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Niech ten szczególny czas przyniesie szczęście, radość,
a tajemnica Zmartwychwstania odrodzi w Nas wiarę w lepsze jutro,
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Gdy dźwięk dzwonów do nas mknie,
na święcone spieszmy się
i zwiastujmy dobrą wieść,
że nadzieja, miłość jest”.
Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszelkiej pomyślności.
Niech święta te upłyną w zdrowiu
i spokoju rodzinnym.

Stowarzyszenie
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Zarząd i członkowie
„Stowarzyszenia dla Boronowa”.
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Przekaż 1% podatku na rzecz
lokalnych organizacji pożytku publicznego
„Stowarzyszenie dla Boronowa”
KRS: 0000292559
Ludowy Klub Sportowy ”Jedność” Boronów
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Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
radosnego wiosennego nastroju
miłych i życzliwych spotkań
w rodzinnym gronie
życzy
Zarząd Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Boronowskiej
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ARiMR wprowadza ułatwienia dla rolników,
którzy będą składać wnioski o przyznanie płatności za 2010 rok
Od roku 2010 rolnicy ubiegający się
o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz
innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu
zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 20072013), będą mogli ubiegać się o te płatności na jednym, wspólnym formularzu
wniosku.
Oznacza to, że już w tym roku na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą
wnioskować o przyznanie dziesięciu rodzajów płatności:

1. jednolitą płatność obszarową (JPO),
2.	uzupełniające płatności obszarowe
(UPO), w tym:
• Płatności do powierzchni grupy
upraw podstawowych,
• Płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności
zwierzęcej),
• Płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, niezwiązanej z produkcją,
3. Płatności obszarowej do powierzchni
upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna
płatność obszarowa),

4.	Oddzielnej płatności z tytułu owoców
i warzyw (płatność do pomidorów),
5.	Przejściowe płatności z tytułu owoców
miękkich (OM),
6.	Płatność cukrową,
7.	Płatności do zwierząt (wsparcie specjalne),
8.	Przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt
(PROW na lata 2004-2006),
9.	Płatności rolnośrodowiskowe (PROW
na lata 2007-2013),
10.	Pomoc finansową z tytułu wspierania
gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW).
Wprowadzenie jednego formularza
wniosku dla 10 różnych rodzajów płatności sprawi, że rolnik nie będzie musiał
wielokrotnie podawać tych samych danych. Otóż rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych,
którzy do 2009 roku składali cały dodatkowy wniosek o przyznanie takiej pomocy, od tego roku na wspólnym formularzu
wystarczy, że uzupełnią w zakresie deklarowanych działek do płatności jedynie
dodatkowe kolumny o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Dane szczegółowe dotyczące deklarowanych pakietów
do płatności rolnośrodowiskowych będą
podawane w załączniku do wniosku. Ponadto na jednym załączniku graficznym
będzie wrysowane położenia działek rolnych, deklarowanych zarówno do płatności bezpośrednich, ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych. Tak więc, nie
będzie już trzeba zwracać się do biur powiatowych o dodatkowe załączniki graficzne. Są to uproszczenia, na które rolnicy czekali.
Wypełniony wniosek wraz z materiałem
graficznym trzeba będzie złożyć w biurze
powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą,
w terminie od 15 marca do 17 maja 2010 r.
Jeśli wniosek złożony zostanie po 17 maja
2010 r. – ale nie później niż do dnia 11
czerwca 2010 r., za każdy dzień roboczy
opóźnienia stosowane będą zmniejszenia
należnej rolnikowi kwoty płatności o 1%.
Ponadto od roku 2010 rolnicy, którzy
spełniają warunki do otrzymania jednolitej płatności obszarowej, będą mogli ubiegać się o dwa nowe rodzaje wsparcia specjalnego. W Polsce zaplanowane zostało
wprowadzenie:
• płatności obszarowej do powierzchni
upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
• płatności do krów i owiec.
Specjalna płatność przysługuje rolnikom w całym kraju do powierzchni upraw
roślin strączkowych i motylkowatych
drobnonasiennych uprawianych w plonie
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głównym, położonych na działkach rolnych, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa. Na takie wsparcie
w roku 2010 przeznaczona zostanie kwota
10,8 mln euro, przy założeniu, że do płatności tych zostanie zakwalifikowana powierzchnia ok. 180 tys. ha. Stawka płatności do hektara tych upraw wyniesie ok. 60
euro.
Rośliny motylkowate drobnonasienne i strączkowe, do powierzchni których
rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie specjalne to: koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona,
koniczyny zwyczajna, esparceta siewna,
lucerna siewna, lucerna mieszańcowa,
bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch
siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja
zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka siewna. Nowa płatność nie przysługuje do tych działek, które w roku 2010
objęte są płatnościami z tytułu realizacji
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 20042006) lub płatnością rolnośrodowiskową
(PROW 2007-2013).
Płatność do krów przysługuje rolnikom
z pięciu województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub śląskiego. Rolnicy z tych regionów muszą złożyć wniosek o przyznanie
jednolitej płatności obszarowej i posiadać
na dzień 31 maja 2010 r. nie więcej niż
10 krów w wieku co najmniej 36 miesięcy. Płatności będą przyznawane tylko do
zwierząt, które są zarejestrowane w siedzibie stada położonej na terenie tych województw. Podkreślić należy, że wszystkie te zwierzęta muszą być odpowiednio
oznakowane i zgłoszone do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na realizację tej płatność
w roku 2010 zostanie przeznaczona kwota 28,5 mln euro. Przy założeniu, że do takiego wsparcia kwalifikować się będzie ok.
200 tys. krów, stawka płatności do jednej
sztuki wyniesie ok. 142,5 euro.
Płatność do owiec przysługuje rolnikom
z pięciu województw południowej Polski: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Rolnik ubiegający się o takie wsparcie, poza
złożeniem wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, musi posiadać
na dzień 31 maja 2010 r. co najmniej 10
samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 18 miesięcy, zarejestrowanych w siedzibach stad położonych
na terenie tych województw. Zwierzęta
te muszą być zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich prowadzonego przez
ARiMR (system IRZ) i odpowiednio ozna-
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kowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W roku 2010 na takie wsparcie zostanie przeznaczona kwota 1,5 mln euro.
Przy założeniu, że do tych płatności kwalifikować się będzie ok. 50 tys. owiec, stawka płatności do jednej sztuki wyniesie ok.
30 euro.
Od 2010 roku, w zasadach przyznawania płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego, o które ubiegają się polscy rolnicy, zaszły pewne zmiany.
Jedna z nich polega na tym, że rolnikom
prowadzącym uprawę zagajników drzew
o krótkiej rotacji, takich jak: brzoza, topola, robinia akacjowa, wierzba, przysługiwały będą jednolite płatności obszarowe.
Muszą oni jednak pamiętać, aby zadeklarować we wnioskach o dopłaty bezpośrednie tak wykorzystywane grunty, jako odrębne działki rolne.
Druga ważna zmiana dotyczy krajowych uzupełniających płatności obszarowych (UPO). Będą one przysługiwały do
powierzchni, na których nie jest prowadzona żadna uprawa, jeżeli grunty te będą
utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Dotychczas do takich gruntów przysługiwała
jedynie jednolita płatność obszarowa.
Na skutek uchylenia unijnych przepisów, od 2010 roku nie będą przyznawane
płatności do upraw roślin energetycznych,
a w związku ze zniesieniem tych dopłat nie
będzie też przyznawana pomoc do rzepaku (była to pomoc de minimis).

Komenda Powiatowa Policji
w Lublińcu: tel. 997 lub 112
tel. miejski: 34 3532 255
Policyjny Telefon Zaufania:
tel. 34 356 24 21
Posterunek Policji w Koszęcinie
ul. Zamkowa 2
42-286 Koszęcin
tel. 34 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 34 3532 203

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej,
od 2010 r. nie będą przyznawane także
krajowe płatności uzupełniające do powierzchni uprawy chmielu w danym roku
związanej z produkcją. Pozostaną jedynie
tzw. historyczne dopłaty do powierzchni
upraw chmielu.
ARiMR przypomina, że rolnicy otrzymujący jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, np. płatności bezpośrednie, ONW,
rolnośrodowiskowe czy pieniądze za zalesione grunty rolne lub grunty inne niż
rolne, muszą bezwzględnie przestrzegać
przez cały rok zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji
i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. Agencja zwraca uwagę, że od 1
stycznia 2010 roku obowiązują dodatkowe
normy i wymagania, które nakładają na
rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu.

STATYSTYKA USC ZA 2009 ROK
URODZENIA:......................................44
MAŁŻEŃSTWA:...................................47
ZGONY:................................................36
LICZBA MIESZKAŃCÓW:..............3335

• w związku z odnotowanymi przypadkami
włamań do samochodów zaparkowanych w rejonie prywatnych posesji na terenie Boronowa,
osoby posiadające informacje na ten temat proszone są o kontakt z Posterunkiem Policji w Koszęcinie lub Komendą Powiatową Policji w Lublińcu tel. 997.
• w związku z odnotowanym przypadkiem
włamania do sklepu spożywczego w miejscowości Zumpy, osoby posiadające informacje na
ten temat proszone są o kontakt z Posterunkiem
Policji w Koszęcinie lub KPP Lubliniec tel. 997.
• w związku z odnotowanymi przypadkami kradzieży z włamaniem do budynków będących w budowie oraz domków letniskowych
zwraca się uwagę mieszkańcom na konieczność właściwego zabezpieczenia w/w obiektów
oraz niezwłocznego informowania policji na nr
tel. 997 o osobach wzbudzających podejrzenia
mieszkańców a przebywających w w/w rejonach w porze wieczorowo-nocnej.
KIEROWNIK
POSTERUNKU POLICJI
w KOSZĘCINIE
asp. Alfred GAJDZIK
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BUDŻET W 2010 ROKU
Poniżej prezentujemy treść uchwały budżetowej wraz z załącznikami dotyczącymi wykazu inwestycji realizowanych
w roku 2010:
Uchwała Nr 1/XXXVI/2010
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 12 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Boronów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51,
art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001
roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 121
ust.4, ust 5 i ust 9 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. z 2009
roku nr 157 ,poz.1241) oraz art. 211, art.
212, art. 214, art. 215 , art. 222, art. 235,
art. 236 art. 237 , art. 258 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/Dz.U. z 2009 roku nr 157, poz 1240/, ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu
sołeckim /Dz.U. z 2009 roku nr 52 poz. 420/
po rozpatrzeniu projektu budżetu gminy
na 2010 rok przedstawionego przez Wójta
Gminy i po zaopiniowaniu przez Komisje
Rady Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach – Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:
§1
Dochody budżetu gminy w wysokości
9 879 283,48 z tego:
– bieżące w wysokości 7 947 700,00
– majątkowe w wysokości 1 931 583,48
zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§2
Wydatki budżetu gminy w wysokości
10 995 755,48 z tego:
– bieżące w wysokości 6 526 446,52
– majątkowe w wysokości 4 469 308,96
zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.
§3
Tworzy się rezerwy:
1. Ogólną w wysokości 11 000,00
2 . Celową w wysokości 1 500,00
z przeznaczeniem na:
– zarządzanie kryzysowe 1 500,00
§4
Deficyt budżetu gminy w wysokości
1 116 472,00 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) Zaciąganych kredytów w kwocie
1 000 000,00
2) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy, wynikających z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 116 472,00
§5
Łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 1 300 000,00 oraz łączną
kwotę rozchodów budżetu w wysokości
183 528,00 – zgodnie z załącznikiem nr 1.
§6
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 –
zgodnie załącznikiem nr 2
2. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2010 oraz wysokość środków na poszczególne zadania
w wysokości 507 042,00 – zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE w wysokości
18 960,00 – zgodnie z załącznikiem nr 5
§7
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) Sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu w kwocie: 500 000,00
2) Sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w kwocie: 1 000 000,00
3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
w kwocie 183 528,00
§8
Ustala się plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
przychody – 5 000,00
wydatki – 15 000,00
zgodnie z załącznikiem nr 4
§9
Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej -Zespołu Placówek Oświatowych:
dochody: 20 000,00
wydatki: 20 000,00
zgodnie z załącznikiem nr 6
§ 10
1. Ustala się dochody w kwocie 36
000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11
Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 12
Ustala się plan wydatków w wysokości
30 838,12 na przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 13
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek do
wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.
2) Zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku następnym /2011/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę
300 000,00
3) Zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 2.
4) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do
wysokości określonej w załączniku nr 5.
5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6) Do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień miedzy
działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
7) Udzielenia upoważnień kierownikom
gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym (2011) jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości ich
działania i termin zapłaty upływa w 2011
roku na łączną kwotę 150 000,00
§ 14
Określa się szczegółowy plan dochodów
– tabela nr 1(załącznik nr 9) i tabela nr 1
a (załącznik nr 10).
§ 15
Określa się szczegółowy plan wydatków
– tabela nr 2 (załącznik nr 11) i tabela nr 2
a (załącznik nr 12).
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boronów.
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180 450,00
210 450,00

507 042,00

6

11

a) 200 000,-

a)
4 850 000,-

12

2011 r.

- 5 050 000,-

-

Środki
wymienione
w art.5 ust.1
pkt 2, 3

Urząd Gminy

14

3 790 000,-

Urząd Gminy

a) 750 000,- Urząd Gminy

a) 50 000,- Zespół Placówek
Oświatowych
w Boronowie

b) Urząd Gminy
2 990 000,-

13

2012r

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu.

2010/2010

2010/2010

7

Terminy rozpoczęcia/
zakończenia

Prace budowlane

Przedłużenie istniejącej drogi
dojazdowej do pól

8

Przewidywany zakres robót
w 2010 roku

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 1/XXXVI2010 Rady Gminy w Boronowie
z dnia 12 stycznia 2010r.

1 271 133,48 1 000 000,- 1 691 133,48

1 691133,48

10

Środki
pochodzące
z innych
źródeł

Z tego źródła finansowania

691 133,48 1 000 000,-

10 000,-

50 000,-

10 000,-

510 000,-

8

Dochody
własne jst

budżet gminy/ Fundusz Gruntów
Rolnych

5

Źródła finansowania

1 190 000,- 3 962 266,96

40 000,- 3 382 266,96

40 000,-

-

10 000,-

1100 000,-

6

Koszty
poniesione
2009

INFORMACJE

60016

60017

3

Rozdział

Wykaz inwestycji realizowanych w roku 2010

Lp.

1 000 000,-

100 000,-

7 860 000,-

2 969 016,-

5

Łączne koszty
finansowe

Przebudowa ul. 3 Maja w Boronowie wraz z budową
odwodnienia (2009- 2011 )

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic WolnościWojska Polskiego od strony południowo – wschodniej (20092012

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Boronowie „ Radosna Szkoła„ (2010-2014)

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla
sołectw Hucisko i Grojec (2006-2013)

Ochrona dorzecza Małej Panwii i Liswarty poprzez modernizację
gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie
oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnejbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zumpy oraz zachodniej
części Boronowa (2006- 2013)

4

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach )

a) środki z budżetu gminy, b) środki z budżetu UE, c) pożyczki i kredyty, d) inne źródła

801

3

010

010

1

2

2

1

L.p. Dział

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 1/XXXVI/2010 Rady Gminy w Boronowie
z dnia 12 stycznia 2010 r.

Marzec 2010
5

6

Szanowni Państwo
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu uprzejmie informuje o poszerzonej z dniem 01.01.2010 r. możliwości
składania w formie elektronicznej formularzy (interaktywnych) zeznań podatkowych w zakresie:
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT39 za 2009 r. bez konieczności posiadania podpisu kwalfikowanego.
Więcej informacji można uzyskać na
stronie internetowej: www.e-deklaracje.
gov.pl, a także w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lublińcu (SALA OBSŁUGI
PODATNIKA) codziennie w godzinach
od 7.00 do 15.00 dodatkowo w czwartki od godziny 7.00 do 18.00 lub korzystając z informacji telefonicznej w zakresie
rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych pod następującymi numerami telefonów:
centrala
(34) 352-83-00
informacja podatkowa (34) 352-83-06
informacja NIP
(34) 352-83-09

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM OTWARCIA
PUNKTU PORADNICTWA OTWARTEGO
MARZEC
01.03.2010 r. (poniedzialek) 16.00-20.00
04.03.2010 r. (czwartek)
16.00-20.00
09.03.2010 r. (wtorek)
16.00-20.00
12.03.2010 r. (piątek)
16.00-20.00
17.03.2010 r. (środa)
16.00-20.00
20.03.2010 r. (sobota)
10.00-14.00
22.03.2010 r. (poniedziałek) 16.00-20.00
25.03.2010 r. (czwartek)
16.00-20.00
KWIECIEŃ
01.04.2010 r. (czwartek)
16.00-20.00
08.04.2010 r. (czwartek)
16.00-20.00
13.04.2010 r. (wtorek
16.00-20.00
16.04.2010 r. (piątek)
16.00-20.00
21.04.2010 r. (środa)
16.00-20.00
24.04.2010 r. (sobota)
10.00-14.00
26.04.2010 r. (poniedziałek) 16.00-20.00
29.04.2010 r. (czwartek)
16.00-20.00
„Świadczenie poradnictwa prawnego
i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie
struktur administracji publicznej”

INFORMACJE

Skrócona instrukcja składania zeznań rocznych
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2009 rok
w formie elektronicznej bez użycia kwalifikowanego podpisu
Niezbędne wymagania formalne:
1. W przypadku zeznań składanych wspólnie przez małżonków, wymagane jest
złożenie do właściwego urzędu skarbowego (osobiście lub za pośrednictwem
poczty) pełnomocnictwa małżonka na formularzu UPL-1.
2. Jeżeli podatnik w dniu przesłania zeznania za rok 2009 posiada ważne
pełnomocnictwo UPL-1 lub upoważnienie ZAS-E, nie ma potrzeby ponownego
składania formularza UPL-1.
Niezbędne wymagania techniczne:
– dla interaktywnych formularzy
1. Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000, XP, Vista
lub 7 i skonfigurowanym dostępem do Internetu (do instalacji wtyczki i AR mogą
być potrzebne uprawnienia administratora systemu operacyjnego).
2. Zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4,
zalecana wersja 9.x.
3. Zainstalowana w systemie wtyczka (plug-in) do programu Adobe Reader
(pobrana ze strony www.e-deklaracje.gov.pl, zakładka „Do pobrania”) .
– dla aplikacji desktopowej
1. Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000, XP, Vista
lub 7, Linux lub MacOS i skonfigurowanym dostępem do Internetu (mogą być
wymagane uprawnienia administratora systemu operacyjnego).
2. Zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4,
zalecana wersja 9.x.
W celu złożenia zeznania drogą elektroniczną z interaktywnych formularzy należy:
1. Pobrać ze strony Ministerstwa Finansów odpowiedni interaktywny formularz
i zapisać na dysku lokalnym komputera. Możliwe jest także otwarcie formularza
bezpośrednio na stronie www.e-deklaracje.gov.pl, zakładka „Formularze”.
2. Wypełnić formularz zeznania wraz z odpowiednimi załącznikami.
3. Wprowadzić dane autoryzujące do podpisania zeznania.
4. Wysłać dokument do systemu e-Deklaracje.
5. Zachować numer referencyjny wygenerowany po wysłaniu dokumentu. Ten
unikalny identyfikator jest niezbędny do pobrania Urzędowego Poświadczenia
Odbioru (UPO). Numer referencyjny jest zapisywany również na formularzu
w sekcji „Komunikacja z Ministerstwem Finansów”.
6. Pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Prawidłowo złożony dokument uzyska
status 200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie.
7. Wyświetlić UPO (operacja dostępna tylko przy statusie 200). Dane z dokumentu
wydrukować i/lub zapisać na dysku komputera.
Uwaga! Dokument Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest jedynym dowodem
potwierdzającym złożenie zeznania w formie elektronicznej.
Zeznania można również składać korzystając z aplikacji e-Deklaracje Desktop (udostępnionej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl w zakładce „Do pobrania”) wspierającej obsługę tylko formularzy interaktywnych bez podpisu kwalifikowanego.
Szczegółowe informacje i wskazówki dla podatnika dotyczące składania zeznań
rocznych za 2009 rok drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu zawierają dodatkowe instrukcje zamieszczone na stronie www.e-deklaracje.gov.pl
w zakładce „Instrukcje”.

INFORMACJE

Marzec 2010

Od 1 stycznia 2010 r. nastąpiła zmiana zasad
ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas
nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas
określony – do ostatniego dnia miesiąca,
w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Ponadto świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej przysługuje:
• matce lub ojcu;
• innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży
obowiązek alimentacyjny;

• opiekunowi faktycznemu dziecka –
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem, o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek
alimentacyjny, przysługuje świadczenie

7
pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma
osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.
Obecnie kwota przysługującego świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520 zł.

Zmiana przepisów w sprawie
orzekania o niepełnosprawności
W związku ze zmianą od 1.01.2010
roku przepisów rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności informujemy, że wnioski
o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności należy składać nie
wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem
ważności posiadanego orzeczenia.
Pracownicy GOPS
w Boronowie

SEGREGACJA ODPADÓW W NASZEJ GMINIE
Od dłuższego czasu na terenie Gminy Boronów istnieje możliwość segregacji odpadów do worków, dostarczanych
przez firmę Remondis z Tarnowskich
Gór. Praktyka ta z uwagi na niską świadomość ekologiczną jest jednak mało popularna.
Aby zachęcić mieszkańców naszej Gminy do sortowania śmieci, a przy okazji
nieco im w tym pomóc, pragniemy podpowiedzieć jak prawidłowo i skutecznie
segregować odpady.
Przede wszystkim na początku należy
wspomnieć, że obok nieocenionych korzyści ekologicznych, przedsięwzięcie to
niesie ze sobą znaczne oszczędności ekonomiczne. Mniej odpadów trafia na składowiska komunalne. W wyniku dobrze
funkcjonującej selektywnej zbiórki odpadów, żywotność składowiska wydłuża się
nawet o 50-60%. Zmniejszy się na pewno szkodliwość odpadów, które trafiają na
wysypiska.
Do selektywnej zbiórki odpadów wykorzystywane są worki: na szkło – koloru zielonego, makulaturę – koloru niebieskiego i plastik – koloru żółtego. Wystawione
worki przez mieszkańców są następnie
odbierane, zgodnie z ustalonym harmonogramem przez firmę REMONDIS z Tarnowskich Gór. Worki na odpady są do
pobrania w Urzędzie Gminy Boronów,
w pokoju nr 9. Koszt przeprowadzenia akcji zbiórki nie obciąża mieszkańców.

PIERWSZY WOREK PRZEZNACZONY
JEST NA:

PLASTIK

WRZUCAMY: butelki typu PET, opakowania po chemii gospodarczej
NIE WRZUCAMY: artykułów wykonanych
z połączeń tworzyw z innymi materiałami
DRUGI WOREK PRZEZNACZONY JEST
NA:

MAKULATURĘ

WRZUCAMY: gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby i worki
papierowe, tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów, kartonowe opakowania po napojach, środkach
spożywczych (Tetra Pack)
NIE WRZUCAMY: kalki, zabrudzonego
i tłustego papieru np. z masła, margaryny,
artykułów wykonanych z połączenia tworzyw z innymi materiałami
TRZECI WOREK PRZEZNACZONY
JEST NA:

SZKŁO

WRZUCAMY: opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, słoiki itp.

wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami
NIE WRZUCAMY: luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, lamp jarzeniowych, stłuczki szklanej, szkła nietłukącego typu DURALEX,
ARCOROC, VERECO
SEGREGUJĄC ODPADY DBAMY
NIE TYLKO O NASZE ŚRODOWISKO
ALE I O WŁASNĄ KIESZEŃ!
Harmonogram odbioru odpadów:
Rejon I – 2
 2.03; 24.05; 26.07; 27.09;
23.11.
(ul. 3-Maja, Dworcowa, Hucisko, Grojec,
Krótka, Ks. Adamka, Kwiatowa, Ligonia,
Młyńska, Mostowa, Nadrzeczna, Niwska, Nowa, Ogrodowa, Polna, Poprzeczna, Smolna, Smołki, Szkolna, Wiśniowa,
Wolności)
Rejon II – 23.03; 25.05; 27.07; 28.09;
24.11.
(ul. Boczna, Częstochowska, Dębowa
Góra, Dolna, Grabińska, Koszęcińska,
Leśna, Lompy, Piaskowa, Pogodna, Powstańców, Poznańska, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Sportowa, Tylna,
Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zielona, Zumpy)
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Zwrot podatku akcyzowego
dla rolników w 2010 r.
Przypominamy rolnikom – producentom rolnym, którzy chcą odzyskać część
pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej
o możliwości składania na ten cel wniosków do Wójta
• W terminie od 1 marca 2010 r. do 31
marca 2010 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do Wójta Gminy, w zależności od
miejsca położenia gruntów rolnych wraz
fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2009 do 28 lutego 2010 r.
• W terminie od 1 września 2010 r. do
30 września 2010 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy, w zależności od miejsca położenia gruntów
rolnych wraz fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
w okresie od 1 marca 2010 do 31 sierpnia 2010 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego
w 2010 r. wynosić będzie:
73,10 zł na 1 ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 4 maja – 1 czerwca 2010 w przypadku
złożenia wniosku w I-szym terminie
• 2-30 listopada 2010 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)

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORONOWIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie w styczniu br. złożył
kolejny wniosek o dofinansowanie projektu systemowego „Optymistyczne jutro – aktywizacja środowisk wiejskich”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki na rok 2010. Całkowita wartość
projektu wyniesie 121 958,00 zł.
Zgodnie z opisem Priorytetów POKL
Poddziałania 7.1.1. do projektu mogą
zostać zakwalifikowane osoby korzystające z pomocy społecznej w wieku
aktywności zawodowej niezatrudnione lub zatrudnione, o niskich i zdeak-

tualizowanych kwalifikacjach zawodowych.
Wszelkich informacji dotyczących
realizacji projektu udzielają pracownicy socjalni GOPS-u w Boronowie
pod numerem tel. (034) 3539-551
w dniu robocze w godzinach pracy
Ośrodka.

INFORMACJE

Marzec 2010

Z PRAC RADY GMINY

• w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Boronów na rok 2010”;
• w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok
2010”;
• w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok
2010;
• w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na rok 2010;
• w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na rok 2010;
• w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Prawnego na rok 2010;
• w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gminy na rok 2010;
• w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na
rok 2010;
• w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na rok 2010;
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
w 2009 roku;
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2009 roku;
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki w 2009 roku;

Od ostatniego wydania biuletynu informacyjnego odbyły się 4 sesje Rady Gminy: 29 grudnia 2009r., 12 stycznia, 2 lutego
oraz 23 lutego br. Podczas tych sesji Rada
podjęła następujące uchwały:
• w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2009 rok;
• w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2010 rok;
• w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009;
• w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Boronów na 2010 rok;
• w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku;
• w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
• w sprawie przyjęcia sprawozdania
z planu działalności instytucji kultury –
Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za okres od dnia 1 stycznia 2009r. do
dnia 31 grudnia 2009r.
• w sprawie zmiany uchwały Nr 68/
XXXV/2009 Rady Gminy w Boronowie
z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych;
• w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boronów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na rok 2010”;

WYWÓZ ŚMIECI – I i II kwartał 2010 r.

Firma „KOMBUD” Woźniki

16.03
20.04
18.05
17.06

17.03
21.04
19.05
21.06

18.03
22.04
20.05
22.06

19.03
23.04
21.05
23.06

sołectwo

ulica

sołectwo/ulica

sołectwo/ulica

Grojec
Hucisko

Nadrzeczna
Nowa
Niwska
Krótka
Polna
Poprzeczna
Smolna
Szkolna
Wolności
Mostowa
Młyńska
Cmentarz

3 Maja
Wiśniowa
Ks. Adamka
Ligonia
Smołki
Wojska Polskiego
Urząd Gminy
Dworcowa
Ogrodowa
Koszęcińska
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Sportowa
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Wyspiańskiego
Słowackiego
Sienkiewicza

Dębowa Góra
Zumpy
Częstochowska
Leśna
Poznańska
Grabińska
Powstańców Śl.
Boczna
Tylna
Zielona
Doły
Zespół Placówek
Oświatowych
Urząd Pocztowy
Ochotnicza Straż Pożarna
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• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w 2009 roku;
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Prawnego w 2009 roku;
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gminy w 2009 roku;
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej w 2009 roku;
• w sprawie wyrażenia opinii do projektu
uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich
Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala
Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51;
• w sprawie wyrażenia poparcia dla oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego
dotyczącej ogłoszenia obszaru Województwa Śląskiego strefą wolną od upraw organizmów genetycznie modyfikowanych;
• w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Boronów;
• w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Boronowie przy ul.
Wojska Polskiego, stanowiącej własność
Gminy Boronów.
Informacje na temat uchwał oraz
protokołów z sesji Rady Gminy można
znaleźć na nowej stronie internetowej
www.boronow.bip.pl

ZMIANY DLA ROLNIKÓW W NOWYM ROKU
Zmiany dotyczą nowych form dotacji
z zakresu wzajemnej zgodności oraz ujednolicenia dopłat bezpośrednich. W 2010
roku będzie obowiązywała taka sama
stawka dopłat bezpośrednich. Ważną
zmianą będzie również to że dotacje będą
przysługiwały nie tylko do zbóż, ale i do
ugorów (dopłata uzupełniająca). Następna zmiana to że, w kilku województwach
w tym województwo śląskie jest objęte dotacją do krów i owiec. Gospodarstwa które utrzymuje do 10 krów i co najmniej
10 owiec otrzymają dodatkowe dotacje.
Od tego roku zostaną rozszerzone
przepisy przestrzegania tak zwanej Dobrej Kultury Rolnej. Nowością będzie to
że, wysokość płatności będzie powiązana
z przestrzeganiem norm i wymogów cross-complaince. Oznacza to że każdy rolnik
będzie musiał na załączniku graficznym
zaznaczać drzewa (tzw. pomniki przyrody) oraz rowy do 2 metrów szerokości.
PZDR Lubliniec
Małgorzata Zawada
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SZKOŁA

TRAMPKARZE

„JEDNOŚCI” BORONÓW

MISTRZAMI POWIATU!
Niezwykle pomyślnie rozpoczął się
rok 2010 dla drużyn młodzieżowych naszego klubu. Trampkarze starsi w dniu
14.02.2010 brali udział w XII Turnieju Podokręgu Lubliniec w hali liceum A.Mickiewicza w Lublińcu. Do turnieju zgłosiło się
12 drużyn z naszego powiatu, które zostały
podzielone na 4 grupy, a ich zwycięzcy rywalizowali między sobą o zwycięstwo.
Nasza drużyna w grupie A wygrała
z „Rozwojem” Olszyna 5- 0 oraz „Huraganem” Jezioro 3-0 i zajęła zdecydowanie
I miejsce.
W półfinale zmierzyliśmy się zwycięzcą
grupy B „Płomień” Przystajń i po zwycięstwie 2-1 awansowaliśmy do finału.
W pozostałych grupach zwyciężyły drużyny MLKS Woźniki i „Rybak” Ciasna eliminując faworyta rozgrywek „Spartę” Lubliniec.
W drugim półfinale Woźniki pokonały
„Rybaka” 2-0 i również uzyskały awans do
finału.
W finale pokonaliśmy faworyzowany zespół MLKS Woźniki 1-0 po bramce Wojtka Rogocza, który jako kapitan zespołu odebrał puchar Starosty Powiatu za
I miejsce w turnieju.
Jeszcze jeden puchar w klasyfikacji indywidualnej trafił do naszego klubu, bo
najlepszym zawodnikiem turnieju został
wybrany Przemek Bralich.
Drużyna wystąpiła w składzie: Dominik
Podstolec – Wojciech Rogocz, Przemysław
Bralich, Marcin Jaksik, Dawid Kizłyk, Rafał Najgebauer, Krystian Musik, Dawid
Dulski, Marek Brdąkała, Marcin Głąb, Michał Faflok, Adrian Myrcik.
Trenerem drużyny jest mgr Zbigniew
Ormańczyk.
Tydzień wcześniej również w tej hali odbył się silnie obsadzony turniej juniorów
z udziałem drużyn województwa opolskiego i powiatu lublinieckiego tj Odra Opole,
Start Dobrodzień, LZS Rudniki, Skra Częstochowa, Sparta Lubliniec, Pokój Sadów,
Liswarta Lisów i nasza drużyna.
W grupie I-ej, w której w wyniku losowania znalazła się nasza drużyna uzyskano wyniki jak poniżej: z LZS Rudniki 2-1,
Odra Opole 2-3, Pokojem Sadów 7-4.
Zwycięzcę grupy wyłoniła dodatkowa
tabelka pomiędzy 3 drużynami, a naszej
zabrakło 1 bramki i zajęła II-miejsce pozwalające na grę o III miejsce w turnieju.
W meczu o III miejsce spotkaliśmy się
z „Liswartą” Lisów pokonując ją zdecydowanie 6-0. Turniej wygrała „Sparta” Lubli-

niec pokonując w finale LZS Rudniki 8-2.
Michał Bełkot został królem strzelców
turnieju z 8 bramkami i również został
uhonorowany pucharem. Drużyna wystąpiła w składzie; Łukasz Tomalka – Łukasz Borek, Karol Nancka, Wojciech Rogocz, Michał Bełkot, Szymon Maruszczyk,
Dawid Kożuch, Mateusz Liszczyk, Patryk
Romańczyk. Trenerem drużyny jest Kazimierz Dorożyński.
Kamil Fredyk członek kadry Śląska
rocznika 97 uczestniczył w dniach 2728.02.2010 w międzynarodowym turnieju rozgrywanym w Hali MOSIR –u Zabrze. Startowały w nim drużyny z Ostrawy
i Trnawy – Czechy, Zapadosłowensko –
Słowacja , Ruch Chorzów, Odra Wodzisław Śl, Podbeskidzie Bielsko Biała, Reprezentacja Zabrza, Reprezentacja Śląska.
Drużyna Śląska zajęła w grupie II miejsce po zwycięstwach z Trnawą 1-0, Odrą
Wodzisław 4-0 i minimalnej porażce 0-1
z Ostrawą. W meczu o III miejsce pokonała
Zabrze 1-0. Nasz zawodnik, któremu towa-

rzyszyli trener Zbigniew Ormańczyk i ojciec
należał do wyróżniających się zawodników.
Korzystają z okazji przypominamy
mieszkańcom gminy, że jesteśmy jedną
z dwóch Organizacji Pożytku Publicznego w naszej Gminie i można nam przekazać 1% z podatku przy rozliczaniu zeznań
podatkowych za rok 2009 w Urzędzie
Skarbowym.
Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznań PIT 36 lub 37 wpisać: Ludowy Klub
Sportowy „Jedność” Boronów i Nr.KRS
0000008021.
Pozyskane tą drogą środki przeznaczymy głównie na szkolenie uzdolnionych
sportowo grup młodzieży naszego klubu.
Jeszcze raz zwracamy się do wszystkich
podatników o wykorzystanie możliwości
pomocy naszemu klubowi, gdyż nic nie
tracąc można nam pomóc.
Za pomoc w tej formie serdecznie dziękujemy.
E. Czyż

Z RODZICAMI DO SZKOLNEGO SUKCESU
Od sześciu miesięcy w naszej Gminie jest 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”.
Najmłodsi mieszkańcy – dzieci 3, 4
i 5-letnie – w czterech grupach – bawiły
się i uczyły na siedemdziesięciu sześciu
godzinach zajęć (dla jednej grupy) obejmujących edukację czytelniczą i arty-

styczną połączoną z wczesną nauką czytania, naukę języka angielskiego oraz
gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.
Prace wykonane przez dzieci prezentowane są na tablicy informacyjnej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych
w Boronowie.
Dla rodziców dzieci objętych programem do tej pory przeprowadzono cztery spotkania szkoleniowo – warsztatowe, których tematyka dotyczyła m.in.
rozwijania zdolności i zainteresowań
czytelniczych dzieci, znaczenia edukacji
emocjonalnej jako warunków odniesienia sukcesu szkolnego.

Marzec 2010
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BRAWO SZACHIŚCI
GIMNAZJALISTKI
MISTRZYNIAMI POWIATU
W SZACHACH
3 marca 2010r. w Boronowskim Domu
Kultury odbyły się Szkolne Mistrzostwa
w Szachach. Najlepiej zaprezentowały się
dziewczęta z naszego gimnazjum (Julia Kubieniec i Ola Brzęczek), które wywalczyły
I miejsce i zdobyły tytuł Drużynowego
Mistrza Powiatu Lublinieckiego. Równie
dobrze zaprezentowały się nasze drużyny
szachowe ze szkoły podstawowej, które
uplasowały się na II miejscach. Chłopcy
(Daniel Brzęczek i Robert Karmoliński)
i dziewczęta (Paulina Kubieniec i Judyta Barwicka) dzielnie toczyli swoje potyczki na szachownicach i dzięki miejscom
na podium będą uczestniczyć w dalszej rywalizacji z rówieśnikami z regionu

SUKCESY SIATKARZY
i SIATKAREK
z GIMNAZJUM w BORONOWIE
Gimnazjaliści z Boronowa sukcesem zakończyli rozgrywki o Mistrzostwo Powiatu
Lublinieckiego w Piłce Siatkowej. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta uplasowali się
na podium w/w siatkarskich potyczkach.
Chłopcy wywalczyli II miejsce, a dziewczęta III miejsce. Aby uczestniczyć w finałach nasze drużyny musiały zwyciężyć
w eliminacyjnych turniejach. Gimnazjaliści z Boronowa wygrali turniej eliminacyjny rozgrywany w Lubecku, pokonując
rówieśników z Koszęcina (2-0) i Lubecka
(2-1). Nasze dziewczęta zwyciężyły w turnieju w Boronowie, gdzie ograły siatkarki
z Lisowa (2-1) Herb (2-0) i Strzebinia (2-0).
Finałowe mecze rozgrywano w Lublińcu
– chłopcy wygrali z Gimnazjum w Psarach
(2-0) i ulegli (2-0) gospodarzom- Gimnazjum nr 2., natomiast siatkarki przegrały
mecze z Gimnazjum nr 1 (mistrz powiatu)
i Gimnazjum nr 2. Drużynę dziewcząt reprezentowały uczennice klas sportowych
tj: Zuzia Jaksik, Julia Kubieniec, Patrycja Ptak, Ania Nakielska , Marta Wochnik,
Martyna Maruszczyk, Ola Brzęczek, Anita Fredyk, Ania i Ola Hampel, Dominika
Mercik, Magda Brol, Paulina Kamińska,
Magda Dubas.

tarnogórskiego o awans do mistrzostw
województwa śląskiego. Nieco gorzej wypadli gimnazjaliści (Damian Wojtkowiak
i Maciek Jugowiec), którzy zajęli V miejsce
w powiecie i nie awansowali do dalszych
rozgrywek.
Zawody stały na dość wysokim poziomie –informuje sędzia główny zawodówAleksander Malcher. Zespół Placówek

Oświatowych w Boronowie (trzeci raz
z rzędu) dobrze i sprawnie zorganizował
powiatowe zawody. Wygrani zostali nagrodzeni pucharami, medalami i dyplomami, a wszyscy szachiści posiłkowali
się pączkami, ciepłymi i zimnymi napojami.

Kadrę chłopców tworzyli: Jarek Smol,
Mateusz i Przemek Bralich, Krystian Musik, Dawid Kożuch, Dawid Świtała, Tomek
Skomudek, Łuksz Dubas.

Można zaryzykować stwierdzenie, że
Boronów w powiecie przegrał tylko z Lublińcem – brawo siatkarki i siatkarze.!!!
Opracował: J.S.

Opracował: J.Sobol
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Noworoczny koncert

przy świecach…
„Stowarzyszenie dla Boronowa” 30
stycznia 2010 roku – już po raz kolejny –
zorganizowało noworoczny koncert przy
świecach, na który zostali zaproszeni
członkowie i przyjaciele stowarzyszenia.
Koncert swą obecnością uświetnił Starosta Powiatu Lublinieckiego Pan Joachim
Smyła, Sekretarz Powiatu Pani Danuta
Lampka oraz Wójt Gminy Boronów Pan
Rufin Majchrzyk.
Gościem specjalnym koncertu była
utalentowana skrzypaczka Pani Danuta
Smyła, która charytatywnie zagrała kilka
utworów na skrzypcach przy akompaniamencie multiinstrumentalisty Pana Henryka Piszczeloka. Wspaniały swój występ
zadedykowali Sponsorom, Przyjaciołom
oraz Członkom „Stowarzyszenia dla Boronowa”.
Wystąpił też mistrz gitary klasycznej
Pan Andrzej Galios, a także utalentowana młodzież z gimnazjum w Kochanowicach, która wspaniale zaprezentowała
się w przedstawieniu parateatralnym do
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muzyki Zbigniewa Preisnera. Gromkimi
brawami zostali nagrodzenie młodzi recytatorzy z Boronowa. Wspaniale na scenie zaprezentowali się: Anastazja Masoń,
Ania Pawlak, Wiktoria Kaczuga oraz Maciej Stefanik. Całość imprezy poprowadził Adam Pietrowski.
Doroczny koncert przy świecach był
okazją do podziękowania wszystkim, którzy przez cały miniony rok wspierali działalność „Stowarzyszenia dla Boronowa”.
Zarząd „Stowarzyszenia dla Boronowa” jest wdzięczny Sponsorom, którzy
wsparli jego społeczną działalność darowiznami pieniężnymi. Serdecznie podziękowania należą się Panom: Wiesławowi Szwengiel, Romanowi Pasternak,
Krzysztofowi Romańczyk, Arkadiuszowi
Mika, a także Państwu Joannie i Markowi Ocieczek, Irenie i Karolowi Czerneckim, Ilonie i Andrzejowi Rymarczyk, Joannie i Henrykowi Masoń.
Serdeczne podziękowania złożono
również wszystkim członkom stowarzyszenia, którzy aktywnie włączają się
w społeczną działalność na rzecz lokalnej
społeczności. Podziękowania należą się
też członkom Koła Pszczelarzy – Boronów, prezesowi Koła Panu Lechowi Karmolińskiemu za coroczne zaangażowanie się w organizację miodowej biesiady.
Wyrazy uznania skierowano także do
młodzieży działającej w Klubie Wolon-

Jan Paweł II – Papież Wolności
„Stowarzyszenie dla Boronowa”
zaprasza do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu poetycko – literackiego Jan Paweł II – Papież Wolności na pracę pisemną dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Szczegółowy regulamin wraz z tematami prac znajduje się na stronie „Stowarzyszenia dla Boronowa”
– www.dlaboronowa.pol.pl. Termin
nadsyłania prac upływa 20.06.2010 r.
(decyduje data stempla pocztowego).
Zapraszamy, atrakcyjne nagrody czekają.
Bożena Ledwoń
tariatu: Paulinie Nier, Bożenie Pietrzak,
Patrycji Korzekwa, Faustynie Ledwoń,
Hannie Hanulok i Darii Maruszczyk.
Z tej okazji Rodzicom wolontariuszek
wręczono listy gratulacyjne.
Choć impreza była kameralna, koncert
przebiegł w bardzo miłej i sympatycznej
atmosferze. Nastrój tego niecodziennego
wieczoru na długo pozostanie w naszej
pamięci.
Bożena Ledwoń
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Daria i Faustyna

– laureatkami konkursu Barwy
Częstochowskiego Wolontariatu
Zarząd „Stowarzyszenia dla Boronowa” w podziękowaniu za całoroczną pracę wolontarystyczną postanowił
zgłosić do IV edycji konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu Darię Maruszczyk i Faustynę Ledwoń – członki-

nie Klubu Wolontariatu działającego przy
„Stowarzyszeniu dla Boronowa”.
Obydwie wolontariuszki w kategorii
wolontariat młodzieżowy do 25 roku życia zostały laureatkami konkursu. Podczas uroczystej Gali otrzymały z rąk przewodniczącego Kapituły Pana Kazimierza
Słobodziana – prezesa Stowarzyszenia
Wzajemnej Pomocy „Agape” okolicznościowe statuetki „Skrzydła Wolontariatu”.
Obszerne relacje z tej imprezy znalazły
się między innymi w „Gazecie Częstochowskiej”, która była jednym z patronów medialnych.
Co daje wolontariat? Satysfakcję z pomagania potrzebującym, możliwość zdo-

Sprawozdanie z akcji

„Ferie Zimowe w szkole”
Jak co roku w czasie zimowego wypoczynku szkoła przygotowała atrakcyjny program dla swoich podopiecznych.
W pierwszym tygodniu ferii najmłodsi
uczniowie (klasy 0-III) i przedszkolaki bawiły się podczas balu karnawałowego oraz
mogli poszaleć (49 dzieci) na zjeżdżalniach –dmuchańcach (gąsienica, łódź wikinga i krokodyl), co było nowością tegorocznego zimowego wypoczynku.
Starsza młodzież ze szkoły podstawowej
i gimnazjum bawiła się na „ostatkowej”
dyskotece. W czasie zimowego wypoczynku nie mogło zabraknąć zajęć sportowych.
Odbyły się turnieje „dzikich drużyn” w piłce nożnej (m.in.: I miejsce- FC Ślimoki, II
m – FC Laski, III m- FC Mietki) i piłce siatkowej. Nasi uczniowie reprezentujący LKS
„Jedność” i TKKF „Boronovia” dwukrotnie zmierzyli się z trampkarzami z „Orlika”
Blachownia i zwyciężyli. Nasze gimnazjal-

ne siatkarki wygrały turniej z rówieśniczkami w Konopiskach, a podczas turnieju w Boronowie niestety uległy drużynie
z Blachowni. Odbywały się również zajęcia muzyczne i plastyczne, szachowe a także ciekawe zajęcia geograficzne. W czasie
ferii działała cały czas świetlica socjoterapeutyczna, gdzie obok zabaw ruchowych
w sali i na śniegu, dzieci rozwiązywały łamigłówki, rebusy, oglądały filmy, rysowały, wycinały i malowały zimowe pejzaże.
W drugim tygodniu ferii gościliśmy w naszej szkole kolejny raz na obozie sportowym młodych sportowców z Gliwickiego
Towarzystwa Koszykówki. Ponadto odbyły
się dwie formy wyjazdowe: do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach i na sztuczne
lodowisko pod dachem w Bytomiu. Pełne
autokary dzieci i młodzieży dały dowód na
to, że taka aktywność rekreacyjno – sportowa cieszy się dużym powodzeniem wśród
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bycia nowych doświadczeń i umiejętności,
a także ciekawe zagospodarowanie czasu
wolnego.
Bożena Ledwoń
dzieci i młodzieży. W drugim tygodniu ferii
10 gimnazjalistów uczestniczyło w warsztatach ekologicznych w Murzasichlu ,gdzie
oprócz zajęć programowych zdobywali tatrzańskie szczyty i zwiedzali zakopiańskie
muzea.
Duże słowa podziękowania należą się
nauczycielom sprawującym opiekę nad
naszymi pociechami i organizującym zajęcia, oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury
za udostępnienie swoich pomieszczeń
Hasło tegorocznych ferii zimowych:

„Wypoczynek, sport, zabawa –
w naszej szkole fajna sprawa”
sprawdziło się w 100 procentach. Szkoda, że ferie tak szybko się zakończyły – mówili zadowoleni uczniowie ZPO.
Opracował: J.S.
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KALENDARZ IMPREZ – BORONÓW 2010
TERMIN

NAZWA IMPREZY

ORGANIZATOR

24 stycznia

Koncert noworoczny (sala GOK)

GOK

7 i 8 stycznia – przesłuchania
17 stycznia – Koncert Galowy Laureatów

XX Regionalny Konkurs Kolęd (sala GOK)

GOK, Parafia

11 luty

XIV Gminny Konkurs Recytatorski (sala GOK)

GOK, ZPO

21 marzec

Koncert Pieśni Pasyjnych ( Kościół Parafialny)

GOK, Parafia

11 kwiecień

Koncert Papieski (sala GOK)

GOK

2 maj

Boronowska Majówka Pod Dębem (scena plenerowa)

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej

30 maj

Festyn szkolny (scena plenerowa)

ZPO

26 i 27 maj – przesłuchania
28 maj – Koncert Galowy Laureatów

XXIV Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla przedszkolaków
– koncert galowy laureatów (sala GOK)

GOK

13 czerwiec

Dzień Boronowa (scena plenerowa)

GOK, Urząd Gminy

4 lipiec

Włoskie klimaty (scena plenerowa)

GOK

25 lipiec

Boronowski Plaster Miodu (scena plenerowa)

Stowarzyszenie dla Boronowa

8 sierpień

Swojskie Klimaty (scena plenerowa)

GOK

29 sierpień

Dożynki Gminy Boronów (scena plenerowa)

GOK, Urząd Gminy, Sołectwo Boronów,
Rady sołeckie

11 wrzesień

Dożynki Powiatowe w Lublińcu

Starostwo Powiatowe

18-19 listopad – przesłuchania
28 listopad – Koncert Galowy

XXIII Międzywojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów
Muzycznych i Solistów INTERPRETACJE (sala GOK)

GOK

6 grudzień

Spotkanie z mikołajem (sala GOK, hala sportowa ZPO)

GOK, ZPO, TKKF BORONOVIA

11 grudzień

Świąteczne spotkanie ze sponsorami (sala GOK)

GOK

„…CÓŻ ZNACZYŁABY LUDZKOŚĆ BEZ POEZJI…” /CK Norwid/

NASZE
SUKCESY
Judyta Barwicka została laureatką III
miejsca Konkursu Plastycznego na Kartkę
Walentynkową organizowaną przez GOKiS
w Konopiskach. Laureatce i opiekunowi
Pani Krystynie Żydek gratulujemy sukcesu.
Zespół AGAT, duet Paulina Pająk
i Agnieszka Matjeka oraz solistki Paulina
Pająk i Agnieszka Matjeka otrzymały nominacje do finału Festiwalu Piosenki Artystów Wrażliwych, którego organizatorem
jest Starochorzowski Dom Kultury. Nominacje otrzymały również zespoły Aniołki
i Iskierki oraz Martyna Wojsyk, które reprezentowały ZPO w Boronowie. Wszystkich wykonawców do konkursu przygotowywała Pani Agata, której składam
serdeczne gratulacje.
B.L

Kolejna Gminna Edycja Konkursu Recytatorskiego miała miejsce 11 lutego
2010 roku. O godzinie 14.00 w sali widowiskowej rozpoczęły się przesłuchania recytatorów wyłonionych z eliminacji
szkolnych. Do konkursu zgłoszono tylko 14 uczestników w trzech kategoriach
wiekowych. Zastanawiające jest czy nasze dzieci nie lubią poezji ? , ponieważ po
raz pierwszy jury, któremu przewodniczyła Pani Stefania Żyłka nie miało żadnego
problemu z nominacją do eliminacji powiatowych, które odbyły się 2 i 3 marca
w Lublińcu.
W kategorii najmłodszej od 0-III klasy:
I miejsce- Zuzia Małysa
II miejsce – Martyna Masoń,
III miejsce – Karolina Szyszka
Wyróżnienie – Szymon Jaguś,
kategoria II klasy IV-VI –
I miejsce – Karina Badura
II miejsce -Marcin Gołąbek,
III miejsce- Mateusz Smol

kategoria gimnazjalna:
I miejsce – Krystian Hanulok
ex aequo – Monika Piełot
III miejsce – Adam Pietrowski
Wszystkim laureatom Wójt Gminy Boronów Pan Rufin Majchrzyk wręczył dyplomy i nagrody książkowe. Laureatom
serdecznie dziękuję za poświęcenie swojego wolnego czasu, odejścia na moment
od komputera i zagłębienia się w poezję
i prozę. Laureaci I i II miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali
nominację do MDK w Lublińcu.
B.L
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KONCERT NOWOROCZNY
24 stycznia ponownie zaprosiliśmy
mieszkańców naszej gminy na Koncert
Noworoczny
…a gdy przyjdzie Cicha Noc,
zapuka do drzwi…
– którego wykonawcami był zespół
AGAT, chór szkolny, zespoły ANIOŁKI
i ISKIERKI oraz soliści Victoria Lerche,
Martyna Wojsyk, Agnieszka Matejka, Paulina Pająk i Patryk Węglarz. Brawurowe
wykonanie świątecznych piosenek pozwoliło zebranym widzom powrócić do przemyśleń związanych z Świętami Bożego
Narodzenia. Wspaniała dekoracja, stroje
i ciepła atmosfera mimo 25 stopniowego

mrozu za oknami pozwoliła na nowo przeżyć zebranym magię tych najbardziej rodzinnych świąt.
Opracowanie muzyczne i choreograficzne tego Koncertu Pani Agata KudlekDomagała, scenografia Pani Krystyna Żydek, prowadzenie Michał Grotecki.
Serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom za wielkie zaangażowanie
w przygotowanie tego koncertu. Dziękuję
również Pani Dyrektor BS w Boronowie
Anieli Pluta oraz Pani Klaudii Wojsyk za
pomoc przy wypożyczeniu strojów od artystów zespołu Śląsk. Tradycyjnie już Panu
Alojzemu Moj za zdjęcia. Pragnę również podziękować wszystkim mieszkań-

NOC Z ANDERSENEM 2010
„Noc z Andersenem” to międzynarodowa impreza czytelnicza odbywająca się corocznie dla upamiętnienia przypadających
2 kwietnia urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Pomysł
imprezy narodził się w Czechach w 2000 r.
i powoli rozrastał się na inne kraje.
Obchody urodzin Andersena w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyły się troszkę
wcześniej bo już 26 lutego ze względu na
termin ferii szkolnych, a pomysłodawczynią zrealizowania tego projektu w naszej
placówce była Pani Janina Matejka. W sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
zawitało 19 obładowanych śpiworami, karimatami i materacami młodych miłośników przygody. Tuż po godzinie 18.00 dzieci zostały powitane przez samego Hansa
Christiana Andersena (w rolę którego
wcieliła się Pani Dyrektor GOK-u Bogusława Leśniowska), a także przez dobre wróż-

com i gościom, którzy przybyli na koncert,
mimo siarczystych mrozów.

ki (w tej roli wystąpiły Pani Krystyna Żydek
i Pani Jolanta Sierańska), nie zabrakło też
„złej czarownicy” (za którą przebrała się
Janina Matjeka- kierownik biblioteki).
Po zapoznaniu dzieci z życiorysem i ciekawostkami dotyczącymi autora, odczytana została baśń pt „Latający Kufer”, do
której później dzieci wykonywały ilustracje w formie komiksu. Autorzy najciekawszych prac otrzymali drobne upominki.
Pierwszą część zabawy zakończyła wspólna kolacja. Kiedy głód i pragnienie zostało zaspokojone odbyło się długo oczekiwane przez uczestników „nocne buszowanie
w bibliotece”. Zaopatrzone w latarki dzieci przeszukiwały regały z książkami, gdzie
umieszczone zostały pytania i zadania
związane z baśniami, na które dzieci doskonale znały odpowiedzi i otrzymały
w nagrodę mały upominek. Po przygotowaniu miejsc do spania, rozpoczął się se-

ans bajkowy, który na prośbę dzieci przeciągnął się do późnych godzin nocnych,
po którym dzieci powoli zapadały w sen.
Ależ to była frajda spanie na podłodze!!!!
Dzień rozpoczął się pobudką o godzinie
7.20 i wspólnym śniadaniem, po którym
każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom nieustraszonego i z uśmiechem na
twarzy udał się do domu.
W imieniu dzieci i swoim dziękuję Pani
Dyrektor Bogusławie Leśniowskiej współorganizatorce imprezy, dziękuję Pani Krystynie Żydek, która wraz z dziećmi przygotowała dekoracje, dziękuje Pani Jolancie
Sierańskiej i Pani Ewie Barwickiej, pomocnymi w opiece. Dziękuję także Panu Andrzejowi Bula, który zadbał o słodki poczęstunek dla naszych nieustraszonych i bladym
świtem przywiózł świeżutkie pączki. Projekt został wykonany ze środków GPPiRPA .
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia
galerii zdjęć z naszych imprez, która znajduje się na stronie internetowej www.gokboronow.pl.
J. Matjeka
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17 stycznia 2010 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się
Koncert Galowy Laureatów XX Regionalnego Konkursu Kolęd – Boronów 2010.
W przesłuchaniach konkursowych, które odbyły się 7 i 8 stycznia wzięło udział
59 solistów z terenu całego województwa
śląskiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Boronów Pan Rufin Majchrzyk i Ksiądz Proboszcz Werner Olejnik,
a współorganizatorem było: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej. Jury,
w składzie Pani Joanna Kluczniak – muzyk Częstochowa – przewodnicząca oraz
Panie: Janina Kessner z ramienia organizatora i Beata Aponte – Strzecha muzyk-pedagog z Bytomia i postanowiło
przyznać nagrody i wyróżnienia w pięciu
kategoriach wiekowych. Poniżej prezentujemy laureatów tego, jakże ważnego dla
naszej placówki konkursu:
kat. I – do 9 lat
I miejsce – Martyna Zygadło MGOK
Woźniki
II miejsce – Sandra Rose – Klub Garnizonowy Lubliniec
ex-aequo – Anna Drynda – MDK Częstochowa
wyróżnienie – Ania Pawlak – Przedszkole Nr 18 Chorzów

KULTURA
kat .II 10-12 lat
I miejsce- Paulina Gruszka MGOK Woźniki
II miejsce – Victoria Lerche – GOK Boronów
III miejsce – Martyna Wojsyk – ZPO Boronów
wyróżnienie – Anna Bednarek –GCKSI
i R w Poczesnej
kat. III – 13-15 lat
I miejsce- Ewa Hoffman – GOK Mykanów
II miejsce – Eliza Nogaj – GOK Mykanów
III miejsce – Dominika Polak – GOK
Mykanów
Wyróżnienie – Oliwia Osada- Tarnowskie Góry
kat. IV- 16 – 18 lat
I miejsce – Paulina Pająk – GOK Boronów
ex-aequo- Alicja Olschowsky – Świętochłowice oraz Marta Umińska- Sosnowiec
II miejsce – Iga Suchara –MDK Lubliniec
III miejsce – Weronika Ryncarz – ZSOT
w Lublińcu
wyróżnienie – Patryk Węglarz – GOK
Boronów
Nagroda Proboszcza Parafii Boronów
Ks. Wernera Olejnika pojechała w tym
roku do SP w Czarnym Lesie, a otrzymała ją Alicja Szulc, a nagroda specjalna
przypadła w tym roku Katarzynie Wrzalik z GOK w Mykanowie za najlepszą własną interpretacje kolędy Zbigniewa Preisnera.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom tego konkursu.
Dziękuję Księdzu Proboszczowi Wernerowi Olejnikowi, dziękuję Panu Adamowi Spyra -Kierownikowi Bazy Paliw Nr
3 w Boronowie za nagrodę rzeczową dla
Pauliny Pająk,
Panu Tomaszowi Tomalce, a w sposób
szczególny pragnę podziękować Panu
Edwardowi Hucz, który ufundował słodkie nagrody wszystkim laureatom oraz
Panu Alojzemu Moj za zdjęcia do galerii.

TURNIEJ DZIELNIC
17 stycznia w hali sportowej Gimnazjum odbył się kolejny Turniej Dzielnic
naszej Gminy o Puchar Przechodni Mistrza Turnieju w piłce nożnej, w którym
udział wzięło 8 drużyn. Puchar w tym
roku powędrował do reprezentantów
dzielnicy „PIASKU”.

Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Boronowskiej
ul. Poznańska 1, 42-283 Boronów

www.smzb.pl e-mail:smzb@gazeta.pl

ZAPROSZENIE
Zapraszamy wszystkich mieszkańców
Boronowa i okolic na F E S T Y N

„Boronowska Majówka pod Dębem”
w dniu 02.05.2010. od godz.16.00
organizatorem jest
Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Boronowskiej
na placu rekreacyjno-sportowym.
przy ul. Poznańskiej 2
Zebranych mieszkańców i gości.
będzie bawił zespół
„Śląskie Trio Piotra Szefera”
znany z programów TV „Silesia”.
i Radia Piekary.
Szczegółowe informacje o festynie.
będą na plakatach ogłoszeniowych.
Serdecznie zaprasza Zarząd
SMZB
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