kronikarskiej eme-
ryturze.

Gmina Bojszowy prowadzi inwen-
taryzację kotłów grzewczych na pa- 
liwo stałe (węgiel, ekogroszek, pelet, 
biomasa). Jej celem jest zebranie in-
formacji, ilu mieszkańców potrzebu-
je wymienić stare kotły węglowe na 
nowe instalacje oraz jakie są potrze- 
by termomodernizacyjne, a więc 
także, jak dużego wsparcia samorządu 
potrzebują. Już teraz mieszkańcy są 
proszeni o wypełnienie ankiety na ten 
temat.

Celem akcji jest określenie liczby 
przestarzałych kotłów grzewczych, 
szczególnie tych, które powinny  
zostać wymienione w pierwszej kolej- 
ności tj. do końca 2021 r.
Ankieta dostępna jest na stronie  
www.bojszowy.pl w zakładce infor-
macje dla mieszkańców – inwentary-
zacja kotłów grzewczych. Ankietę 
można również: 
- wysłać pocztą tradycyjną na adres 
urzędu z dopiskiem na kopercie  

ANKIETA OGRZEWANIE,
- wysłać pocztą elektroniczną skan 
ankiety na adres e-mail: sekrertariat@
bojszowy.pl, a wiadomość zatytułować 
ANKIETA OGRZEWANIE,
- wrzucić do skrzynki pocztowej umie- 
szczonej przy wejściu bocznym do 
Urzędu Gminy Bojszowy.
Termin złożenia ankiet mija 
30.05.2020 roku.

Inwentaryzacja kotłów w Gminie Bojszowy
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Jak co roku, zwracamy się do Państwa 
o przekazanie 1% podatku na rzecz 
naszej jednostki. Pozyskane w ten 
sposób środki planujemy przeznaczyć 
na zakup nowych ubrań bojowych dla 
strażaków oraz podstawowy sprzęt ra-
towniczy.
Korzystając również z okazji, skła- 
damy serdeczne podziękowan-
ia wszystkim osobom, które na 
przestrzeni lat wsparły naszą 
jednostkę. Dzięki Wam może-
my skuteczniej ratować ludzi  
i ich dobytek, edukować młodzież oraz 
angażować się w działalność charyta- 
tywną.                   OSP Bojszowy Nowe

Współcześnie coraz częściej zdarza 
się, że spadkodawca pomija w testa-
mencie swoich najbliższych krewnych 
(tj. małżonka, dzieci, rodziców itd.). 
Wydawałoby się, że wówczas dojdzie 
do pokrzywdzenia tych osób, które 
nie otrzymają żadnej części spadku. 
Jednakże ustawodawca przewidział 
taki rozwój wypadków i w art. 991-
1011 Kodeksu cywilnego uregulował 
instytucję zachowku. 

Zachowek polega na tym, że zstępnym 
(dzieciom, wnukom), małżonkowi 
oraz rodzicom spadkodawcy, którzy 
byliby powołani do spadku z ustawy 
(w przypadku braku niekorzystnego 
dla nich testamentu), należą się, jeżeli 
uprawniony jest trwale niezdolny do 
pracy albo jeżeli zstępny uprawniony 
jest małoletni - 2/3 wartości udziału 
spadkowego, który by mu przypadał 
przy dziedziczeniu ustawowym, w in-
nych zaś wypadkach 1/2 wartości tego 
udziału. Jeżeli uprawniony nie otrzy-
mał należnego mu zachowku bądź  
w postaci uczynionej przez spad-
kodawcę darowizny, bądź w postaci 
powołania do spadku, bądź zapisu, 
przysługuje mu przeciwko spadko-
biercy roszczenie o zapłatę sumy pie-
niężnej potrzebnej do pokrycia zacho-
wku, albo do jej uzupełnienia.

Przy ustalaniu udziału spadkowego 
stanowiącego podstawę do obliczenia 
zachowku uwzględnia się także spad-
kobierców niegodnych oraz spad-
kobierców, którzy spadek odrzucili, 
natomiast nie uwzględnia się spadko-
bierców, którzy zrzekli się dziedzicze-
nia albo zostali wydziedziczeni. Przy 
obliczaniu zachowku nie uwzględnia 
się zapisów zwykłych i poleceń, nato-
miast dolicza się do spadku daro- 
wizny (za wyjątkiem m.in. drobnych 
darowizn zwyczajowo przyjętych oraz 
darowizn dokonanych przed więcej niż 
10 laty licząc od daty śmierci spadko- 
dawcy na rzecz osób niebędących 
spadkobiercami albo uprawniony-
mi do zachowku). Przy obliczaniu 
zachowku należnego małżonkowi nie 
dolicza się do spadku darowizn, które 
spadkodawca uczynił przez zawar- 
ciem z nim małżeństwa. Wartość 
przedmiotu darowizny oblicza się 
według stanu z chwili jej dokonania, 
a według cen z chwili ustalania zach-
owku.

Co istotne, spadkodawca może  
w testamencie pozbawić zstępnych, 
małżonka i rodziców zachowku (wy-
dziedziczenie), jeżeli uprawniony do 
zachowku:
1) wbrew woli spadkodawcy postępu-

je uporczywie w sposób sprzeczny  
z zasadami współżycia społecznego,
2) dopuścił się względem spadko- 
dawcy albo jednej z najbliższych mu 
osób umyślnego przestępstwa prze- 
ciwko życiu, zdrowiu lub wolności 
albo rażącej obrazy czci,
3) uporczywie nie dopełnia względem 
spadkodawcy obowiązków rodzin-
nych.
Jednakże spadkodawca nie może 
wydziedziczyć uprawnionego do za- 
chowku, jeżeli mu przebaczył.

Warto pamiętać, że jeżeli spadko-
bierca obowiązany do zachowku jest 
sam uprawniony do zachowku, to 
jego odpowiedzialność ogranicza się 
tylko do wysokości nadwyżki prze-
kraczającej jego własny zachowek. 
Ponadto roszczenie z tytułu zachow-
ku przechodzi na spadkobiercę oso-
by uprawnionej do zachowku tylko 
wtedy, gdy spadkobierca ten należy 
do osób uprawnionych do zachowku 
po pierwszym spadkodawcy. Wresz-
cie roszczenia uprawnionego z tytułu 
zachowku przedawnia się z upływem 
5 lat od ogłoszenia testamentu.

Tomasz Lejawa

Prawnik radzi

czyli roszczenie przysługujące w przypadku gdy spadkodawca pominął nas w testamencie.

Na czym polega zachowek,
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Babski Piątek

W piątek 6 marca br., nasze miesz-
kanki skorzystały z zaproszenia gminy  
i wzięły udział w „Babskim Piątku”. 
Panie mogły się gościć w pomieszcze-
niach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Bojszowach. Zainteresowanych 
wzięciem udziału w tej nowej, gmin-
nej inicjatywie było sporo – jednak 
pomieszczenia biblioteki nie są nie-
ograniczone (nad czym ubolewamy)  
i tym sposobem prawie 40 pań mogło 
miło spędzić ten piątkowy wieczór.  
W pierwszej części spotkania nasze 
damy dowiedziały się co nieco na tem-
at pielęgnacji twarzy. O tym opowia-
dał, niezwykle bogaty w wiedzę z tego 
zakresu, przedstawiciel firmy kosme-
tycznej (jedyny rodzynek na sali(!), ale 
absolutnie obecność takiej ilości ko- 
biet go nie przytłoczyła). Temat 
przedstawiony był w bardzo lekki 
i przystępny sposób. Chętne panie 
mogły osobiście poddać się krótkim za-
biegom kosmetycznym, a także zada- 
wać obecnemu ekspertowi pytania, na 
które zawsze znalazła się odpowiedź. 
Gmina Bojszowy wie (bo przecież jest 
kobietą), że nasze mieszkanki dbają  

o zdrowe odżywianie. Z tego też po- 
wodu w trakcie przerwy zaserwowano 
przekąski fit i eko – marcheweczki, 
ogóreczki, pomidorki, a także ciasto 
bananowe i marchewkowe.  Wtedy to 
przyszła pora na pogawędki, albo jak 
kto woli po naszymu – babskie klacha- 
nie. Nie trwało ono jednak zbyt długo, 
gdyż dla pań w drugiej części wieczo- 
ru przewidziano projekcję filmu –  
lekkiego, przyjemnego, po prostu 
babskiego ;). Chociaż w spotkaniu nie 
uczestniczył Wójt Gminy Bojszowy 
Adam Duczmal, to i tak zaznaczył się 
swoją obecnością – każda z pań otrzy-
mała od niego symbolicznego tulipa-
na. 
Warto nadmienić, że w planach jest 
organizacja kolejnych „Babskich Piąt-
ków” – najbliższy o tematyce zdrowe-
go odżywiania. Miejmy nadzieję, że 
sytuacja w kraju związana z epidemią, 

szybko się uspokoi i razem z pa-
niami będziemy mogli się spotkać już  
w czerwcu.
Pięknym przedłużeniem świętowa-
nia Dnia Kobiet było zapowiedziane 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Bojszowach spotkanie „Wszystkie 
jesteśmy piękne i niech to trwa jak naj- 
dłużej” nt. profilaktyki chorób nowo-
tworowych z dr. n. med. Rafałem 
Wiśniowskim. Z wiadomych po- 
wszechnie przyczyn spotkanie to 
zostało odwołane. Jednak „co się od-
wlecze to nie uciecze” – wierzymy, że 
będziemy mogli się spotkać możliwie 
szybko. 
Nie zmienia to faktu, że absolutnie 
WSZYSTKIM PANIOM, życzymy 
zdrowia! Gmina Bojszowy śmie twier- 
dzić, że Dzień Kobiet jest co dnia – 
8 marca przychodzi jednak pora na 
podsumowanie :-) .  

8 marca - Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet przedstawicielki płci pięknej mają szeroki katalog atrakcji. Specjalne oferty proponowane 
są przez restauracje, ale także zakłady kosmetyczne, salony fryzjerskie, gabinety odnowy biologicznej...Ze swoją 
propozycją dla naszych Pań wyszła też Gmina Bojszowy, bo przecież ona też jest KOBIETĄ!

Informacja o warunkach głosowa- 
nia w miejscu stałego zamieszkania: 
Głosowanie zgodnie z Postanowie- 
niem Marszałka Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej odbędzie się 10 maja 
2020 r. 
Lokale wyborcze będą czynne  
w godzinach 7:00 - 21:00
Głosować można tylko na jedne-
go kandydata stawiając znak „X”  
(co najmniej dwie linie przecinające się 
w obrębie kratki) na karcie do głosowa- 
nia w kratce z lewej strony obok  
nazwiska kandydata.
Przyczyny nieważności głosu:
- postawienie znaku „X” przy nazwi- 
sku więcej niż jednego kandydata
- nie postawienie znaku „X” w żadnej 

kratce. 
W chwili zamykania tego  
numeru trwają prace nad zmianą ko-
deksu wyborczego.

Wybory Prezydenckie 2020

Wszelkie informacje dotyczące  
wyborów można uzyskać na stronie:
WYBORY.GOV.PL/
PREZYDENT2020/
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Mieszkając w okolicy, nie raz zapewne przejeżdżałeś przez most widoczny na zdjęciu. Wprawne oko, rozglądając się  
w terenie obok współczesnej konstrukcji, dostrzeże wał ziemny, który „odbija” od głównej asfaltowej drogi. Jest to spec-
jalnie usypana droga na stary most na Korzyńcu, który według map mógł być dokładnie w tym miejscu przeszło 250 lat 
temu. Jego budowa spowodowała wzmożony ruch na kierunku Bieruń-Pszczyna, co z kolei skutkowało wzrostem  gospo-
darczym tych terenów położonych wzdłuż połączenia drogowego. Na zamieszczonych zdjęciach możesz prześledzić jak 
wyglądał ten teren na przestrzeni lat. Jak ważny jest to most można sobie przypomnieć, gdy go remontowano w 2010 roku. 
 

Most na Korzyńcu  Bojszowy Nowe - Międzyrzecze

Mapa nr 1; Rok około 1750 (frag-
ment) Christian Friedrich von Wre-
de. Utwardzony gościniec, od którego 
widoczne są odchodzące pomniejsze 
drogi oraz most. Zauważmy, że prze-
bieg trasy jest w linii prostej i pokrywa 
się ze starym nie istniejącym mostem 
(teraz droga skręca lekkim łukiem 
przed rzeką).

Mapa nr 2; Urmesstischblatt 1827
Tutaj już widzimy zachowane do dnia 
dzisiejszego wybrzuszenie drogi przed 
samym mostem. Trasa drogowa powie- 
la się z lokalizacją z dnia dzisiejszego.

Mapa nr 3; Mapa WIG 1930 rok
Nowy most jest już wybudowany, a na 
starym widać przerwę, był już wtedy 
nieprzejezdny. Można to łączyć z prze- 
budową koryta rzeki z początku XX 
wieku.

Zdjęcie nr 4. Zdjęcie lotnicze pokazu-
jące zmiany wysokości terenu. LIDAR 
(Light Detection and Ranging). Sys-
tem wykorzystywany podczas niein-
wazyjnych prac archeologicznych na 
całym świecie. Na zdjęciu aktualny 
stan terenu, nadal dobrze widoczny 
wał ziemny.

Źródła: Andrzej Złoty „Powiat pszczyński w dawnej kartografii”
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG25
https://mapy.geoportal.gov.pl

Foto.: Aktualne zdjęcie terenowe, “nowy” istniejący most po prawej, po lewej 
droga którą poprowadziła do “starego” mostu.

Janusz Miś
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więcej na www.bojszowy.pl/rodnia
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W wolnej chwili...

Nasza Rodnia dostępna jest w sklepach na terenie naszej gminy!

Jaką dyscyplinę sportu uprawiasz?
Uprawiam dyscyplinę lekkoatletyka - 
biegi średnio i długodystansowe w klubie 
GTS Bojszowy pod okiem trenera Grze-
gorza Tomali.
Dlaczego akurat bieganie?
W szkole podstawowej zaczęła się moja 
przygoda z bieganiem gdy, zostałam 
wytypowana do gminnej olimpiady 
międzyszkolnej. Udało mi się tam zdo-
być 1 miejsce, bardzo mi się spodobała 
ta dyscyplina i zmotywowała do tre- 
ningów. Od tego czasu zaczęłam brać u- 
dział w zawodach typu “czwartki lekko- 
atletyczne” oraz różnego rodzaju mitin- 
gów. A do tego jeszcze miałam wsparcie 
od taty, który też biega. 
 Jaki jest Twój największy sukces?
Moimi największymi sukcesami są: mistr-
zostwo śląska w biegu na 5000 m na otwar- 
tym stadionie oraz mistrzostwo śląska  
w biegach przełajowych.
Jakie jest Twoje największe marzenie 
związane z uprawianiem tej dyscypliny?
Moim marzeniem jest wziąć udział  
w prestiżowych zawodach rangi 
miedzynarodowej (ME,MŚ).
Czy w jakiś sposób wiążesz swoje do-
rosłe życie/zawód z tym sportem?

Chciałabym jak najdłużej móc uczest-
niczyć w zawodach biegowych i spędzać 
czas w miłej sportowej atmosferze pro-
wadząc zdrowy tryb życia.
W najbliższym czasie chciałabym studio- 
wać na AWF Katowice, a w przyszłości 
związać zawód ze sportem, żeby robić to 
co kocham.
W jaki sposób godzisz pasję z codzien-
nymi obowiązkami nauki?
W sezonie startowym trzeba być bardzo 
zdyscyplinowanym, żeby umieć pogodzić 
naukę, treningi oraz życie towarzyskie. 
Ale sport uczy organizacji czasu i syste- 
matyczności. 
Jeśli nie bieganie, to którą dyscyplinę 
chciałabyś uprawiać?
Ha, to jest pytanie. Chyba, gdyby nie 
bieganie sprawdziłabym się w pływaniu, 
ponieważ często pomagam sobie uzyskać 
dobrą kondycję chodząc na basen.
W jaki sposób na twoje sukcesy reagują 
rówieśnicy z klasy?
Moje sukcesy są motywacją dla moich 
rówieśników, ponieważ też zaczęli bawić 
się sportem i biorą udział w imprezach 
sportowych. Koleżanki reagują pozyty- 
wnie, cieszą się i kibicują mi na zawo-
dach.

Czy szkoła, do której uczęszczasz jest 
„wyrozumiała” w stosunku do ewentu-
alnych zaległości związanych z licznymi 
wyjazdami? 
Nie mam problemu z pogodzeniem  
szkoły i sportu. Szkoła jest wyrozumiała 
bo też ją reprezentuję na międzyszkol-
nych zawodach.
Życzymy wytrwałości i dalszych  
sukcesów!

 Nasi stypendyści - nasza duma

Rozmowa z Michaliną Maliną
Michalina jest jedną z trzech osób, które otrzymały w 2020 roku stypendium sportowe Wójta Gminy Bojszowy.


