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str. 3 Większość obiecanych
spraw została już załatwiona - wywiad z wójtem
gminy Boronów mgr Rufinem Majchrzykiem
str. 10 POD EGIDĄ GOK
- Koncert Noworoczny
- Koncert Charytatywny
- Koncert Walentynkowy
- Nasze sukcesy plastyczne
- XIV Gminny Konkurs
Recytatorski
- Koncert Galowy Laureatów XIX Regionalnego
Konkursu Kolęd
str. 11 Ferie zimowe w szkole
Brawo piłkarze
z gimnazjum
Sportowy turniej
noworoczny

Spotkanie opłatkowe w OSP
Jak co roku 18 grudnia 2008 r. w Sali OSP
w Boronowie odbyło się tradycyjne już spotkanie opłatkowe dla ludzi starszych i niepełnosprawnych z naszej gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym.
Oprócz przybyłych mieszkańców gminy swą
obecnością spotkanie zaszczycili Wójt Gminy
Boronów Rufin Majchrzyk, ksiądz Proboszcz

Werner Olejnik jak również zaproszeni goście.
Podczas spotkania pod kierownictwem Pani
Gabrieli Mercik i Pani Agaty Kudlek – Domagały spotkanie uświetnił występ dzieci z naszej
szkoły, które zaśpiewały piękne kolędy i pastorałki, a przybyli gości łamiąc się opłatkiem
składali sobie nawzajem świąteczne życzenia.

str. 12 Kronika 997

Laureaci konkursu
fotograficznego

str. 12 Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi
Boronowskiej

„Boronów
w czterech
porach roku”

str. 13 Z działalności
„Stowarzyszenia dla
Boronowa”
foto: Katarzyna Frania

str. 13 FOTO-galeria Biuletynu

str. 6 Harmonogram wywozu
śmieci na I i II kwartał
2009r.
foto: Stanisław Marszałek

Komisja konkursowa spośród 50 fotografii nadesłanych na konkurs postanowiła
nagrodzić:
w kategorii I (dzieci i młodzież): Katarzynę Frania,
zaś w kategorii II (osoby dorosłe): Stanisława Marszałek
Zwycięzcom gratulujemy!
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STOWARZYSZENIE DLA BORONOWA

SZKOLENIE NA TEMAT

DZIAŁALNOŚĆ
AGROTURYSTYCZNA
NA TERENACH
WIEJSKICH
19.03.2009 r.

godz. 17.00

sala intrernetowa Ochotniczej Straży Pożarnej
w Boronowie

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Boronowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, iż tak jak w ubiegłym roku przystąpił do opracowania systemowego wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 pt.

„Optymistyczne jutro – aktywizacja środowisk wiejskich”.
Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
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Większość obiecanych spraw została już załatwiona
- wywiad z wójtem gminy Boronów, mgr Rufinem Majchrzykiem
Prezentowany wywiad przeprowadzony
został w styczniu 2009 roku. Z wójtem
gminy Boronów mgr Rufinem Majchrzykiem rozmawiał Sebastian Skolik, mieszkaniec Boronowa i reporter pierwszego
w Polsce otwartego serwisu informacyjnego: pl.wikinews.org.
Sebastian Skolik:
Minęły już 2 lata od czasu, gdy został Pan wybrany wójtem gminy. W programie wyborczym
znalazło się 14 punktów do zrealizowania.
Mamy już półmetek i ktoś musi powiedzieć:
„Sprawdzam”.
Jednym z najważniejszych punktów programu
wyborczego było przyspieszenie budowy kanalizacji na terenie naszej Gminy. Co zostało zrobione w tym temacie w ciągu ostatnich
dwóch lat i co będzie w ciągu następnych ?
Rufin Majchrzyk:
Aby można było rozpocząć planowane inwestycje, trzeba było najpierw dojść do ugody z niektórymi mieszkańcami. Dzięki pomocy radnych
udało mi się dość szybko z nimi porozumieć
i można było przystąpić do realizacji najważniejszych zadań, tj:
• długo oczekiwanej budowy kanalizacji na ul.
3 –go Maja i ulicach przyległych oraz ulicy Sienkiewicza,
• zakupu gruntu pod rondo i przekazania
go Zarządowi Dróg Wojewódzkich jako udział
Gminy w inwestycji,
• odprowadzenie kolektorem wody z ulicy
Nowej do rzeki Liswarty (odwodnienie ulicy dotychczas było zakończone studzienką bez odpływu powodując podtapianie przyległych posesji).
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować mieszkańcom za zrozumienie i ułatwienie
wykonania prac dla dobra Gminy.
Jeśli chodzi o inwestycje związane z budową kanalizacji, to w ciągu dwóch lat mojej kadencji
udało się wykonać następujące zadania:
 sieć wodociągową i kanalizacyjną na ulicy
Pogodnej (nowe osiedle przy ul. Poznańskiej),
 sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków
w Dębowej Górze,
 sieć kanalizacyjną na ul 3-go Maja, ul. Ks.
Adamka, ul. Ligonia, ul. Ogrodowej, ul. Dworcowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wiśniowej i ul.
Sienkiewicza,
 przepompownię przy ulicy Mostowej.
Szczególnie trudna była realizacja zadania na ul.
3-go Maja i ulicach przyległych z powodu konieczności przeprojektowania niektórych odcinków oraz trudności w załatwianiu formalności
z PKP na przejście pod torami w kierunku ul
Sienkiewicza. Zaszła nawet konieczność wykonania drugiej nowej nitki rurociągu przy ul. Koszęcińskiej, aby można było wykonać na odpo-

wiedniej głębokości przewiert pod torami.
W roku 2009 będziemy kontynuować rozpoczętą budowę kanalizacji w Zumpach. Zmiana
projektu i rezygnacja z dodatkowej oczyszczalni
w Zumpach pozwoli na podłączenie do sieci kanalizacyjnej posesji przy końcu ul. Powstańców
i ul. Piaskowej. W tym roku będzie także wykonany projekt kanalizacji dla ul. Młyńskiej i końcówki ul. Wolności. W celu realizacji bardzo
kosztownego projektu na kanalizację Huciska
i Grojca, gmina złoży wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych do „Programu Rozwoju
Wsi”. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości 75% kosztów inwestycji.
Od 1997 do 2006 roku wykonano
448 przyłączy kanalizacyjnych,
a w latach 2007-2008 - 258 tj 37 %
wszystkich przyłączy.
Widząc efekty negocjacji z mieszkańcami
można postawić tezę, że jest Pan wierny swojemu hasłu wyborczemu „szacunek, współpraca,
odpowiedzialność”
R.M.: Jestem z usposobienia człowiekiem spokojnym i staram się każdą decyzję przemyśleć,
rozważyć za i przeciw, wysłuchać racji innych.
W wyborze właściwych rozwiązań często pomagają mi członkowie Rady Gminy i pracownicy
Urzędu. Przynosi to efekty.
Także opłaty za ścieki miały być ujednolicone.
R.M.: Od stycznia 2008r. została wprowadzona
dopłata do wywozu nieczystości beczkowozem
dla mieszkańców, którzy nie mają podłączonych
posesji do sieci kanalizacyjnej. Dopłata ta spowodowała, że prawie wszyscy mieszkańcy ponoszą
jednakowe koszty odprowadzenia ścieków. Pełne
koszty wywozu ścieków ponoszą tylko osobny,
które nie podłączyły swoich domów do istniejącej na ich posesji studzienki kanalizacyjnej.

rondo w okolicach szkoły. Mamy zapewnienia,
że w roku przyszłym będą prowadzone dalsze inwestycje drogowe w naszej gminie .
Szczególnie zależy nam na remoncie mostu
na potoku Leńca i budowie ścieżek rowerowych. Obecny most ma ulec wyburzeniu i ma
powstać nowy, szerszy z chodnikiem dla pieszych
i rowerzystów. Na okres budowy zostanie wykonany zastępczy most, co pozwoli zmniejszyć
uciążliwość w ruchu pojazdów. Również budowa ścieżek rowerowych w kierunku Zumpów
i ul. Młyńskiej bardzo poprawi bezpieczeństwo
w ruchu drogowym. Obie inwestycje mogą rozpocząć się w tym roku, ale warunkiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę wydanego przez
Wojewodę Śląskiego.
Wspomniał Pan o drogach wojewódzkich,
a co z gminnymi? Wiele z nich nie wygląda
najlepiej.
R.M.: Corocznie poprawiana jest nawierzchnia dróg dojazdowych do pól. Drogi na obszarze miejscowości to inna sprawa. Problemem
są kwestie własnościowe, głównie spadkowe.
W przypadku, jeśli właścicielami terenu drogi jest kilku spadkobierców, uregulowanie tych
spraw jest długotrwale.
W pierwszej kolejności będziemy wykonywać
projekty na drogach nieutwardzonych, gdzie
została już wykonana pełna infrastruktura (wodociąg, kanalizacja) jak ul Polna, ul. Poprzeczna, ul. Lompy. Tempo prac mogą opóźnić nieuregulowane sprawy własnościowe lub protesty
mieszkańców. Gmina nie może inwestować
na nie swoich gruntach, więc dopiero po załatwieniu spraw własnościowych możemy przystąpić do projektowania i budowy dróg gminnych.

A jak wygląda kwestia zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego? Rondo jest, jeden
fotoradar, poprawiona nawierzchnia drogi
wylotowej w kierunku Herbów. Co dalej?

Pewne rzeczy, które zostały zrealizowane,
widać gołym okiem, jak chociażby rondo
czy odnowiona droga w kierunku Herbów,
która choć zrobiona była przez Zarząd Dróg,
to trzeba było wpłynąć na tę instytucje, aby
ta robota została wykonana. Jaki natomiast
wpływ na władze może mieć społeczność gminy? Czy poza posiedzeniami Rady i uczestniczeniem w przywróconych przez pana Zebraniach Wiejskich, mieszkańcy mogą wpływać
na podejmowane decyzje – np. poprzez uczestniczenie w posiedzeniach komisji?

R.M.: Bardzo dobra współpraca z Zarządem
Dróg Wojewódzkich zaowocowała dużym
wkładem finansowym na ich inwestycje w jednej z najmniejszych gmin województwa. Przeprowadzono generalny remont mostu na rzece
Liswarcie. Wykonano projekty ścieżek pieszo
rowerowych do miejscowości Zumpy i przy ul
Wolności do ul Młyńskiej. Oddano do użytku

R.M.: Dajemy społeczeństwu możliwość wpływu na decyzje dotyczące spraw Gminy poprzez
konsultacje w formie regularnych moich spotkań
i Rady Gminy z mieszkańcami. Niestety muszę
przyznać, że frekwencja nie jest za wysoka. Dyskusja prowadzona jest jednak w sposób kulturalny i rzeczowy, co pozwala mi poznać głębiej
problemy nurtujące mieszkańców.

Cena 1 m3 za wywożone ścieki
wcześniej - 5,45 zł, obecnie - 2,39 zł
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Jak do tej pory, mieszkańcy nie uczestniczyli
w posiedzeniach komisji Rady Gminy, choć te
posiedzenia są jawne i wcześniej ogłaszane.
Problemy społeczne, takie jak bezrobocie,
ale i alkoholizm, miały być skuteczniej rozwiązywane. Czy te kwestie zostały już podjęte? Czy coś jeszcze się zmieni w ciągu najbliższych dwóch lat? Nie jest żadną tajemnicą,
że w pewnych miejscach można nadal spotkać
reprezentantów „piątej zmiany” żebrzących
od przechodniów, aby napić się taniego wina.
R.M.: W gminie działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Gmina współfinansuje działalność
Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu, gdzie
kierowani są na porady i konsultacje mieszkańcy
naszej gminy. Kilku z nich dotkniętych alkoholizmem bierze udział w zajęciach terapeutycznych. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu zajęcie znajduje 2 mieszkańców,
natomiast w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Lublińcu uczestniczą 3 osoby.
Na dzień 30.11.2008 w gminie było 88 osób
bezrobotnych w tym 49 kobiet. Jesteśmy gminą
o jednym z mniejszych wskaźników bezrobocia
w powiecie.
Stopień natężenia bezrobocia (stosunek wyrażony w % liczby bezrobotnych
do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym) dla gmin powiatu wynosi:

Kochanowice- 5,28, Herby – 4,93,
Koszęcin- 4,73, Woźniki – 4,40,
Lubliniec – 4,25, Boronów – 4,08,
Ciasna – 3,47, Pawonków -2,42

Powstało kilka małych zakładów głównie na bazie obiektów dawnego RSP. W nowym planie
zagospodarowania przestrzennego są kwalifikowane pod produkcję nowe tereny: część pól
(obecnie nie użytkowanych) w kierunku Dębowej Góry i w kierunku Koszęcina. Chcemy
je zaoferować potencjalnym inwestorom. Możliwe, że poszerzać swą działalność będzie OLPP
(dawny CPN). Chciałbym też zaproponować
władzom OLPP nowy wyjazd z zakładu, gdyż
obecny jest niebezpieczny (skrzyżowanie zaraz
przy wjeździe na przejazd).
W 2011 roku będziemy obchodzić 400 lat boronowskiego kościoła. Czy na obecnym placu,
który się rozrasta przed parkingiem, coś powstanie?
R.M.: Gmina zawarła porozumienie z Parafią
na 10 lat, aby wspólnie zagospodarować teren
między kościołem, ul. Wolności, ul. Wojska Polskiego i rzeką Liswartą. Najpierw planujemy wybudować duży parking między kościołem a ul.
Wolności, a następnie na pozostałym terenie powinien powstać park z ścieżkami i ławkami oraz
plac zabaw dla dzieci. W drugiej połowie 2009r.,
po uchwaleniu zmian w planie przestrzennym,
gmina zamierza przystąpić do wykonania pro-

jektu na zagospodarowanie tego terenu.
Co zrobiono dla polepszenia warunków edukacji?
R.M.: Podzieliliśmy trzecie klasy na dwa oddziały. Są to większe koszty, ale za to mniej dzieci
w klasie i przez to lepsze warunki nauczania.
W obecnym roku szkolnym utworzyliśmy dodatkowo drugi oddział przedszkola. Obniżone
zostały także opłaty dla rodziców przedszkolaków. Urząd Gminy pozyskał 40 tyś zł. ze środków unijnych na dodatkowe, specjalistyczne
zajęcia w przedszkolu, które będą realizowane
po podpisaniu stosownej umowy z Urzędem
Marszałkowskim.
Chyba jednak nie udało się usprawnić funkcjonowania ośrodka zdrowia. Mieszkańcy nadal często wyjeżdżają do Koszęcina ze swymi
dolegliwościami.
R.M.: Sprawa nie jest prosta. Chcieliśmy wejść
w porozumienie z ośrodkiem w Koszęcinie,
by ich lekarze specjaliści przyjeżdżali również
do Boronowa. Jednak NFOZ kontrakt z lekarzem specjalistą wiąże z jednym miejscem wykonywania usług. Ponadto zawieranie nowych
umów z lekarzem specjalistą oparte jest na zasadzie, że musi być on dostępny w ośrodku trzy
razy w tygodniu. Ośrodek Zdrowia w Boronowie ma za mało pacjentów, by spełnić wymogi
NFOZ. Jest też kwestia warunków lokalowych,
które nie spełniają wymogów Ministerstwa
Zdrowia. Mimo tych trudności dalej szukamy
sposobu, by poprawić istniejący stan. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku rozpocznie się
budowa prywatnego ośrodka zdrowia przy ul.
Nowej. Jest wykonany projekt nowego ośrodka
zdrowia. Obecnie inwestor stara się o pozyskanie
środków finansowych z funduszy unijnych.
Jeszcze parę lat temu nasza gmina była konfliktowo nastawiona wobec niektórych gmin
powiatu. Nadal mamy nieuregulowane sprawy z gminą Herby, aczkolwiek wsparliśmy ją,
jak i gminę Koszęcin po przejściu trąby powietrznej. Jak teraz układa się ta współpraca?
R.M.: Mogę powiedzieć, że z wszystkimi gminami współpracuje się nam bardzo dobrze. Są pewne, zadawnione spory z Herbami, wynikające
z błędów popełnionych przez urzędników byłego
woj. częstochowskiego, ale myślę, że w niedługim czasie zostaną rozwiązane. Współpracujemy
z sąsiednimi gminami w ramach stowarzyszeń:
Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic”
i Związku Gmin ”Porozumienie GospodarczoTurystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz
Górnej Liswarty. W ramach współpracy z tymi
gminami składamy wspólnie wnioski o dofinansowanie z UE zwiększając wydatnie szansę otrzymania dotacji. To są np. wnioski o sfinansowanie
zakupu sprzętu i oprogramowania potrzebnego
do wprowadzenie „e-urzędu”, czy także na finansowanie budowy kanalizacji.
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Można powiedzieć, że ożywiło się życie społeczne w miejscowości. Powstały dwa stowarzyszenia. Czy i w jaki sposób mogą one liczyć
na wspieranie urzędu? Czy jeśli powstanie
nowe stowarzyszenie, też może ono również
liczyć na wsparcie?
R.M.: Stowarzyszenia mogą w ramach współpracy liczyć na wsparcie. Gmina nieodpłatnie
udostępnia stowarzyszeniom swoje lokale oraz
o formie dotacji wspomaga finansowo niektóre
ich przedsięwzięcia. I tak, w roku 2008 gmina
dofinansowała wydanie książki Pana Damiana Gołąbka oraz pomogliśmy zorganizować
charytatywny koncert zespołu Gang Marcela.
W 2009r. planujemy wesprzeć organizację „Festynu miodowego” i konkursu o Unii Europejskiej. Ważne jest to, aby stowarzyszenie ubiegające się o dofinansowanie planowanego działania
złożyło wniosek wcześniej, przed uchwaleniem
budżetu gminy.
Jak układa się współpraca z Radą Gminy?
R. M.: Z satysfakcją stwierdzam, że bardzo dobrze. Mimo, że jest zarejestrowany w Radzie
Gminy opozycyjny Klub Radnych, zdecydowana większość uchwał jest podejmowana jednogłośnie. Świadczy to o tym, że wszystkim radnym zależy na dobru Gminy.
Dużym zaskoczeniem dla mnie było podjęcie
w 2008r. przez radnych inicjatywy uchwałodawczej o obniżeniu sobie diet. W jej wyniku podjęli
uchwałę o obniżeniu sobie diet o 20 %, co spowodowało, że w kasie gminnej pozostało kilka
tysięcy złotych.
Jeszcze jedno pytanie na koniec. Objęcie
funkcji wójta oznacza nie tylko działania
na najbliższe cztery lata, ale chyba też jakąś
długofalową wizję zmian na terenie gminy.
Jaka jest pana wizja?
R. M.: Jest kilka takich spraw, które są dla mnie
ważne:
 stworzenie warunków dla firm, które umożliwią powstawanie nowych miejsc pracy,
 utwardzenie dróg gminnych, na których wybudowano już wodociąg i kanalizację,
 zwiększenie gęstości zabudowy Boronowa
i sołectw, bo to wiąże się z niższymi kosztami
eksploatacji wodociągu, kanalizacji, oświetlenia,
 unowocześnienie oświetlenia ulicznego
i oświetlenie nowo powstałych ulic,
 podjęcie decyzji co do modernizacji naszej
oczyszczalni ścieków,
 wykonanie remontu boiska przy ul. Koszęcińskiej,
 przystąpienie do programu „Orlik”
To jest szereg istotnych spraw, które powinny
być jak najszybciej zrealizowane, aby życie mieszkańców było bardziej dogodne.
Dziękuję za rozmowę.
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Inwestycje w 2007 roku:

Inwestycje w 2008 roku:

- dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
- ul Mostowa,
- wykonanie kanalizacji: Siodłoki – południe,
- generalny remont oczyszczalni ścieków,
- wykonanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w rejonie ul.
Poznańskiej,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Poznańskiej,
- odwodnienie ul. Nowej w Boronowie,
- budowa drogi do pól w Grojcu,
- remont 3 szt. przepustów: Hucisko, Sitki,
- budowa ul. Zacisznej w Zumpach,
- wykonanie oświetlenia ul. Słonecznej w Zumpach,
- budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Słonecznej w Zumpach,
- wykup gruntów: pod rondo od p. Brysch i pod parking od p. Brodackich pod drogi park,
- rozpoczęcie budowy kanalizacji na ul. 3-go Maja i ulicach przyległych oraz na ul. Sienkiewicza,
- odnowienie elewacji budynku komunalnego przy ul Powstańców
/poczta/.

- zakończenie budowy kanalizacji na ul 3-go Maja i na ulicach przyległych oraz na ul. Sienkiewicza,
- wybudowanie kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji w sołectwie Dębowa Góra, - modernizacja przepompowni na ul
Zielonej / wymiana pomp/,
- budowa drogi do pól w Dołach,
- wykonanie termoizolacji budynku Urzędu Gminy z wymianą stolarki okiennej,
- wykonanie modernizacji kotłowni w Urzędzie Gminy z wymianą
pieców CO na energooszczędne,
- wykonanie nowej instalacji CO w Urzędzie Gminy,
- przeprowadzenie remontu sali ślubów i narad,
- rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w Zumpach /mały odcinek/,
- wykonanie projektów ścieżek rowerowych do Zumpów i przy ul.
Wolności do skrzyżowania z ul. Młyńską,
- wykonanie projektów zmian kanalizacji w Zumpach z uwzględnieniem posesji w końcowej części ul. Powstańców i ul. Piaskowej,
- wykonanie oświetlenie skrzyżowania w Grojcu,
- wykonanie oświetlenia skrzyżowania w Hucisku.

Z prac Rady Gminy
W ostatnim okresie od wydania ubiegłego
biuletynu odbyły się dwie sesje Rady Gminy:
29 grudnia oraz 27 stycznia. Podczas tych sesji
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• przystąpienie do realizacji projektu pt. „Z
rodzicami do szkolnego sukcesu” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania 9.5;
• zmiany budżetu gminy Boronów na 2008
rok;
• ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008;
• budżetu gminy Boronów na 2009 rok;
• zmian budżetu gminy Boronów na 2009
rok;
• zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach;
• przyjęcia programu współpracy Gminy
Boronów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok
2009;
• przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na terenie Gminy Boronów na rok 2009”;
• przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2009”;
• zatwierdzenia zestawienia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009
rok;
• wysokości ekwiwalentu dla członka
Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestni-

czył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Boronów;
• wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
• wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
• zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji
Rady Gminy na rok 2009;
• zatwierdzenia sprawozdań stałych Komisji
Rady Gminy w 2008 roku;
• wyznaczenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lublińcu;
• wyrażenia opinii do projektu uchwały
Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni;
• wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady
Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia
samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ulicy
Sobieskiego 9 poprzez likwidację Gabinetu
Masażu Leczniczego;
• wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady
Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ulicy
Sobieskiego 9 poprzez likwidację Gabinetu
Kinezyterapii.
Szczegółowe informacje na temat uchwał oraz
protokołów z sesji Rady Gminy można znaleźć
na stronie internetowej www.bip.boronow.pl

Komunikat

w sprawie

„paliwa rolniczego”

Każdy rolnik - producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien
zbierać faktury VAT.
• W terminie od 1 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r. należy złożyć odpowiedni wniosek
do Wójta Gminy, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami
VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2008 do 28
lutego 2009r.
• W terminie od 1 września 2009 r. do 30
września 2009 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do Wójta Gminy, w zależności od
miejsca położenia gruntów rolnych wraz z
fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 marca 2009
do 31 sierpnia 2009 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2009 r.
wynosić będzie: 73,10 zł na 1 ha użytków
rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- 4 maja – 1 czerwca w przypadku złożenia
wniosku w pierwszym terminie,
- 2 - 30 listopada 2009 r. w przypadku złożenia
wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem
na rachunek wskazany we wniosku.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy – pok. Nr 17 (Plaza)
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ICEO zaprasza

GMINY
BORONÓW

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do stale
działającego Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego, które mieści się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Boronowie. Zachęcamy do skorzystania z darmowego
Internetu oraz wielu interesujących multimedialnych kursów.
Centrum otwarte jest w poniedziałki i czwartki od godziny 17.00.
Monika Ledwoń

Zmiana ustawy

o ewidencji ludności
i dowodach osobistych
Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszły w życie
przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 03.10.2008r.
Nr 195, poz. 1198).
Znowelizowana ustawa wskazuje terminy,
w jakich jesteśmy zobowiązani wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego oraz przyczyny jego unieważnienia.
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek
wymienić ten dokument w razie:
1. Zmiany danych , które zamieszcza się
w dowodzie osobistym – termin 14 dni,
2. Uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby – niezwłocznie,
3. Upływu terminu ważności dowodu osobistego – nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu.

WYWÓZ ŚMIECI – I i II kwartał 2009 r.
Firma „KOMBUD” Woźniki
18.03
17.04
19.05
18.06
sołectwo
Grojec
Hucisko

19.03
21.04
20.05
22.06

3 Maja
Wiśniowa
Ks. Adamka
Ligonia
Smołki
Wojska Polskiego
Nadrzeczna
Nowa
Niwska
Krótka
Polna
Poprzeczna
Smolna
Dworcowa

ulica
Ogrodowa
Koszęcińska
Lompy
Szkolna
Wolności
Mostowa
Młyńska
Urząd Gminy

20.03
22.04
22.05
23.06
sołectwo/ ulica
Dębowa Góra
Tylna
Zumpy
Zielona
Sportowa
Doły
Dolna
Zespół Placówek
Reymonta
Oświatowych
Wyspiańskiego
Urząd Pocztowy
Słowackiego
Ochotnicza Straż
Sienkiewicza
Pożarna
Częstochowska
Cmentarz
Leśna
Poznańska
Grabińska
Powstańców Śl.
Boczna

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
1. Z dniem zawiadomienia o jego utracie,
zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego
przez jego posiadacza,
3. Z dniem zgonu jego posiadacza,
4. Z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt. 1
i 6,
5. Po upływie 3 miesięcy od zmiany danych
zawartych w dowodzie osobistym, w tym
zmiana adresu, nazwiska – w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego
wniosku o jego wymianę,
6. Z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w pkt.
5 wynosi 4 miesiące.
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WÓJT GMINY BORONÓW
ogłasza

VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Boronowie.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
- działka nr 48/16, o powierzchni 0.1800 ha,
na karcie mapy 4, obręb Boronów, opisana
w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00009076/7 , jako własność Gminy
Boronów.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieutwardzonej. Posiada
kształt zbliżony do trójkąta przylegającego do dróg
polnych. Odległość działki od drogi wojewódzkiej
Herby-Piasek około 200m.
Cena wywoławcza nieruchomości: 15.000,00 zł +
22% VAT
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego teren przedmiotowej nieruchomości przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową
o niskiej intensywności. Jako przeznaczenie uzupełniające ustalono szeroko rozumiane usługi nieuciążliwe oraz nieuciążliwe rzemiosło produkcyjne.
VII przetarg ustny nieograniczony odbędzie
się w dniu 24.03.2009 r. o godz.930 w siedzibie
Urzędu Gminy Boronów ul. Dolna 2, sala nr 6.
Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108).Zgodnie
z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez
względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej ( nie mniej niż 1% ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych

dziesiątek złotych).
Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium, w wysokości 1.500,00 zł do dnia
20.03.2009 r. na konto Urzędu Gminy w Boronowie nr 27 8288 1014 2001 0000 0450 0005.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek bankowy tut.
Urzędu.
Istnieje możliwość wniesienia wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych
dopuszczonych do obrotu publicznego. Termin
i miejsce zdeponowania-kasa Urzędu Gminy w Boronowie do dnia 20.03.2009 r. do godziny 1400.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osoby fizycznej: dowód tożsamości,
a w razie reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników
spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych: aktualny wypis
z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa,
dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu
przetargu, a wpłacone przez oferenta, który przetarg
wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu

WÓ J T G M I NY B O R O N ÓW

ogłasza
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Boronowie.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
- działka nr 3134/1810, o powierzchni 0.5980
ha, na karcie mapy 2 D, obręb Boronów, opisana
w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00031955/6, jako własność: Gmina
Boronów.
Nieruchomość położona w Boronowie, za torami
kolejowymi, stanowiąca grunty rolne. Teren lekko
obniżający się w kierunku północnym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 5.000,00 zł +
VAT* (*zwolnione z VAT)
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przedmiotowa nieruchomość stanowi tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz
poszerzenie zalesień i istniejących lasów.
IV przetarg ustny nieograniczony odbędzie się
w dniu 24.03.2009 r. o godz. 900 w siedzibie
Urzędu Gminy Boronów ul. Dolna 2 , sala nr 6.
Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108).Zgodnie
z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez
względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej (nie mniej niż 1% ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych).
Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpła-

cenie wadium, w wysokości 500,00 zł do dnia
20.03.2009 r. na konto Urzędu Gminy w Boronowie nr 27 8288 1014 2001 0000 0450 0005.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek bankowy tut.
Urzędu.
Istnieje możliwość wniesienia wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych
dopuszczonych do obrotu publicznego. Termin
i miejsce zdeponowania-kasa Urzędu Gminy w Boronowie do dnia 20.03.2009 r. do godziny 1400.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osoby fizycznej: dowód tożsamości,
a w razie reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników
spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych: aktualny wypis
z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa,
dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu
przetargu, a wpłacone przez oferenta, który przetarg
wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu

przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Boronów, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana
uchyli się od zawarcia umowy kupna –sprzedaży.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna
jest w całości najpóźniej na 3 dni przed zawarciem
umowy notarialnej.
Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z art.38 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 /.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedawanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
upłynął 07.02.2007 r.
Terminy poprzednich przetargów: 22.03.2007
r., 07.08.2007 r., 14.11.2007 r., 26.02.2008 r.,
14.05.2008 r., 27.11.2008 r.
Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boronów, na tablicach
informacyjnych na terenie Gminy Boronów,
a także umieszczone na stronie internetowej gminy:
www.bip.boronow.pl
Szczegółowe informacje związane z powyższym
można uzyskać w Urzędzie Gminy Boronów, II
piętro, pokój nr 9 oraz telefonicznie pod numerem
/034 / 35-39 – 100 wew.21
Boronów, dnia 11.02.2009 r.
przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Boronów, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana
uchyli się od zawarcia umowy kupna –sprzedaży.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna
jest w całości najpóźniej na 3 dni przed zawarciem
umowy notarialnej.
Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z art.38 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm./.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedawanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
upłynął 05.10.2007 r.
Terminy poprzednich przetargów: 14.11.2007 r.,
14.05.2008 r., 27.11.2008 r.
Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boronów, na tablicach
informacyjnych na terenie Gminy Boronów,
a także umieszczone na stronie internetowej gminy:
www.bip.boronow.pl

Szczegółowe informacje związane z powyższym
można uzyskać w Urzędzie Gminy Boronów, II
piętro, pokój nr 9 oraz telefonicznie pod numerem
/034 / 35-39 – 100 wew.21
Boronów, dnia 11.02.2009 r.
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GMINY
BORONÓW

Uchwała Nr 95/XXIV/2008

Uchwała Nr 97/XXIV/2008

Rady Gminy w Boronowie
z dnia 25 listopada 2008 r.

Rady Gminy w Boronowie
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz.1591z
późn.zm./ oraz art.5 ust.1 , art.7 ust.3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych
/tekst jednolity Dz.U z 2006 r Nr 121, poz. 844
ze zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z 29.07.2008 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009
roku (MP NR 59, poz.531)

Rada Gminy w Boronowie
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się na terenie gminy Boronów następujące stawki podatku od nieruchomości:
Lp.
1

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Boronów.
§3
Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie
Informacyjnym Gminy Boronów oraz poprzez
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca
od dnia 01 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Czornik
Stawka zł.

f.

Wyszczególnienie
Od gruntów
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni
Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
Pozostałych: w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m² powierzchni
Od budynków lub ich części:
Mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² pow. użytkowej
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m²
powierzchni użytkowej
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni
użytkowej
Pozostałych w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m² pow.użytkowej
Letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej

g.

Od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7

2%

a.
b.
c.
2
a.
b.
c.
d.
e.

Uchwała Nr 96/XXIV/2008
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Boronów na rok
2009
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z późn.zm./, art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym zwanej dalej „ustawą”
/tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969
ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17
października 2008 w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.
(MP Nr 81 poz. 717)

Rada Gminy w Boronowie
uchwala, co następuje:
§1
Obniża się cenę skupu żyta do wysokości
35,00 zł za 1 q, która stanowić będzie podsta-

0,73
3,90
0,15
0,61
17,60
9,24
4,01
4,20
6,60

wę do obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Boronów.
1. Od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym - równowartość pieniężną 2.5 q
żyta co daje 87,50 zł za 1 ha przeliczeniowy.
2. Od 1 ha fizycznego gruntów, o których
mowa w art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku
rolnym - równowartość pieniężną 5 q żyta co
daje 175,00 zł za 1 ha fizyczny.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Boronowie.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą
od dnia 01 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Czornik

w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty
targowej oraz ustalenia wynagrodzenia za
inkaso.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.z
2001r Nr 142, poz.1591 z późn.zm./, art.6 ust.12,
art.19 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z
2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm.), art.6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.) oraz art.6
ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz.U. z 2002 Nr 200, poz.1682 z późn.zm )

Rada Gminy w Boronowie
uchwala, co następuje:
§1
Zarządza sie pobór podatku rolngo, podatku
od nieruchomości, podatku leśnego od osób
fizycznych oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie gminy Boronów
1. Inkasa podatków i opłaty targowej w sołectwach dokonywać będą inkasenci z terenu
gminy Boronów w osobach:
Dębowa Góra – Pani Halina Bugajska, Grojec – Pani Teresa Brol, Hucisko – Pani Teresa
Mzyk, Zumpy – Pani Róża Rajman
2. Inkasa opłaty targowej w sołectwie Boronów dokonywać będą pracownicy Urzędu
Gminy w Boronowie w osobach: Pan Mariusz
Koczyba, Pani Magdalena Mzyk i Pani Dorota Wilczek - w dni robocze w ramach swoich obowiązków - w dni wolne od pracy za
wynagrodzeniem jak w § 2.
3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany
wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu następnym po ostatnim
dniu, w którym zgodnie z przepisami powinna
nastąpić wpłata zainkasowanych kwot.
§2
Ustala się stawki wynagrodzeń dla inkasentów
w wysokości 12 % od zebranych kwot, płatne
w terminie do 15 dni od daty rozliczenia się z
zainkasowanych kwot.
§3
Traci moc uchwała Rady Gminy w Boronowie
Nr 102/XII/2007 z dnia 06 listopada 2007 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku
rolnego, podatku od nieruchomości, podatku
leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej
oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Boronów.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Czornik

Uchwała Nr. 99/XXIV/2008
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 25 listopada 2008r.

w sprawie: podatku od środków transportowych w 2009 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 art. 40 ust.1 art.41
ust 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr
142 poz.1591 z późn.zm./, art.10 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych
/tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 121 poz. 844 z
późn zm./, oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2009 r. (M.P. Nr 59, poz.531 )

Rada Gminy w Boronowie
uchwala, co następuje:
§1
Określa wysokość rocznych stawek podatku
od środków transportowych na 2009r.
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
700,00
892,00
1.135,00

a/ powyżej 3,5 tony do 5.5 tony włącznie
b/ powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie
c/ powyżej 9 ton i mniej niż12 ton

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton

- samochody dwuosiowe
a/ nie mniej niż 12 ton mniej niż
15 ton
b/ nie mniej niż 15 ton i więcej
- samochody trzyosiowe
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oś jezdna (osie
jezdne) z zawieszeinne systemy
niem pneumatyczzawieszenia
nym lub zawieszeosi jezdnych
niem uznanym za
równoważne

a/ nie mniej niż 12 ton mniej niż
19 ton
b/ nie mniej niż 19 ton mniej niż
25 ton
c/ nie mniej niż 25 ton i więcej
- samochody czteroosiowe
a/ nie mniej niż 12 ton mniej niż
29 ton
b/ nie mniej niż 29 ton i więcej

Uchwała Nr 98/XXIV/2008
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty
targowej w 2009 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591
z późn.zm./, art.15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z 29.07.2008 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 roku (MP Nr 59,
poz.531)

Rada Gminy w Boronowie,
uchwala, co następuje:

1.485,00

a/ od 3.5 tony do poniżej 12 ton

4. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

- ciągniki dwuosiowe
a/ nie mniej niż 12 ton mniej
niż 31 ton
b/ nie mniej niż 31 ton i więcej
- ciągniki trzyosiowe
a/ nie mniej niż 12 ton do 36 ton
włącznie
b/ powyżej 36 ton

masę całkowitą z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego

2.068,00 2.175,00
2.642,00 2.681,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

oś jezdna
inne systemy
(osie jezdne) z zawieszenia osi
zawieszeniem jezdnych
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
1.390,00
1.941,00
2.064,00
2.673,00

2.069,00
2.069,00
2.068,00
2.673,00

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą: z wyjątkiem związanych z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
a/ od 7 ton do poniżej 12 ton

1.506,00 1.624,00
1.846,00

1.910.00 2.016,00
1.963,00 2.058,00
2.642,00 2.681,00

468,00

- przyczepy, naczepy jednoosiowe
a/ nie mniej niż 12 ton i powyżej
- przyczepy, naczepy dwuosiowe
a/ nie mniej niż 12 ton mniej niż
33 tony
b/ nie mniej niż 33 tony do 36 ton
włącznie
c/ pow. 36 ton
- przyczepy, naczepy trzyosiowe
a/ nie mniej niż 12 ton do 36 ton
włącznie
b/ pow. 36 ton

oś jezdna
inne systemy
(osie jezdne) z
zawieszenia osi
zawieszeniem
jezdnych
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za
równoważne
1.040,00

1.114,00

1.120,00
1.156,00
1.814,00

1.167,00
1.528,00
1.995,00

1.098,00
1.814,00

1.177,00
1.995,00

7. Od autobusów
a/ mniej niż 30 miejsc siedzących
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc siedzących

987,00
1.983,00

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Boronów.
§3
Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie
Informacyjnym Gminy Boronów oraz poprzez
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą
od dnia 01 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Czornik

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

§1
Ustala się następujące dzienne stawki opłaty
targowej wszelkich towarów pobieranej od
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej na terenie gminy Boronów dokonujących sprzedaży na targowisku oraz w innych
miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż podlegająca opłacie targowej.
Lp.
1.
2.
3.

Stawka
w zł
z ręki, kosza, skrzynki i ze stoiska do 4 m2 włącznie
10,00
z samochodu lub innego pojazdu oraz ze stoiska o
25,00
pow. powyżej 4 m2 do 15 m2 włącznie
z samochodu lub innego pojazdu oraz ze stoiska o
35,00
pow. powyżej 15 m2
Wyszczególnienie

§2
Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci
wyznaczeni odrębną uchwałą.

§3
Ustala się wysokość prowizji od zainkasowanych kwot opłaty targowej bez zróżnicowania
dla wszystkich inkasentów w wysokości 12 %.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Boronów.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą
od dnia 01 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Czornik
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POD EGIDĄ GOK

GMINY
BORONÓW

Koncert Noworoczny

Koncert Galowy

11 stycznia nasza placówka zaprosiła
wszystkich mieszkańców na Koncert
Noworoczny.
Motywem przewodnim koncertu było hasło
„LUDZIE SOBIE ŻYCZĄ NASZE MYŚLI
BIAŁE SĄ JAK ŚNIEG..”, a wykonawcami
był zespół „AGAT i PRZYJACIELE”. Brawurowo wykonane piosenki świąteczne i nie tylko pozwoliły widzom powrócić do przemyśleń
związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Opracowanie muzyczne i choreograficzne

18 stycznia ponownie zaprosiliśmy
mieszkańców na Koncert Galowy Laureatów XIX Regionalnego Konkursu Kolęd
– Boronów 2009.
W przesłuchaniach konkursowych uczestniczyło 95 młodych wykonawców z terenu całego województwa śląskiego, których w pięciu
kategoriach wiekowych oceniało jury pod przewodnictwem Pani Marty Górawskiej. Patronat
honorowy nad Konkursem objął Wójt Gminy
Boronów mgr Rufin Majchrzyk i Ksiądz Proboszcz naszej Parafii Werner Olejnik. Poniżej
prezentujemy laureatów poszczególnych kategorii wiekowych:
kat. I do 9 lat
I miejsce – Alicja Szulc – SP Czarny Las
II miejsce – Emilia Popielarz – Przedszkole
w Pawonkowie
III miejsce – Agnieszka Myrcik – ZPO w Boronowie
wyróżnienie – Szymon Jaguś - ZPO w Boronowie
kat. II 10-12 lat
I miejsce – Victoria Lerche – GOK Boronów
II miejsce – Mateusz Zygmunciak – SP im.
Św.Jana de La Salle w Częstochowie
III miejsce – Aleksandra Cekus – MDK w Częstochowie
wyróżnienie ; Justyna Borowik –SP w Zawadzie
kat. III 13-15 lat
I miejsca ex aequo: Patryk Węglarz – GOK
Boronów i Adam Sikorski Gimnazjum w Czarnym Lesie
II miejsce – Ewa Hoffman – Gimnazjum
w Czarnym Lesie
III miejsca ex aequo: Dorota Hyla – Tąpkowice i Anna Buczkowska – Katowice
wyróżnienie; Ewelina Całka- Klub „Bakcyl”
Sosnowiec
kat. IV 16-18 lat
I miejsce – Paulina Makles – IV LO im. H.
Sienkiewicza w Częstochowie
II miejsce – Dominika Guzek –Studio Piosenki „Kaktus” Tarnowskie Góry
III miejsce – Paulina Pająk – GOK Boronów
wyróżnienie; Paulina Nowak – Studio Piosenki „Kaktus” Tarn. Góry
w kategorii dorosłych równorzędne wyróżnienia otrzymali Ola Wyżgoł i Bartek Stawski
reprezentanci naszej placówki.
Nagrodę Księdza Proboszcza w tym roku
otrzymała Anita Fredyk.
Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom
konkursu: Księdzu Proboszczowi Wernerowi
Olejnik, Panu Edwardowi Hucz oraz Panu Tomaszowi Tomalce za ufundowanie nagród rzeczowych laureatom, oraz Panu Alojzemu Moj
za zdjęcia do galerii, która znajduje się na stronie internetowej naszej Gminy.

koncertu Pani Agata Kudlek-Domagała, dekoracja sceny Pani Kasia Jerzowska, słowo
mówione Krystian Hanulok. Serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom koncertu przede
wszystkim zespołowi: AGAT i ANIOŁKI oraz
chórowi szkolnemu za przygotowanie koncertu. Szkoda tylko, że tak mało mieszkańców
było jego odbiorcami, a warto było poświęcić
trochę swojego prywatnego czasu, przyjść i zobaczyć.

Koncert charytatywny
25 stycznia nasz GOK był organizatorem koncertu charytatywnego na rzecz
mieszkańców naszej gminy poszkodowanych przez pożar.
Oprócz zespołu Agat i Aniołki oraz chóru
szkolnego, nieodpłatnie wystąpił również zespół Wragon z Koszęcina. Serdecznie dziękuję Panu Leszkowi Gorzelak za zaangażowanie

się w organizację tego koncertu. Dziękuję
wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz
wszystkim gościom, którzy finansowo wsparli poszkodowanych. Zebraliśmy wspólnie
2.039,12, które zostały przekazane w dniu
koncertu poszkodowanym.Za każdą nawet
najmniejszą kwotę podarowaną na rzecz poszkodowanych serdecznie dziękuję.

Koncert Walentynkowy
15 lutego po raz pierwszy został zorganizowany Koncert Walentynowy.
Piosenki polskie, angielskie, wielkie przeboje
i wiersze o miłości to było motto tego koncertu. Okazało się, że w naszej gminie niestety nie ma zakochanych. Wszystkie koncerty,
które organizowane są przez naszą placówkę,
są o wiele lepsze od „papki” przedstawianej przez TV. Widz ma możliwość przeżycia
i wysłuchania naszych miejscowych wykonaw-

ców na żywo, bez płacenia za bilety wstępu.
Szkoda, że tak mało osób jest odbiorcami
tych wszystkich działań parateatralnych, które
przedstawiane są na naszej scenie. Staliśmy się
społeczeństwem bardzo wygodnym. Wystarczy nam to co jest serwowane przez media,
wieczne powtórki i „odgrzewane” programy
telewizyjne. Wygodny fotel i pilot w ręce stały
się podstawą naszej codzienności.

Nasze sukcesy plastyczne
Zosia Jer zowska, Marcel Małysa
i Bartek Małysa zostali laureatami wyróżnień
w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym
„Anioł 2009” w kategorii przedszkolnej i klas
I-III. Marcel Małysa otrzymał również na-

grodę w VIII Międzypowiatowym Konkursie
na Kartkę Walentynkową. Organizatorem obu
konkursów był GZOKSTiP w Konopiskach
oraz Parafia Konopiska. Laureatom i Pani Kasi
gratuluję sukcesów.

„Cóż znaczyłaby ludzkość bez poezji…”
XIV edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego, która odbyła się 20 lutego 2009 roku
wyłoniła po raz kolejny laureatów, którzy
będą reprezentować nasza gminę w eliminacjach powiatowych w Lublińcu. Jury ,któremu
przewodniczyła Pani Stefania Żyłka wyłoniło
laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych. W kat. I klasy 0-3: pierwsze miejsce – Natalia Polk, drugie miejsce – Martyna
Masoń, w kategorii klas 4-6: pierwsze miejsce

–Krystian Hanulok, drugie miejsce –Emilia
Hanulok, w kategorii Gimnazjum: pierwsze
miejsce Maria Sowa, drugie miejsce – Adam
Pietrowski. Laureatom serdecznie gratuluję
z przejścia do kolejnej powiatowej edycji konkursu i życzę sukcesów w dalszych zmaganiach
z poezją, bo jak mówi powyższy cytat C.K.
Norwida bez poezji byłoby nudno, pusto,
a ludzkość nie znaczyłaby nic.
B.Leśniowska
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Brawo piłkarze z gimnazjum

I miejsce w powiecie

Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie
był organizatorem zawodów finałowych – Mistrzostwa Powiatu Lublinieckiego w Halowej

Piłce Nożnej. Po wygraniu eliminacji
zespół z Boronowa został mistrzem
powiatu.
Drużyna piłkarzy z gimnazjum
w Boronowie pod kierunkiem trenera
Krzysztofa Kubicy wygrała powiatową rywalizację pokonując wszystkie startujące
zespoły. II miejsce zajęła drużyna gimnazjalistów z Lisowa, a III miejsce gimnazjum Herby.

Szkolną drużynę z Boronowa tworzyli uczniowie klas sportowych: Łukasz Tomalka, Dawid
Kożuch, Paweł Stroba, Dawid Gatys, Mateusz
Ledwoń, Michał Bełkot, Jakub Małysa, Cyl
Darek, Nancka Karol.
Opracował: Jarosław Sobol

Ferie zimowe w szkole

„Zimowa Przygoda 2009”
Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie
po raz czwarty uczestniczył w konkursie ogłoszonym przez Kuratora Śląskiego na najlepiej
zorganizowaną placówkę wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych. Różnorodny,
atrakcyjny i dostosowany do zainteresowań
dzieci program został zrealizowany prawie
w 100 %.
Dużą popularnością cieszyły się rozgrywki
sportowe tzw. „dzikich drużyn” w piłkę siatkową (1m- Miki, Dziołszki, Fc Protezy, Braliszki) i nożną (1m - Fc Zity, Katar, Liziówka),
a także turnieje tenisa stołowego (1m- Skomudek Tomek, 2m - Bralich Przemek, 3m
- Gibas Mateusz), szachach (1m - Kubieniec
Julia, 2m - Brzęczek Daniel, 3m - Wojtkowiak
Damian) i warcabach (1m - Wróbel Mateusz,
2m - Faflok Krzysztof, 3m -Smoleń Marcel).
Najmłodsi uczestniczyli w balu karnawałowym, gdzie dominowały księżniczki, królowe,
batmani, rycerze i inne postacie z bajek. Dla
starszej młodzieży zorganizowano dyskotekę.
Wyjazd do Parku Wodnego w Tarnowskich
Górach, do teatru (spektakl „Zaczarowany ogród”) i na lodowisko w Częstochowie,
a także zwiedzanie szopki jasnogórskiej cieszyły się dużą frekwencją (pełne autokary dzie-

ci i młodzieży).
Zajęcia plastyczne (konkursy „bezpieczna
wieś”, „zimowy pejzaż”, czy wykonywanie ciekawych ozdób z bibuły i kotylionów) również
miały swoich amatorów.
Ciekawą ofertę zaproponowała „świetlica
szkolna” –konkursy wiedzy zimowej, projekcja filmów edukacyjnych z filmoteki szkolnej,
gry planszowe, zabawy i tańce integracyjne,
oraz zajęcia kulinarne (przepyszne ciasteczka). Jak zwykle nie obeszło się bez zajęć wokalnych gdzie uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności i podszkolić głos.
Uczniowie realizowali również „program
cyrkowy” gdzie przedstawiciele wolontariatu
studenckiego „Klanza” uczyli sztuki cyrkowej żonglowania chusteczkami, talerzami, kijkami
itp., a także gier integracyjnych.
W drugim tygodniu ferii w naszej szkole przebywała na obozie sportowym ekipa dziewcząt
z „Victorii” Lubliniec. W rozegranych meczach siatkówki nasze gimnazjalistki „starsze”
pokonały swoje przeciwniczki 3-2, natomiast
„młodsze” uległy ekipie z Lublińca
2-1. Sparingowe mecze miały wymiar towarzyski, a dziewczęta z „Victorii” bawiły się
wspólnie w dyskotece ku radości „brzydszej”
płci gimnazjalnej.

Dzieci uczęszczające do przedszkola również
brały udział w zajęciach artystycznych, plastycznych czy sportowych. Uczniowie spragnieni nauki mieli możliwość rozwiązywania
testów humanistycznych, matematyczno
–przyrodniczych . Również amatorzy komputerów mogli poszaleć w Internecie. Uczestnicy ferii mogli skorzystać z ciepłych napojów,
otrzymywali medale, nagrody czy słodkie niespodzianki. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą
sprawowali, nieodpłatnie nauczyciele uczący
w ZPO. Pomocą w organizacji akcji zimowej służyli: Gminny Dom Kultury, TKKF
„Boronovia”, wolontariat studencki „Klanza”,
oddziały PIP-u i Krus-u (fundatorzy nagród).
Kontrole placówki z Kuratorium Oświaty i Sanepidu nie stwierdziły uchybień w bezpiecznym wypoczynku naszych wychowanków.
Myślimy, że hasło akcji „Ferie w szkole, fajna
sprawa - wypoczynek, sport, zabawa” zostało
w pełni zrealizowane i potwierdzone przez zadowolonych uczestników ferii w szkole.
Opracował: Jarosław Sobol

Sportowy turniej noworoczny
Po „Mikołaju na sportowo” kolejne zawody
sportowe zorganizował TKKF „Boronovia”.
29.12.08r. w hali sportowej ZPO Boronów
odbyły się rozgrywki siatkarskie i turniej szachowy. W rozgrywkach piłki siatkowej w turnieju „dzikich drużyn” startowało 8 zespołów.
W kategorii szkół gimnazjalnych i podstawowych I miejsce wywalczył zespół „Bryniole”

pokonując zespoły „Siano” i „Protezy”.
W kategorii starszej zwyciężył zespół FC Woźniki, II miejsce zdobyły „Smoki”, a III lokatę
wywalczyła „Boronovia”.
W turnieju szachowym startowało 10 zawodników. Otwarta formuła turnieju nie przewidywała kategorii wiekowych. I miejsce zdobyła
gimnazjalistka Julia Kubieniec. Kolejne miej-

sca przypadły 19- latkom z Woźnik- Wojtek
Pająk i Longin Kompa. IV miejsce przypadło najmłodszemu zawodnikowi - Danielowi
Brzęczkowi. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni medalami, dyplomami i słodkimi upominkami.
Opracował: Jarosław Sobol
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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

997
• informuję, iż w ramach poniedziałkowego dyżuru istnieje możliwość nieodpłatnego oznakowania rowerów. Osoba
chcąca oznakować rower powinna posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające
jego legalne nabycie. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt
telefoniczny,
997
• w związku z odnotowanymi przypadkami pożarów budynków mieszkalnych
na podległym terenie zwraca się uwagę
mieszkańców gminy na przepisy art.82
§1 pkt 2 Kodeksu Wykroczeń, który nakłada na właściciela budynku obowiązek
umożliwienia wykonania uprawnionemu
kominiarzowi obowiązkowego przeglądu
urządzeń kominowych i wentylacyjnych
w użytkowanym obiekcie oraz konieczność niezwłocznego dokonania naprawy
uszkodzeń komina i przewodów dymowych,

997
• w związku z odnotowanymi przypadkami niszczenia mienia publicznego w postaci tzw. „graffiti” jak i koniecznością pokrywania ewentualnych strat z „pieniędzy
podatników” zwraca się uwagę mieszkańców na konieczność informowania organów ścigania na numer alarmowy 997
o zauważonych osobach wykonujących
przedmiotowe napisy,
997
• dzielnicowy na teren gminy Boronów:
mł.asp. Marek Głomb
tel. kontaktowy 034 -3532-203
K I E R OW N I K
POSTERUNKU POLICJI
w KOSZĘCINIE
asp. Alfred GAJDZIK

Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi Boronowskiej
W ostatnich dniach stycznia Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Boronowskiej zorganizował Walne Zebranie członków. Zebranych
powitał V-ce prezes i zarazem Przewodniczący Zebrania Pan Damian Gołąbek i poprosił
o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego Prezesa Marka Jeleńskiego.
• Rozliczając rok 2008 przedstawiono sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
• Udzielono absolutorium Zarządowi,
• W skład Zarządu na funkcję Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Boronowskiej
wybrany został pan Alojzy Moj.
• W skład Zarządu na funkcję Vice-Prezesa
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Boronowskiej wybrany został pan Stanisław Brol.

• Przeprowadzono dyskusję nad projektem
planu pracy na najbliższy czas działania i przyjęto następujące tematy do realizacji.
- Otoczenie troską dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego na terenie gminy.
- Dalsze upowszechnianie wiedzy o dziejach
i walorach krajoznawczo-przyrodniczych okolic Boronowa.
- Propagowanie turystyki na terenie gminy.
Dążenie do zagospodarowania tras pieszo-rowerowych, ich uatrakcyjnienie oraz podniesienia roli edukacyjnej.
- Szerzenie wśród mieszkańców gminy świadomości proekologicznej.
- Współpraca z Radą Gminy, Wójtem, GOK,
Stowarzyszeniami i Organizacjami Społecz-

nymi w celu zintegrowania działań służących
promocji gminy i jej rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i kulturalnemu.
Szczególne słowa podziękowania skierowano do Pana Damiana Gołąbka (ustępującego
z Zarządu ze względu na stan zdrowia) za zaangażowanie w Stowarzyszeniu, a w szczególności za prace przy wydaniu książki „Szkice
z dziejów Boronowa i okolicy” i renowacji pomnika przy drodze Boronów – Koszęcin.
Zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Boronowskiej zapraszamy na stronę internetową www.smzb.glt.pl
oprac.am
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Z dzia ła lności
„Stowarzyszenia dla Boronowa”
Duet klarnetowy – Marta i Izabela

Dziękując za współpracę
Z myślą o podziękowaniu za współpracę i serdeczną pomoc „Stowarzyszenie dla Boronowa”
zorganizowało 4 stycznia 2009 roku Koncert Noworoczny, na który zaproszeni zostali
członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia.
Koncert uświetnili swymi występami młodzi
muzycy wywodzący się z Boronowa i okolic,
grający na instrumentach dętych i skrzypcach.
Wystąpił też mistrz gitary klasycznej i młodzi
recytatorzy. Zgromadzeni podziwiali również multimedialną prezentację składającą się
z pięknych fotografii ukazujących malownicze
widoki z naszej gminy i recytacji nastrojowej
poezji oddającej charakter przedstawianych
obrazów. Całość uświetniła swym dynamicz-

nym występem grupa taneczna wykonująca
rock and rolla.
W czasie koncertu zaproszeni goście otrzymali kalendarze wydane przez Stowarzyszenie, a promujące naszą gminę. Kalendarz ten
zdobią fotografie wybrane z zestawu prac nadesłanych na konkurs fotograficzny ogłoszony
przez Stowarzyszenie.
W trakcie trwania koncertu zostały wręczone podziękowania Sponsorom, zaś laureatom
konkursów: plastycznego i fotograficznego
dyplomy i książki. Uroczystość przebiegała
w bardzo miłej atmosferze.

Trio instrumentalne – Judyta, Kamila i Dariusz

Występ gitarzysty - Andrzeja

Jestem widoczny, jestem bezpieczny!
W całej Polsce rok 2009 jest „Rokiem bezpieczeństwa pieszych”. „Stowarzyszenie dla Boronowa” wspólnie z Komendą Powiatową Policji
w Lublińcu 26 stycznia 2009r. w sali multimedialnej Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowało spotkanie dla dzieci i młodzieży naszej gminy. Prelekcję z zakresu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym przeprowadzili policjanci

z sekcji ruchu drogowego KPP w Lublińcu.
Podczas prelekcji dzieci bardzo uważnie słuchały rad i przestróg policjantów oraz chętnie
odpowiadały na zadawane pytania. Na koniec
każdy uczestnik otrzymał gadżet odblaskowy,
a dzieci i młodzież dojeżdżająca do szkoły rowerami otrzymała kamizelki odblaskowe.

Marcin recytuje wiersz

Spotkanie dzieci z policjantami

W czasie prelekcji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Pokaz tańca

Prelekcja policjantów z sekcji ruchu drogowego

INFORMACYJNY

FOTO - galeria

14

GMINY
BORONÓW

Ferie zimowe 2009

Ferie zimowe 2009

Ferie zimowe 2009

Ferie zimowe 2009

Noworoczny turniej piłki siatkowej

Noworoczny turniej szachowy

lęd

Laureaci konkursu Ko

Koncert noworoczny
Mistrzowie Powiatu w piłce nożnej
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