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OD MAŁEJ MYSZKI, AŻ PO CESARZA
WSZYSCY ŻYJĄ Z PLONÓW GOSPODARZA
To stare polskie przysłowie ludowe w pełni odzwierciedla trud jaki wkładają rolnicy,
aby wszystkim żyło się lepiej, aby mieli co położyć na rodzinny stół.
Przy pięknej słonecznej pogodzie przyszliśmy
wszyscy, podziękować za obfite plony rolnikom
naszej Gminy.
Obchody Dożynek rozpoczęła uroczysta Msza
Święta dziękczynna w intencji rolników i ich
rodzin, którą celebrował Ksiądz Proboszcz
Werner Olejnik. Potem kolorowy korowód
dożynkowy, ruszył ulicami naszej miejscowości,
który poprowadzili strażacy naszej OSP przy
taktach marszy orkiestry dętej ze Strzebinia. Na
czele pochodu w tym roku jechali mieszkańcy
sołectwa Hucisko, a zaszczytną funkcję Starostów pełnili Pani Teresa Mzyk sołtys Huciska
oraz Pan Andrzej Burzyk z Sitek. Tradycyjnie
korowód dożynkowy był barwnym dowodem
na pomysłowość mieszkańców sołectw: Huciska, Dębowej Góry, Zumpów, Grojca, Sitek,
Boronowa, przedstawicieli firm naszej gminy:
Naftoserwisu, Bekamy, Gospodarstwa Ekologicznego, pszczelarzy, sportowców, gości z Psar
i nie tylko ponieważ na Boronowskiej platformie jechali obcokrajowcy, mieszkańcy Ukrainy. Zaszczyciła nas także swoją obecnością
amerykańska rodzina Flinstonów. Uczestnicy
korowodu coraz bardziej zachwycają nas dużą
dawką poczucia humoru w przygotowywaniu
haseł i kostiumów.
Wszystkich zebranych na miejscu imprezy powitał w śląskiej gwarze Szymon Jaguś w towarzystwie Karoliny Surowiec i Marceliny Pytel.
Starostowie Dożynek wręczyli gospodarzowi
Gminy Panu Rufinowi Majchrzykowi pachnący bochen chleba upieczony z tegorocznych
zbiorów i misternie spleciony wieniec dożynkowy z kłosów zbóż i kwiatów. Wójt Boronowa
częstował wszystkich licznie zebranych pokrojonym chlebem dożynkowym. Czeski chleb
przywiózł w darze Stanislav Cmiel Starosta
zaprzyjaźnionej Komorni Lhotki, a wzlatujące w niebo gołębie zakończyły część oficjalną
Dożynek.
czytaj dalej str. 3
zdjęcia: str. 2 i 11
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OD MAŁEJ MYSZKI, AŻ PO CESARZA...
W tym roku mieliśmy zaszczyt przekazać aż
dwie nagrody „Złotego Sponsora”, które Pan
Rufin Majchrzyk wręczył na ręce Pana Romana Stodólkiewicza dla firmy „NAFTOSERWIS” z Warszawy, oraz Pana Adama Spyry
dla „OLPP” z Płocka, a nagrodę dla hodowcy
gołębi pocztowych odebrał Pan Henryk Sukiennik za gołębia, który przeleciał najwięcej
kilometrów.
Część rozrywkową imprezy rozpoczął zespół
biesiadny „Szlagier Maszyna”. Następnie usłyszeliśmy koncert muzyki rozrywkowej na Fletnię Pana i dwa saksofony w wykonaniu zespołu „Akcent” z Radzionkowa, licznie zebranych
widzów i gości dożynkowych poderwał do
tańca nasz zespół „AGAT”. Potem to już były
tylko harce i swawole przy akompaniamencie
zespołu „Mikado”, które trwały do północy.
Do zobaczenia na kolejnych Dożynkach za rok
29 sierpnia 2010.

PODZIĘKOWANIE!
Wójt Gminy Boronów Pan Rufin Majchrzyk
oraz Pani Bogusława Leśniowska Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie
składają serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy czynnie włączyli się w organizację tegorocznych Dożynek. Dziękujemy starostom

tegorocznych Dożynek: pani Teresie Mzyk
z Huciska oraz panu Andrzejowi Burzyk
z Sitek. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi
Wernerowi Olejnik za liturgię Mszy Świętej
odprawionej w intencji rolników, oraz służbie
kościelnej i ministrantom za uświetnienie tej
uroczystości, oraz Panu Pawłowi Sukiennikowi
i boronowskiej orkiestrze dętej za oprawę muzyczną. Pani Sołtys i wszystkim mieszkańcom
Huciska za przepiękną dekorację Kościoła,
oraz przygotowanie wieńców dożynkowych.
Dziękujemy mieszkańcom Sitek, Boronowa,
Grojca, Zumpów, Dębowej Góry, Boronowskim pszczelarzom za przygotowanie korowodu. Policji z Lublińca oraz Straży z Boronowa
za jego bezpieczny przemarsz. Pracownikom
GOK-u, Urzędu Gminy, paniom ze szkolnej kuchni, dzieciom, młodzieży, hodowcom
gołębi pocztowych, Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Boronowskiej, zespołowi Agat, za
całość Dożynek. Fotografowi Panu Alojzemu
Moj za dokumentację fotograficzną przebiegu
uroczystości oraz Panu Janowi Plusczokowi za
dokumentację video. Pani Ludmile Żydek za
plakaty dożynkowe, Annie Matysiakiewicz za
słowo mówione.
Dziękujemy sponsorom, którzy rok rocznie
wspierają nas finansowo są to: „NAFTOSERWIS” sp. z o.o. Warszawa, Operator Logistyczny Paliw Płynnych z Płocka, Panu Andrzejo-

wi Rymarczykowi Prezesowi „MEGASET”
sp. z o.o., Pani V-ce Prezes Anieli Pluta BS Koszęcin z/s Boronów, Panu Ryszardowi Sklorz
PPHU „DAX-BOR”, PPHU „WENA” – Tomasz Burzyk, FUH „BEKAMA” Krzysztof
Bełkot, FUH – Bogdan Brol, Usługi Transportowe i Budownictwo Drogowe – Dawid Hucz,
Zakład Ogólnobudowlany „RELMAL” Mirosław Głąb, ZPH-U „DONO” Dariusz Zok,
Usługi Budowlane – Naprawa Maszyn Budowlanych – Arkadiusz Burzyk z Sitek, Usługi
Poligraficzne – Piotr Molenda Koszęcin, Firma
Prod.” HiJ” Joanna Masoń, dziękujemy także wszystkim tym, którzy pomogli nam bezimiennie i czynnie włączyli się w organizację
korowodu. Dziękujemy także mieszkańcom
i gościom, którzy docenili trud i poświęcenie
uczestników korowodu i tak licznie przybyli
aby wspólnie podziękować rolnikom za ich
trud i ciężką pracę.
Dodatkowe podziękowania kierujemy do Pani
Agaty Kudlek-Domagały i zespołu „AGAT”
oraz Państwa Renaty i Marka Piątek, Państwa
Anny i Marka Kołodziejczyk i Pana Patryka
Przybylskiego oraz Gospodarstwa Ekologicznego z Dołów, którzy reprezentowali naszą
Gminę podczas Dożynek Powiatu Lublinieckiego, które odbyły się 6 września w Gminie
Pawonków.

Bez zaświadczenia lekarskiego
gmina nie wypłaci becikowego
Lekarz opiekujący się ciężarną kobietą
wystawi jej zaświadczenie o wykonywaniu podstawowych badań. Na tej podstawie gmina wypłaci becikowe.
Od 1 listopada tego roku osoby składające
w gminie wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka potrzebne będzie zaświadczenie od lekarza. Potwierdzi ono, że kobieta w ciąży miała
opiekę medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Takie zmiany wprowadziła tzw. ustawa rodzinna, która obowiązuje
od 1 stycznia 2009 r.
Opieka medyczna
Rozporządzenie określa, że opieka medyczna
nad kobietą w ciąży jest sprawowana przez
lekarza lub położną w formie: podstawowej
opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych oraz leczenia szpitalnego. Becikowe lub dodatek zostaną wypłacone,
jeżeli jedno z tych świadczeń było udzielone
kobiecie co najmniej raz w każdym trymestrze

ciąży. Terminy wykonywania tych badań oraz
tydzień ciąży, od którego przyszła matka została objęta opieką lekarską, zostaną wpisane
do zaświadczenia. Właśnie to zaświadczenie
trzeba będzie przedstawić w gminie.
Nowe przepisy nie zmieniają zakresu, częstotliwości ani form opieki nad kobietą w ciąży. Dokładny ich wykaz zawiera rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2004 r w sprawie
zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
badań przesiewowych oraz okresów, w których
badania te są przeprowadzane (Dz.U. Nr 276,
poz. 2740).
Becikowe i dodatek do zasiłku
Zarówno becikowe, jak i dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (obydwa wynoszą 1 tyś. zł) przysługują matce,
ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi
faktycznemu dziecka. Przy czym ani opiekun
prawny, ani faktyczny nie będzie zobowiązany
do przedstawienia tego zaświadczenia. O becikowe mogą ubiegać się wszyscy rodzice, niezależnie od osiąganych dochodów. Natomiast,
aby mieć przyznany dodatek, osoba musi speł-

niać kryterium dochodowe i być uprawniona do zasiłku rodzinnego. Kryterium wynosi
504 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub
583 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko. Wymóg dołączania do wniosku zaświadczenia lekarskiego będzie obowiązywał od 1 listopada. Oznacza to, że również te
osoby, które złożą dokumenty w gminie przed
tą datą, nie będą jeszcze musiały składać zaświadczenia. Główną intencją wprowadzonych
zmian jest zmotywowanie kobiet zachodzących
w ciążę do jak najwcześniejszego zgłaszania się
do lekarza i systematycznego wykonywania
kolejnych badań kontrolnych. Pozwoli to też
na szybsze podejmowanie działań profilaktycznych lub leczniczych w przypadku powikłań
lub zagrożeń ciąży.



Michalina Tobolewska

Źródło: Gazeta prawna Nr 196 (2572) z 7 października 2009 r.
Podstawa Prawna: Rozporządzenie ministra zdrowia z 18 września 2009 r.
w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej
do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz.U. Nr 163, oz. 1305). Wchodzi
w życie 15 października 2009 r.
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Z PRAC RADY GMINY
W ostatnim czasie odbyły się dwie sesje Rady
Gminy 08 września oraz 29 września br.
W trakcie tych sesji Rada Gminy podjęła szereg ważnych uchwał, które dotyczyły:
• zmian w budżecie gminy Boronów na 2009
rok;
• przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej
własność Gminy Boronów;
• przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 9 położonych przy

ul. Szkolnej, stanowiących własność Gminy
Boronów;
• wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny nieruchomości;
• zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dębowej Góry, Grojca, Huciska i Zumpów.
Informacje na temat uchwał oraz protokołów
z sesji Rady Gminy można znaleźć na nowej
stronie internetowej www.boronow.bip.pl

Informacja Wojewody Śląskiego
Na prośbę Wojewody Śląskiego Pana
Zygmunta Łukaszczyka informujemy, iż
w związku z przypadającym 15 października
Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz
działaniami podejmowanymi przez Ministra
Sprawiedliwości zachęcamy do podjęcia inicjatyw mających na celu rozpowszechnienie
wśród mieszkańców naszej gminy mediacji jako
umocowanej prawnie metody rozwiązywania
sporów. Informacje dotyczące zagadnienia me-

diacji dostępne są m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości www.
ms.gov.pl (zakładka Mediacje) oraz ośrodków
mediacyjnych. Natomiast listy mediatorów
sądowych w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych prowadzą i udostępniają prezesi właściwych miejscowo sądów okręgowych, informacje te dostępne
są również na stronach internetowych tychże
sądów.

GMINY
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Informacja Naczelnika
US w Lublińcu
W nawiązaniu do ustaleń zapadłych
w trakcie spotkania władz samorządowych
i powiatowych z przedstawicielami tut. Urzędu
Skarbowego w miesiącu maju bieżącego roku,
uprzejmie informuję, iż zgodnie z dyspozycją
wyrażoną przez mieszkańców naszego powiatu
w złożonych za rok 2008 zeznaniach podatkowych podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych, przekazaliśmy na rzecz
wskazanych Organizacji Pożytku Publicznego
tytułem 1% należnego podatku dochodowego
łączną sumę: 541.539, 30 zł.
Z możliwości wskazania uprawnionej organizacji skorzystano w przypadku 8.822 złożonych zeznań podatkowych za rok 2008.
Dla porównania w roku ubiegłym wartość
przekazanego podatku wynosiła: 385.492, 80 zł
i wynikała z 5.918 złożonych zeznań podatkowych za rok 2007. Przedstawione dane pozwalają stwierdzić, iż w roku bieżącym o blisko
49% wzrosła liczba podatników, których wolą
było przekazanie 1% należnego podatku na
rzecz organizacji pożytku publicznego.
p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu
mgr Izabela Kandzia

Komunikat GOPS
Przypominamy!!!
• Od 1 sierpnia 2009 r. przyjmowane są
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres
zasiłkowy 2009/2010 (trwający od 1 października 2009 r. do 30 września 2010 r.).
W okresie zasiłkowym 2009/2010 należy
wykazać dochody za rok 2008 z Urzędu
Skarbowego pełnoletnich członków rodziny.
Dochód uprawniający do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi
725 zł netto na jedną osobę w rodzinie.
• Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2009/2010
(trwający od 1 listopada 2009 do 31 października 2010) przyjmowane są od 1 września 2009 r. Aby otrzymać świadczenie
od 1 listopada 2009 r. na okres zasiłkowy
2009/2010 należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek i wykazać dochody pełnoletnich członków rodziny z Urzędu Skarbowego za 2008 r.
Wnioski o uzyskanie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych są
dostępne w siedzibie Ośrodka.
Wnioski są przyjmowane od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Boronowie.

Informujemy również, iż od 1 listopada br.
obowiązują następujące wysokości przysługujących świadczeń:
• Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
– 68 zł;
• Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko
w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 91 zł;
• Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko
w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 98 zł;
• Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł;
• Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
– 400 zł;
• Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu samotnego wychowania dziecka 170 zł na dziecko, nie więcej jednak niż
340 zł na wszystkie dzieci;
• Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej – 80 zł na trzecie i na następne
dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
• Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego – 60 zł na dziecko do
ukończenia 5 roku życia i 80 zł na dziecko

•
•

•
•
•

w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
– 100 zł;
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania – 90 zł
w przypadku zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły oraz
50 zł w związku z dojazdem do szkoły;
Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się żywego dziecka – 1000 zł;
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego – 153 zł;
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
– 520 zł.

Wysokość kwot uprawniających do uzyskania
świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wynosi 504 zł netto na jednego członka rodziny
lub 583 zł netto w przypadku gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Boronowie.

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
o realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007
„Optymistyczne jutro –aktywizacja środowisk wiejskich”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Boronowie informuje, iż w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 – 2013 w związku z realizacją programu
„Optymistyczne jutro – aktywizacja środowisk
wiejskich” dnia 15 września br. odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu,
w którym wziął udział Wójt Gminy Boronów
mgr Rufin Majchrzyk. W swojej wypowiedzi
podziękował uczestnikom za udział w projekcie oraz motywował do dalszej współpracy
z pracownikami GOPS realizującymi unijny
projekt.
Dnia 21 września br. rozpoczął się kurs
zawodowy „Sprzedawcy z elementami bukieciarstwa i florystyki” organizowany przez
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu.

Przed przystąpieniem do szkolenia z każdą z uczestniczek projektu była przeprowadzona konsultacja lekarska. Pierwszym szkoleniem
była obsługa kasy fiskalnej. Aktualnie realizowany jest blok „Kwiaty żywe i suche”.
Jednym z celów realizowanego projektu jest podniesienie aktywizacji społecznej
i kompetencji życiowych uczestników programu w ramach aktywnej integracji. W związku z tym w dniu 19.09.2009 r. pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie zorganizowali wyjazd integracyjny
do Pszczyny dla uczestników projektu i ich
rodzin. W wycieczce wzięło udział 12 uczestniczek projektu wraz z dziećmi dla których
sfinansowano transport autokarem, obsługę
przewodnika, ubezpieczenie NW, bilety wstępu oraz wyżywienie.
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sołectwo

ulica

sołectwo i ulica

Poprzeczna
Smolna
Dworcowa
Ogrodowa
Koszęcińska
Lompy
Szkolna
Wolności
Mostowa
Młyńska
Urząd Gminy

Komenda Powiatowa Policji
w Lublińcu
tel. 997 lub 112
tel. miejski 034-3532-255
Policyjny Telefon Zaufania:
034-356-24-21
Posterunek Policji
w Koszęcinie
ul. Zamkowa 2
42-286 Koszęcin
tel. 034-3532-203
Dyżury dzielnicowych,
przyjęcia interesantów :
poniedziałek
8.00-10.00
czwartek
14.00-16.00
oraz w trakcie pełnionej służby
dzielnicowy na teren gminy Boronów:
mł.asp. Marek Głomb
tel. kontaktowy 034 -3532-203

ZAPROSZENIE

Firma „KOMBUD” Woźniki

3 Maja
Wiśniowa
Ks. Adamka
Ligonia
Smołki
Wojsk a Polskiego
Nadrzeczna
Nowa
Niwska
Krótka
Polna
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K I E R OW N I K
POSTERUNKU POLICJI
w KOSZĘCINIE
asp. Alfred GAJDZIK

W Y WÓZ ŚMIECI
IV kwartał 2009 r.

Grojec
Hucisko
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Dębowa Góra
Zumpy
Sportowa
Dolna
Reymonta
Wyspiańskiego
Słowackiego
Sienkiewicza
Częstochowska
Leśna
Poznańska

Grabińska
Powstańców Śl.
Boczna
Tylna
Zielona
Doły
Zespół Placówek
Oświatowych
Urząd Pocztowy
OSP
Cmentarz

Wójt Gminy Boronów
zaprasza mieszkańców na
jesienne zebranie wiejskie,
które odbędzie się w dniu
17 listopada br. (wtorek)
o godz. 18.00
w Sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Boronowie.

INFORMACYJNY
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Bieg po zdrowie w Boronowie
XXVI edycja
W sobotę 26 września 2009 r. przy słonecznej pogodzie odbyła się kolejna już
XXVI edycja „Biegu po zdrowie w Boronowie”. Wystartowało 50 biegaczy.
Rywalizacja przebiegała na 5 dystansach: 200400- 600- 800- 1000 m. Emocji nie brakowało, zwłaszcza w najmłodszych kategoriach.
Biegacze wywodzący się z Zespołu Placówek
Oświatowych w Boronowie walczyli nie tylko
o medale, ale również o nominacje do reprezentacji szkoły na zbliżające się Mistrzostwa
Powiatu Lublinieckiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Bardzo dobrą formę zaprezentowała Emilia Hanulok (V klasa), Maciej
Kubieniec (klasa III), a także biegaczki z gimnazjum: Magda Dubas, Zuzia Jaksik, Julia
Kubieniec i Monika Golasz (I klasa) i gimnazjaliści: Skomudek Tomek i Dawid Kożuch.
Cieszy fakt, że nasi ubiegłoroczni absolwenci
również uczestniczą w rekreacyjnych biegach
po zdrowie – najlepsza biegaczka zawodówSonia Jaksik. Najmłodszą uczestniczką biegu
była 3 letnia Emilka Małysa.
Wśród wszystkich uczestników zawodów rozlosowano nagrody: pendrivy, plecaki sportowe, czapeczki, przybory szkolne, słodycze,
a także rozdano książeczki edukacyjne „Trzymaj formę”. Organizatorzy zawodów obiecują,
że jeżeli aura pozwoli to jeszcze tej jesieni odbędzie się kolejna edycja „biegów po zdrowie
w Boronowie” i zapraszają do udziału nie tylko
dzieci i młodzież ale także dorosłych mieszkańców naszej gminy – bieg to najprostsza forma
ruchu.
Wyniki – XXVI Edycja
Przedszkole i klasy „O”
1 m – Kulisz Mateusz
2 m – Małysa Marcel
3 m – Szyszka Mateusz

Emilka Małysa -3 latka – najmłodsza uczestniczka biegu
Szkoła podstawowa- klasy I-III- dziewczęta
1 m – Szyszka Karolina
2 m – Bartosik Natalia
3 m – Pisulska Natalia
4 m – Wocławek Daria
5 m – Małysa Zuzia
6 m – Myrcik Anna
7 m – Lisek Wiktoria
8 m – Lisczyk Julia
Szkoła podstawowa- klasy I-III- chłopcy
1 m – Kubieniec Maciek
2 m- Brzęczek Wojtek
3 m – Fredyk Jakub
4 m – Hampel Franek
5 m – Małysa Bartosz
6 m – Lisiecki Tomek
7 m – Jarecki Kamil
8 m – Badura Bartłomiej
9 m – Ledwig Kacper
10 m – Piskoń Marek
Szkoła podstawowa- klasy IV- VI – chłopcy
1 m – Smol Mateusz
2 m – Bula Mariusz
3 m – Brzęczek Mateusz
4 m – Brzęczek Daniel
5 m – Brol Artur
6 m – Kulisz Maciej
Szkoła podstawowa- klasy IV-VI – dziewczęta
1 m – Hanulok Emilia
2 m – Kubieniec Paulina
3 m – Wojsyk Martyna
4 m – Ślęzok Judyta
5 m – Brol Aneta

Gimnazjum dziewczęta
1 m – Dubas Magdalena
2 m – Jaksik Zuzia
3 m – Kubieniec Julia
4 m – Golasz Monika
5 m – Kożuch Daria
6 m – Pandzioch Natalia
7 m – Brzęczek Ola
8 m – Fredyk Anita
9 m – Myrcik Dominika
10 m- Hampel Anna
Gimnazjum chłopcy
1 m – Skomudek Tomek
2 m – Kożuch Dawid
3 m – Dubas Łukasz
4 m – Masoń Dominik
Szkoła ponadgimnazjalna dziewczęta
1 m – Jaksik Sonia
2 m – Tomalka Sabina
Szkoła ponadgimnazjalna chłopcy
1 m – Bełkot Michał

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO BIEGANIA !!!
Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Boronovia” w Boronowie zaprasza chętnych na treningi biegowe.
W nowo tworzonej sekcji biegają mieszkańcy
naszej gminy: pogromca maratonów Benedykt
Kucharczyk, Maciej Piełot, Mariusz Krus, Michał Bełkot.
Nasi biegacze w tym roku uczestniczyli m.in.:
w maratonie w katowickim Silesia Maraton, półmaratony w Bytomiu, Rudawie, „8” w Blachow-

ni, czy „Nóż Komandosa” w Lublińcu.
Zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych zdrowym spędzaniem wolnego czasu. Bieg
jako najprostsza forma ruchu nie wymaga dużych
nakładów finansowych – wystarczy dres, buty
sportowe i w teren po zdrowie. Zapraszamy dzieci, młodzież i starszą młodzież nawet do 100 lat
i więcej. Nie będziemy od razu biegać maratonu
– początkowo potruchtamy, potem trochę szybciej, dłużej a zdrowia przybędzie, wyszczupleje-

my, uśmiech na naszej twarzy będzie gościł cały
czas. Dobrze biegać w grupie, pogadać, wymienić
doświadczenia. Zapraszamy „po zdrówko”.
W każdy czwartek o godzinie 18.oo w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie -w hali
sportowej będą dyżury przedstawicieli sekcji
biegaczy. Można również kontaktować się telefonicznie (J.Sobol- 601461699).
Nie zwlekaj- załóż adidasy i ruszaj na spotkanie
biegaczy.
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BIEGACZE z GIMNAZJUM w BORONOWIE
MISTRZAMI POWIATU LUBLINIECKIEGO
29 września 2009 r. w Koszęcinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lublinieckiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych w kategorii szkół
podstawowych i gimnazjach.
Bardzo dobry występ zanotowali
chłopcy z gimnazjum, którzy zdobyli
I miejsce. Drużyna biegała w składzie:
Tomek Skomudek, Łukasz Dubas,
Dawid Świtała, Damian Wojtkowiak,
Paweł Stroba, Dawid Kożuch i Wojtek
Rogocz i awansowała do Mistrzostw
Regionu Tarnogórsko – Lublinieckiego. Na ostatniej zmianie doskonałym
finiszem popisał się Dawid Kożuch
i przyprowadził naszą sztafetę na
I miejscu. Po ubiegłorocznym II miejscu przyszedł czas na mistrzostwo. Brawo chłopaki.
W kategorii szkół podstawowych
startowało 13 szkół. Drużyna dziew-

cząt z gimnazjum (Magda Dubas, Zuzia Jaksik, Dominika Myrcik, Julia Kubieniec, Monika Golasz, Ola Brzęczek,
Paulina Kamińska, Daria Maruszczyk)
zajęła po wyrównanej walce V miejsce.
Drużyna chłopców ze szkoły podstawowej (Kamil Fredyk, Przemek Beleć, Mateusz Barwicki, Patryk Myrcik,
Sebastian Bardziński, Mariusz Bula,
Krzysztof Faflok, Mateusz Smol) zdobyła VII miejsce, a drużyna dziewcząt
(Hanulok Emilka, Judyta Ślęzok, Patrycja Dubas, Paulina Kubieniec, Martyna Wojsyk, Sara Zok, Kamila Zgraja)
zdobyła IX miejsce.

Zwycięzcy Mistrzostw Powiatu Lublinieckiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Mistrzowie Powiatu Lublinieckiego w sztafetowych biegach Przełajowych

Jubileusz Szkoły w Boronowie
12 września 2009 w Boronowie obchodzono podwójny jubileusz – 50-lecie Szkoły Podstawowej i 10-lecie
Gimnazjum. Rocznice te uczczono uroczystością, nad którą czuwał powołany przez dyrektora szkoły Jadwigę Stroniewską Komitet Obchodów Jubileuszu.
W przygotowanej z wielką starannością uroczystości wzięli udział przedstawiciele władzy
państwowej i oświatowej, długoletni pracownicy szkoły, zaproszeni goście, absolwenci i cała
społeczność szkolna. W progi szkoły zawitali:
senator Czesław Reszka, posłowie Jadwiga Wiśniewska i Lucjan Karasiewicz, Wicekurator
Oświaty w Katowicach Tadeusz Żesławski.
Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta
msza św. w Kościele Parafialnym koncelebrowana przez trzech księży: ks. kanonika Jerzego
Lisczyka, ks. prałata Jana Klemensa i obecnego proboszcza – ks. prodziekana Wernera
Olejnika. Po uroczystości w kościele delegacja
nauczycieli zapaliła znicze na grobach zmarłych pedagogów i pracowników szkoły. Potem
nastąpił marsz pięćdziesięciolecia. Ulicami Boronowa przeszedł barwny pochód prowadzony
przez poczty sztandarowe Gminy Boronów
i Zespołu Placówek Oświatowych oraz młodzież niosącą flagi państw europejskich nawiązujące do patrona szkoły – Unii Europejskiej.
Część oficjalną obchodów rozpoczęło
przemówienie jubileuszowe dyrektora szkoły – Jadwigi Stroniewskiej oraz wójta gminy
Boronów – Rufina Majchrzyka. Zaproszeni
goście – parlamentarzyści i przedstawiciele władz oświatowych gratulowali wszystkim
związanym z boronowską oświatą w ostatnim
pięćdziesięcioleciu i życzyli szkole wytrwania
w spełnianiu jej misji. Zasłużeni dyrektorzy,
nauczyciele, pracownicy i przyjaciele szkoły

zostali odznaczeni Medalem Pięćdziesięciolecia. W gronie odznaczonych znaleźli się: długoletnia dyrektorka szkoły – Marianna Janik,
nauczyciele: Stefania Krakowska, Zdzisława
Przybycin, Elżbieta Kowalik, Irmgarda Jaksik,
Zdzisława Spałek, Barbara Stefanik, Kazimiera
Ogiewa, Krystyna Ptak, Stefania Żyłka, Janina Kessner, Zbigniew Ormańczyk, Urszula
Pietrowska, Krystyna Żydek, Beata Cymorek,
Longina Góral, księża: Jan Klemens, Werner
Olejnik, pracownicy administracyjno – obsługowi: Maria Cyl, Helena Machoń, Gertruda
Majchrzyk, Maria Żurek, Bronisława Kozacka, wójtowie Boronowa: Jan Tomalka, Leon
Brol, Jihad Rezek, Rufin Majchrzyk, kronikarz
dziejów Boronowa – Damian Gołąbek, sponsorzy i przyjaciele szkoły: Zygmunt Trzepizur,
Ryszard Sklorz, Andrzej Rymarczyk, Krzysztof Bełkot, Aniela Pluta, Edmund Parkitny,
Edward Hucz, Alojzy Moj, Paweł Sukiennik.
Jubileusz szkoły został także uczczony wydaniem monografii – Szkoła w Boronowie – historia i teraźniejszość – pod redakcją miejscowego
historyka Damiana Gołąbka. Wydawcą książki
był jeden ze sponsorów uroczystości – Gmina Boronów. Z funduszy gminy sfinansowano
również wydanie numeru specjalnego Biuletynu Informacyjnego w całości poświęconego
szkole. Aby oddać hołd wielkim poprzednikom
i stać się ich godnymi następcami, młodzież
złożyła Przysięgę Pięćdziesięciolecia. Uroczystość uświetnił chór szkolny pod dyrekcją

Agaty Kudlek – Domagały entuzjastycznym
wykonaniem Hymnu Trzeciego Tysiąclecia.
Na terenie szkoły przygotowano wystawy
zdjęć, które jak magiczny wehikuł czasu przeprowadziły zwiedzających przez minione 50
lat istnienia boronowskiej instytucji oświatowej. Po uroczystej akademii, podczas jubileuszowego festynu zaprezentowali się najmłodsi
uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych,
zespół instrumentalny, zespoły Iskierki i Agat,
rodzina cyrkowa Novellis, zaśpiewał duet Karo
i zespół Rekultywacja z Zabrza.
Dyrekcja Szkoły kieruje serdeczne wyrazy
wdzięczności do osób szczególnie zaangażowanych w przygotowanie obchodów jubileuszu.
Pracując na rzecz szkoły swojego czasu nie
szczędzili: Damian Gołąbek, Andrzej Rymarczyk, Ryszard Sklorz, Stefania Żyłka, Marianna Janik, Alojzy Moj, Tatiana Jeleńska, Agata
Kudlek-Domagała, Joanna Rutkowska, Jolanta Sierańska, Katarzyna Jerzowska. Dyrekcja
dziękuje również wszystkim pracownikom
szkoły za przygotowanie placówki do jubileuszu.
Wspominając ostatnie 50 lat z nadzieją i optymizmem patrzymy w przyszłość.
Zdjęcia z uroczystości są dostępne na stronie
internetowej Zespołu Placówek Oświatowych
www.zpo-boronow.webserwer.pl

fot str. 12
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Nowa Rada Szkoły i Rada Rodziców
Wraz z końcem roku szkolnego 2008/09
upłynęła trzyletnia kadencja działającej w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej Rady Szkoły. W dniu 15 września
2009 podczas zebrania ogólnego z rodzicami
dyrekcja szkoły – pani Jadwiga Stroniewska
i pan Jarosław Sobol podziękowali członkom
ustępującej Rady Szkoły za zaangażowanie
i trud włożony w aktywne sprawowanie funkcji. Wyrazy uznania skierowano do rodziców:
pani Marii Bełkot, pani Anety Brol, pani
Krystyny Nowak, pani Ilony Robok oraz nauczycieli: pani Tatiany Jeleńskiej, pani Danuty
Podgórny, pani Jolanty Sierańskiej i pani Krystyny Żydek.
Podczas zebrania dokonano wyboru nowej
Rady Szkoły. W jej skład powołano rodziców:
panią Ewę Barwicką, panią Wiolettę Kożuch,
panią Krystynę Nowak, panią Anetę Brol oraz
nauczycieli: panią Gabrielę Mercik, panią Be-

atę Oskierę, panią Jolantę Sierańską i panią
Marię Ślęzok.
Swoją działalność zakończyła także Rada
Rodziców w składzie: przewodnicząca – pani
Justyna Strach oraz członkowie – pani Maria
Bełkot, pani Beata Barwicka, pani Ewa Stefanik, pani Małgorzata Zok, pani Ilona Robok,
pani Katarzyna Badura, pani Barbara Kożuch,
pani Klaudia Wojsyk, pani Krystyna Nowak,
pani Jolanta Sowa, pani Krystyna Słota, pani
Ewa Barwicka, pani Gabriela Brodacka, pani
Zofia Rink, pani Wioletta Kożuch, pani Beata
Podstolec, pani Danuta Surowiec, pan Wiesław Kubieniec, pan Stanisław Brol. Po wyborach Rad Oddziałowych w poszczególnych
klasach ukonstytuowała się nowa Rada Rodziców. Przewodniczącą Rady wybrano panią Justynę Strach, zastępcą przewodniczącej została
pani Klaudia Wojsyk, funkcję sekretarza sprawować będzie pani Krystyna Nowak, a finan-

sami zarządzać pani Izolda Hampel. Pozostali
członkowie Rady Rodziców to: pani Małgorzata Ptak, pani Ewa Stefanik, pani Aneta Kędzia, pani Ilona Robok, pani Joanna Ocieczek,
pani Barbara Kożuch, pani Katarzyna Hutsz,
pani Jolanta Sowa, pani Krystyna Słota, Pani
Ewa Barwicka, pani Gabriela Brodacka, pani
Justyna Radek, pani Wioletta Kożuch, pani
Izolda Hampel, pani Danuta Surowiec. Nowej
Radzie Szkoły życzymy owocnej działalności
w roku szk. 2009/2010.

Z RODZICAMI DO SZKOLNEGO SUKCESU
Pod taką nazwą w Gminie Boronów
w roku szkolnym 2009/2010 będzie realizowany projekt finansowany ze środków Unii
Europejskiej współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet XI
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
Projekt jest skierowany do najmłodszych
mieszkańców naszej Gminy – dzieci 3, 4 i 5letnich uczęszczających, a także nie uczęszcza-

jących do przedszkola oraz ich rodziców. Bezpłatne zajęcia przedszkolne będą odbywały
się w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Są one
bezpłatne i obejmują edukację czytelniczą i artystyczną połączoną z wczesną nauką czytania,
naukę języka angielskiego oraz gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.
Od początku września br. w wyniku przeprowadzonej akcji informacyjnej i ogłoszeniu
naboru – do dnia 15 września br. do udziału w projekcie zostało zgłoszonych 39 dzieci
uczęszczjących do przedszkola oraz 34 dzieci,

które do przedszkola nie uczęszczają.
Od 22 września rozpoczęły się w naszym
Zespole Placówek Oświatowych zajęcia przedszkolne prowadzone przez wykwalifikowaną
kadrę nauczycielską. Natomiast dla rodziców,
pod koniec października, odbędą się pierwsze
warsztaty podnoszące wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, społecznej i komunikacji.
Cieszymy się, że kolejne unijne pieniądze
pozyskane przez naszą Gminę zostaną spożytkowane dla lepszej wspólnej przyszłości.

Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego...
3 października w słoneczny, sobotni poranek 46-osobowa grupa dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum wyjechała na bezpłatną wycieczkę
do ekologicznego gospodarstwa edukacyjnego w okolice Kluczborka.
Była to niecodzienna wycieczka, ponieważ
dzieci aktywnie uczestniczyły w lekcjach przyrody i życia na wsi. Zajęcia były prowadzone
według autorskich scenariuszy. W warsztatach
pn. „Droga ziarenka do bochenka” dzieci ozpoznawały zboża, mieliły go na żarnach, przygotowywały ciasto na pierniczki razowe, którymi
po upieczeniu wspólnie degustowały się. Dzie-

ci dowiedziały się wielu ciekawych informacji
o dodatkach do żywności, którą spożywamy,
barwnikach, konserwantach i polepszaczach.
Miały też okazję zobaczyć sklep ze zdrową,
ekologiczną żywnością. Ponadto uczniowie
karmili i głaskali zwierzęta gospodarskie, takie
jak na przykład świnki wietnamskie.
Nie lada atrakcją była przejażdżka wozem
drewnianym do lasu, podczas której dzieci pod
okiem specjalisty, rozpoznawały drzewa, krzewy i runo leśne. Na pamiątkę przemiłej wizyty
w gospodarstwie Państwa Ślicznych dzieci własnoręcznie wykonały woskowe świeczki.
Zajęcia trwały ponad pięć godzin i zakończyły
się ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasek. Pełni niezapomnianych wrażeń wrócili-

śmy do Boronowa.
Organizatorem bezpłatnej wycieczki było
Stowarzyszenie dla Boronowa, a opiekę nad
uczestnikami wycieczki sprawowały nauczycielki: Anna Matysiakiewicz,Ewa Stefanik,
Monika Ledwoń i Bożena Ledwoń. Wycieczka
nie odbyłaby się bez sponsorów. Podziękowania
należą się Kołu Pszczelarzy, lokalnym przedsiębiorcom, władzom gminnym, członkom Stowarzyszenia dla Boronowa, a także wszystkim
uczestnikom II Święta Miodu. Uśmiechy na
twarzach dzieci, to najwyższa zapłata za wspaniałomyślność wszystkich Darczyńców. Dziękujemy!
Bożena Ledwoń
foto: str. 12
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POD EGIDĄ GOK
Z APR OSZEN IA

www.gokboronow.pl
Nasza strona internetowa już działa.
Wszelkie informacje o konkursach, zajęciach oraz galerię zdjęć z imprez znajdziesz na nowej stronie GOK-u .
Wystarczy wpisać www.gokboronow.pl
i już!

XXII MIĘDZYWOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH i SOLISTÓW

„INTERPRETACJE-BORONÓW 2009”
Serdecznie zapraszamy 19 i 20 listopada 2009
o godzinie 16.00 do udziału w przesłuchaniach
konkursowych Przeglądu. Koncert Galowy
Laureatów odbędzie się 29 listopada o godz.
17.00. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej GOK-u www.
gokboronow.pl. Patronat nad imprezą objął
Wójt Gminy Rufin Majchrzyk.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników

muzyki.
Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie na organizację tego konkursu. Umowę z Urzędem Marszałkowskim na kwotę
3.000,- zł podpisał Wójt Gminy Boronów Pan
Rufin Majchrzyk. Otrzymane środki zostaną
przeznaczone na zakup nagród dla laureatów
konkursu „INTERPRETACJE”.

CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE

Czwartkowe spotkania w bibliotece
Najmłodsi czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach plastyczno-literackich, które odbywały
się w każdy czwartek lipca i sierpnia. Na zajęciach tych, dzieciom czytane były bajki,

do których wykonywały ilustracje. Układały
puzzle z ulubionymi bajkowymi postaciami,
składały modele sztuką origami, a w zgadujzgaduli literackiej, wykazywały się dużą wiedzą
na temat znanych i lubianych bajek.

Apel do czytelników

Gminnej Biblioteki Publicznej
Zwracam się z prośbą o terminowy zwrot
książek. Regulaminowy czas wypożyczenia
książki wynosi 1 miesiąc, na prośbę czytelnika termin zwrotu może być przedłużony
na kolejny miesiąc. Zdarzają się niestety
i tacy czytelnicy, którzy nie zwrócili jesz-

cze książek wypożyczonych w 2008 roku
i wcześniej. W przypadku zniszczenia lub
zagubienia książki należy daną pozycję odkupić lub oddać dwie inne w zamian.
Czytelnikom długo przetrzymującym książki zostaną wysłane upomnienia.

Dofinansowanie
zakupu książek
W ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa – Priorytet I Rozwój księgozbioru bibliotek” nasza biblioteka otrzymała
dofinansowanie na zakup książek w wysokości
2.000, 00 złotych. Nowe książki już zostały
zakupione, serdecznie zapraszamy do biblioteki w godzinach jej otwarcia:
Poniedziałek
9.00-16.00
Wtorek		
11.00-16.00
Środa			
12.00-18.00
Czwartek		
10.00-16.00
Piątek			
12.00-18.00
Janina Matjeka
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Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej
ul. Poznańska 1, 42-283 Boronów
e-mail: smzb@gazeta.pl
www.smzb.pl

Działalność Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej czynnie uczestniczy w imprezach organizowanych dla lokalnej społeczności i obchodach rocznicowych.
Z okazji Święta Plonów Pan Krystian Jaksik
z swoimi córkami prowadził sprzedaż książek
wydanych przez Stowarzyszenie MZB, Urząd
Gminy i Radę Gminy, opisujące teren gminy
i okolic. W rozmowach prowadzonych z gośćmi uczestnikami imprezy udzielał wyczerpujących informacji dotyczących prac i działalności
Stowarzyszenia MZB.
Obchody 50-Lecia istnienia Szkoły Podstawo-

wej i 10-Lecia Gimnazjum, członkowie Stowarzyszenia Miłośników
Ziemi Boronowskiej biorąc czynny udział w komitecie organizacyjnym imprezy, wspólnie z Dyrekcją, nauczycielami i pozostałymi uczestnikami przygotowywali
poszczególne jej elementy, poświęcając własny czas i finanse.
Pan Damian Gołąbek opracował
i przygotował do wydania książkę pod znamiennym tytułem
„SZKOŁA w BORONOWIE – historia i teraźniejszość”.
Sprzedaż książek pod patronatem Stowarzyszenia prowadziły Pani Krystyna Nowak i Pani

Klaudyna Bełkot.
Oprac. Prezes SMZB Alojzy Moj
foto: str. 12

„Stowarzyszenie dla Boronowa”
w Sieci Organizacji Pozarządowych
29 sierpnia 2009 roku „Stowarzyszenie
dla Boronowa” podczas XVII Dni Częstochowy na Promenadzie im. Czesława
Niemena zaprezentowało swój dotychczasowy dorobek.
Stowarzyszenie i Gminę Boronów promowały
baner, poster ze zdjęciami i foldery. Nasze stoisko odwiedziło wielu gości, którzy z zainteresowaniem przyglądali się plenerowym figurom
szachowym. Tego dnia uroczyście podpisaliśmy - w obecności władz miasta Częstochowy
- porozumienie o współpracy z dwudziestoma

dziewięcioma organizacjami pozarządowym, na mocy którego została utworzona Sieć Częstochowskich Organizacji Pozarządowych. Sieć stawia sobie za
cel budowanie reprezentacji Trzeciego
Sektora, animowanie partnerskiej
współpracy i integrację środowiska.
„Stowarzyszenie dla Boronowa” zostało oficjalnie nagrodzone dyplomem od
Prezydenta Częstochowy za dotychczasową społeczną działalność w swoich
lokalnych środowiskach.
Bożena Ledwoń

Przedstawiciele Sieci Organizacji Pozarządowych

WRZEŚNIOWE SPOTKANIE KOMBATANTÓW
Upamiętniając tragiczną datę – 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej Wójt Gminy Boronów mgr Rufin Majchrzyk i Kierownik
GOPS Irena Sitek zaprosili na kolejne, coroczne spotkanie kombatantów naszej gminy.
W spotkaniu również wzięli udział przedstawiciele Koła nr 12 do Spraw Kombatantów
w Herbach z Prezesem Panią Stanisławą Piątek
oraz Wójt Gminy Herby Roman Banduch.
Część oficjalną rozpoczęło przemówienie
Wójta Boronowa oraz Pani Prezes, którzy podziękowali wszystkim przybyłym za pamięć
i troskę o kombatantów. Wszyscy uczestnicy
uczcili minutą ciszy zmarłych kombatantów
– powróciły wspomnienia i refleksje z tamtych
lat. Tegoroczna uroczystość miała wyjątkowy
charakter, gdyż podczas niej po raz pierwszy
wręczony został Krzyż za zasługi dla ZKRPiBWP dla Pani Ireny Sitek oraz listy gratula-

cyjne dla pracowników
GOPS i Kombatantów
naszej gminy.
Uroczystość uświetnił występ młodzieży
z ZPO w Boronowie
pod kierunkiem mgr
Agaty Kudlek – Domagały.
foto - str. 12
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Jublileusz 50 lecia szkoły w Boronowie

Sprzedaż książek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lublinieckiej

Marsz z okazji 50-lecia szkoły w Boronowie

Wycieczka
do gospodarstwa ekologicznego...

Wycieczka do Pszczyny uczestników programu PO KL realizowanego przez GOPS

INFORMACYJNY

Uczestnicy programu PO KL Optymistyczne jutro - aktywizacja środowisk wiejskich
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