Czerwiec 2010

Nr 2/2010 (58)

w numerze:
str. 3 NIEBEZPIECZNE
UKĄSZENIE
PRZEZ KLESZCZA

str. 4 Ukąszenie żmii

str. 5 GMINNE INWESTYCJE
REALIZOWANE
W 2010 ROKU

str. 7 Mistrzostwa Polski
Makroregionu
Południowego
w Karate Kyokushin-kan
I miejsce Julii Kubieniec

str. 8 „BIEG PO ZDROWIE
W BORONOWIE” –
XXVII edycja
POLSKA BIEGA –
BIEG WIOSNY’2010

str. 11 XIII Szachowe
Mistrzostwa
Gminy Boronów

str. 12 SZKOLNE KOŁA
NAUKOWE – SKN

str. 13 POD EGIDĄ GOK

str. 15 „Boronowska Majówka
pod Dębem”

Egzemplarz bezpłatny

ISSN 1643-4234

2

INFORMACJE

AKCJA WYSOKA WODA
Obfite opady deszczu, które nawiedziły Polskę spowodowały wiele strat i szkód.
Również w naszej gminie mieszkańcy borykali się z wieloma problemami spowodowanymi przez wielką wodę, która poczyniła szkody w infrastrukturze, sieci
kanalizacyjnej oraz gromadziła się w ilościach przewyższających normy na naszych posesjach i w piwnicach.
Wójt Gminy pragnie podziękować
wszystkim, którzy pomagali w usuwaniu
szkód i w borykaniu się z bieżącymi problemami wywołanymi przez nadmierne
opady deszczu.
Podziękowania kieruje do osób prywatnych, Straży Pożarnej oraz do firmy NAFTOR za udostępnienie wysokowydajnej
pompy.

ZAPROSZENIE
NA TRZECIE
ŚWIĘTO MIODU
„Stowarzyszenie
dla Boronowa”
i Koło Pszczelarzy –
Boronów
serdecznie zapraszają
na miodową biesiadę,
która odbędzie się

25 lipca (niedziela)
od godziny 16.00.

W programie festynu
zaplanowano wiele atrakcji
i niespodzianek, zarówno
dla najmłodszych,
jak i dorosłych.
Szczegółowe informacje
o biesiadzie znajdą się
na plakatach ogłoszeniowych
i stronie
www.dlaboronowa.pol.pl.

„OPTYMISTYCZNE JUTRO
– AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH”
W GMINIE BORONÓW
Rozpoczeła się trzecia edycja projektu systemowego „Optymistyczne jutro – aktywizacja środowisk wiejskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.
Rozówj i upowszechnianie aktywnej integracji.
Od stycznia do kwietnia br. do Gminnego Ośrodka Pomocy zgłosiło się 16 osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Osoby te zostały poinformowane o regulaminie i zasadach udziału w projekcie, część z nich wypełniło kwestionariusz oczekiwań oraz kwestionariusz informacyjny.
Dla uczestników tegorocznego projektu przewidziano następujące kursy:
– kucharz kelner z aranżacją stołów
– technolog wykończenia wnętrz
– pierwsza pomoc przedmedyczna
– warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy
Zastosowane zostaną instrumenty aktywizacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej.
W ramach programu przewiduje się wsparcie dochodowe, zapewnienie dojazdu na szkolenia oraz wycieczkę o charakterze kulturalno-turystycznym.
Realizacja projektu zostanie uruchomiona po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.
Kierownik GOPS
Irena Sitek
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NIEBEZPIECZNE UKĄSZENIE PRZEZ KLESZCZA
Nie ma to jak relaks na łonie natury, położyć się na trawie, poopalać na łące, poszukać jagód w lesie… Niestety, te same
miejsca upodobały sobie także osy, pszczoły, komary i kleszcze.
Czy można uniknąć kłopotów, jakie
mogą sprawić? Teoretycznie tak, w praktyce bywa różnie. Generalnie najbardziej
niebezpieczne jest spotkanie z kleszczem
bo w naszych warunkach klimatycznych
to one przenoszą groźne choroby: zapalenie opon mózgowych i boreliozę.
Kleszcze podobnie jak pająki i roztocza,
należą do pajęczaków. Żyją przede wszystkim w lasach i opadają z drzew i krzaków na przechodzących ludzi i zwierzęta.
Wwiercają się kłującym aparatem gębowym w skórę i wysysają tyle krwi ile potrzebują do rozwoju.
Objawy
Ponieważ ślina kleszczy zawiera substancje uśmierzające ból, zauważa się je dopiero wtedy, gdy są już wypełnione wyssaną
krwią. W tym stadium kleszcz jest szarawy
lub brązowy, kulisty, może osiągnąć wielkość
rodzynka i jest mocno osadzony w skórze.
Przyczyny
Kleszcze atakują zazwyczaj, gdy spacerujemy lub biegamy w lesie bądź przebywamy na jego skraju. Uważa się, że ciepło
oraz zapach ciała ludzi i zwierząt przyciąga kleszcze.
Powikłania
Ukłucie kleszcza jest zawsze potencjalnym zagrożeniem, ponieważ w ślinie tych
pajęczaków mogą występować drobnoustroje chorobotwórcze.
Zapalenie opon mózgowych i mózgu
jest niebezpieczną chorobą, która jest wywołana przez wirusy przenoszone przez
kleszcze. Inną chorobę – boreliozę – wywołują bakterie, występujące w ślinie
kleszczy i przedostające się do ciała podczas wysysania przez nie krwi. Choroba
ta prowadzi do zmian skórnych, bólu stawów i porażeń.
Co możesz zrobić
• Po pobycie w lesie dokładnie obejrzyj
całe ciało w celu odnalezienia kleszczy.
• Delikatnie usuń kleszcza natychmiast
po jego zauważeniu. Osoby mające dużą
wprawę potrafią wyciągać kleszcze szybko i w całości. Małe kleszcze najłatwiej jest
uchwycić pęsetką za główkę. Miejsce ukłucia należy zdezynfekować.
• Nie poleca się smarowania kleszczy
alkoholem, olejem lub lakierem do paznokci, ponieważ podrażnione mogą wydzielać więcej śliny.

Kiedy należy się udać do lekarza
• Gdy podczas usuwania kleszcza jego
główka pozostała w skórze.
• Jeśli w miejscu ukłucia powstanie okrągłe, powiększające się zaczerwienienie.
• Jeśli do ukłucia doszło na terenie,
gdzie kleszcze przenoszą wirusy zapalenia opon mózgowych lub bakterie wywołujące boreliozę. Informacji na ten temat
udziela prasa lokalna, stacje Sanepidu
oraz lekarze.
• Jeśli po ukłuciu pojawi się jeden z następujących objawów:
– wysoka gorączka, mdłości, sztywność
karku, zaburzenia świadomości;
– paraliż, niedowłady;
– powiększone węzły chłonne;
– bóle stawów.
Wymienione dolegliwości mogą wystąpić od razu lub dopiero po kilku miesiącach, co utrudnia ustalenie związku z odległym ukłuciem przez kleszcza.
Co zrobi lekarz
Na podstawie badania i wywiadu oraz
ewentualnie badań dodatkowych (np. analizy krwi) lekarz ustali, czy nastąpiło zarażenie którymś z wymienionych drobnoustrojów. Boreliozę leczy się zazwyczaj
antybiotykami, zapalenie opon mózgowych ma w większości przypadków łagodny przebieg. Chorzy muszą jednak pozostawać pod opieką lekarza.
Zapobieganie
• Spacerując po lesie, szczególnie w rejonach zagrożenia, noś długie spodnie,
ubranie z długimi rękawami oraz zakryte buty.
• Środki chroniące przed owadami odstraszają też kleszcze.
• Możesz zaszczepić się przeciw kleszczowemu zapaleniu opon i mózgu. Ochronę taką poleca się wszystkim, którzy przebywają często w lesie na terenach, gdzie
kleszcze przenoszą tę chorobę.
Borelioza
To choroba zakaźna przenoszona na
człowieka i niektóre zwierzęta przez kleszcze. W jej wyniku może dojść do groźnych
infekcji! W okresie wiosenno-letnim jesteśmy szczególnie na nią narażenia, kiedy
wybieramy się do lasu lub parku. Koniecznie poznaj jej objawy, aby jak najwcześniej
móc podjąć leczenie.
U chorego na boreliozę mogą wystąpić
objawy jednej z trzech infekcji:
Objawy infekcji zlokalizowanej: pojawia się czerwona plama na skórze tzw.
rumień wędrujący, który jest widoczny
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w miejscu ukąszenia kleszcza (nie zawsze
jednak występuje), występuje złe samopoczucie podobne do objawów grypy.
Objawy infekcji rozproszonej: chory cierpi na bóle stawów i ma objawy podrażnienia lub zapalenia opon mózgowordzeniowych i nerwów obwodowych, czy
też zapalenie mięśnia sercowego.
Objawy infekcji przewlekłej: osobie zakażonej boreliozą grozi niedowład, zaburzenia pamięci, czucia i zapalenie skóry,
różnego rodzaju bóle (m.in. żołądka, stawów, mięśni, klatki piersiowej i inne).
Leczenie boreliozy
Wszystkiego rodzaju infekcje wywołane boreliozą leczy się za pomocą antybiotyków. W zależności od stadium choroby
leczenie może trwać od kilku tygodniu do
nawet kilku lat.
Zapobieganie
Ponieważ borelioza to choroba przenoszona przez kleszcze, należy ich unikać, aby móc jej zapobiec. Stosując środki
na skórę (do kupienia w aptekach), których zapach odstrasza kleszcze, unikając paproci, krzewów, spaceru po gąszczu
i oglądając ciało po wizycie w lesie, można
ochronić się przed kleszczami.
W okresie letnim warto też jest zakładać psu obrożę przeciwkleszczową, gdyż
kleszcz może przejść na nas nawet, gdy jesteśmy w domu.
Jeśli znajdziemy na sobie wbitego
w skórę kleszcza, udajmy się w miarę
możliwości do lekarza, aby usunął go we
właściwy sposób. Popularne niegdyś smarowanie kleszcza masłem lub innym tłuszczem powoduje, że insekt dusząc się jeszcze bardziej zakaża naszą ranę. Najlepiej
usuwać więc kleszcze za pomocą pensety,
po czym odkazić dobrze skórę np. spirytusem salicylowym.
ŹRÓDŁA:
portal www.zdrowie.gazeta.pl
www.swiat-zdrowia.pl
www.ofeminin.pl

PODZIĘKOWANIE WÓJTA
DLA MIESZKAŃCÓW
Wójt Gminy Boronów
dziękuje mieszkańcom
za pomoc w zimowym
utrzymaniu chodników.
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Ukąszenie żmii
GDZIE SPOTKAMY ŻMIJĘ
Żmija zygzakowata jest jedynym wężem jadowitym występującym w Polsce.
Można ją spotkać w całym kraju, a szczególną ostrożność należy zachować wędrując po nasłonecznionych leśnych polanach i przecinkach, gdzie żmije lubią się
wygrzewać. Żmije można spotkać na odsłoniętych pagórkach, na łąkach, na składach drewna.
Jej ulubione kryjówki to także nory, rumowiska skalne, przestrzenie między korzeniami drzew, stosy kamieni
PO CZYM JĄ POZNAĆ
Żmiję rozpoznamy po charakterystycznym wyglądzie. Jej długość wynosi około 60
cm, czasem zdarzają się dłuższe, nawet do
80 cm. Jej ubarwienie jest zmienne. W Polsce najczęściej spotykamy osobniki z szarym lub brązowym grzbietem, z wyraźnie
zaznaczoną zygzakowatą czarną wstęgą
ciągnącą się od karku do końca ogona. Czasem można się natknąć także na osobniki
melanistyczne, zupełnie czarne. Oko żmii
ma pionową źrenicę i to właśnie odróżnia
tego gada od wszystkich innych węży.
JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED UKĄSZENIEM
Żmije nigdy nie atakują aktywnie człowieka i mogą być niebezpieczne tylko
w przypadku bezpośredniego zetknięcia – w obronie własnej. Z reguły zwierzę
to ucieka przed ludźmi, choć czasem, po
chłodnej nocy może być odrętwiałe i nie
reagować ucieczką. Kiedy żmiję zaskoczymy, może być niezadowolona i zacząć syczeć – niech to będzie dla nas poważnym
ostrzeżeniem. Jeśli żmija poczuje się zagrożona, będzie przez człowieka atakowana, osaczana – może ugryźć. Podobnie się
zachowa, jeśli niechcący ją nadepniemy,
lub na niej usiądziemy.
Znając jej zwyczaje możemy znacząco ograniczyć ryzyko ukąszenia stosując
pewne zasady bezpieczeństwa:
• nie dotykajmy żmij, jeśli spotkamy je
na swojej drodze. Zostawmy je w spokoju i pozwólmy im żyć (są objęte ochroną!).
Wycofujmy się powoli i bez paniki.
• uważajmy gdzie siadamy. Miło jest sobie spocząć na słonecznej polance po trudach górskiej wędrówki. Pamiętajmy jednak, ze ta polanka jest także ulubionym
miejscem odpoczynku żmij. Obejrzyjmy
dokładnie takie miejsca.
• na górskie wędrówki zakładajmy buty
za kostkę. W razie przypadkowego nadepnięcia na żmiję pozwoli to uchronić się przed
jadowitym ugryzieniem. Żmija najczęściej
atakuje w takich wypadkach na wysokości
kostki. Najbardziej zagrożeni jesteśmy biegając po łąkach boso, więc unikajmy tego.

INFORMACJE
• Pilnujmy dzieci. Wytłumaczmy, ze nie
należy dotykać i drażnić wygrzewających
się na kamieniu węży. Nakładajmy im odpowiednie obuwie.
CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ? CZY UKĄSZENIE
ŻMII JEST ZAWSZE GROŹNE?
Ukąszenie żmii pozostawia ślad w postaci dwóch charakterystycznych czerwonych
punkcików oddalonych od siebie o 5-10
mm. Miejsce ugryzienia mocno boli i szybko puchnie.. Dochodzi też do obrzmienia
sąsiednich węzłów chłonnych. Pojawiają
się także objawy ogólne w postaci nudności, pobudzenia, bólu głowy. Wraz z upływem czasu można się spodziewać także wymiotów, biegunki, obrzęku języka i warg,
omdlenia. W skrajnych przypadkach może
dojść do zapaści i śmierci. Reakcja na jad
żmii jest uzależniona między innymi od stanu zdrowia i odporności organizmu. Na
najgroźniejsze konsekwencje ukąszenia
przez żmiję są narażone dzieci, osoby starsze i osłabione oraz te, które cierpią na choroby układu krążenia. W tych przypadkach
po ukąszeniu żmii mogą się pojawić groźne
obrzęki, spadek ciśnienia, zaburzenie krzepliwości z krwawieniami, ostry zespół niewydolności oddechowej, niezwykle rzadko
także ostra niewydolność nerek.
Brzmi to groźnie, jednak tylko część
wszystkich ukąszeń kończy się zatruciami.
Żmije nie są wielkie i wstrzykują niewielką
ilość jadu. Poza tym w gruczołach jadowych
żmii nie zawsze jest ta sama ilość trucizny.
Jad jest produkowany na bieżąco i jeśli żmija jest po polowaniu, podczas którego dziewięć razy ukąsiła, to kolejny, dziesiąty raz,
kiedy trafi na przykład na człowieka, będzie już tylko ugryzieniem, bez wstrzyknięcia toksyn. Czasami zdarza się też, że żmija
tylko straszy i nie dochodzi u niej do skurczu mięśni i wypchnięcia jadu z gruczołów.
Wtedy jest to tylko suche ugryzienie.
Pewne znaczenie ma też pora roku. Na
wiosnę gady wyposażone są w większą
porcję trucizny.
PIERWSZA POMOC W WYPADKU UKĄSZENIA ŻMII
Gdy żmija ukąsi, należy działać natychmiast. Zadaniem pierwszej pomocy jest
zapobieganie przeniknięcia jadu ze skóry
i mięśni do krwiobiegu.
Właściwe postępowanie:
• obmycie miejsca ukąszenia, aby usunąć
jad znajdujący się na powierzchni skóry. Nadaje się do tego woda, lub nadmanganian
potasu, z którego można też zrobić okład
• unieruchomienie chorego. Dotyczy to
zwłaszcza ukąszonej części ciała. Ogranicza to rozprzestrzenianie się jadu – praca
mięśni przyspiesza bowiem krążenie i ułatwia wchłanianie. Chorego najlepiej położyć na plecach.

• założenie opaski uciskowej powyżej
miejsca ukąszenia. Jeśli miejscem ugryzienia jest przedramię, opaskę zakładamy na
ramię, zaś w razie ukąszenia stopy – owijamy udo. Opaskę zakładamy w taki sposób, żeby hamowała odpływy krwi żylnej
w kierunku serca, lecz żeby nie zatrzymywała dopływu krwi tętniczej.
Dwa końce opaski przekładamy przez
pętlę i zaciskamy tak, by kończyna przybrała barwę sino-czerwoną. Pod skórą powinny uwidocznić się żyły. Tętno jednak
musi zostać wyczuwalne. Sprawdzamy
je na grzbiecie stopy (miedzy I i II kością
śródstopia) albo nadgarstku.
Opaska uciskowa zapobiega przedostaniu się jadu do krwiobiegu, a poza tym powoduje wzrost ciśnienia w podwiązanych
naczyniach, co wywołuje krwawienia
z rany i wypłynięcie na zewnątrz pewnej
części jadu. Dzięki opasce zyskuje się tez
na czasie i enzymy znajdujące się w tkankach mają szansę rozkładać jad.
Ucisk można zdjąć tylko na zlecenie lekarza.
• wezwanie pogotowia lub natychmiastowe przetransportowanie chorego do
szpitala w celu podania surowicy (należy ją podać przed upływem 24 godzin od
ukąszenia)
• okrycie chorego kocem dla utrzymania ciepła (jad może wywołać wstrząs)
• baczne obserwowanie tętna i oddechu
poszkodowanego.
Czego absolutnie NIE ROBIMY
w przypadku ukąszenia żmii:
• nie rozcinamy rany
• nie wysysamy w żaden sposób jadu.
Nie ma to wpływu na ratowanie chorego,
a może spowodować zagrożenie dla osoby ratującej
• nie wstrzykujemy nic w ukąszoną
kończynę (chyba, że mamy surowicę i potrafimy zrobić zastrzyk)
• nie podajemy żadnych płynów (chociaż niektórzy dopuszczają, a nawet zalecają podanie czarnej gorącej kawy)
Źródło: www.eturystyka.org.

PRZYPOMINAMY
Przypominamy, że od roku 2010
rozliczenie ilości wody bezpowrotnie
zużytej będzie dokonywane wyłącznie na podstawie wodomierza dodatkowego tzn.podlicznika.
Powyższe wynika z art. 27 ust.
6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858
z późn. zm.).
Stosowną informację opublikowano w numerze 4/2009.
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GMINNE INWESTYCJE REALIZOWANE W 2010 ROKU
Gmina Boronów W 2010 realizuje następujące inwestycje:
1. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zumpy do dnia 30
czerwca 2010 roku. Wartość całego zadania to kwota 1 497 757 zł, z czego w 2010
roku pozostało do zapłaty 398 238 zł.
Na to zadanie Gmina w 2009 roku pozyskała preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wysokości 147 302 zł, która po spełnieniu przewidzianych przepisami warunków może zostać umorzona do wysokości 50%. Także na to zadanie jest złożony
wniosek na dofinansowanie zadania ze
środków Unii Europejskich w wysokości
85% kosztów kwalifikowanlych.
2. Przebudowa ulicy 3-go Maja wraz
z odwodnieniem, całkowita wartość zadania wraz z inspektorem nadzoru to kwota 2 243 997,08. Planowany termin zakończenia zadania 30 wrzesień 2010 roku.
Na to zadania Gmina pozyskała bezzwrotną dotację tzw „Schetynówkę „w wysokości 1 112 800 zł.
3. Modernizacja szkolnego placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Boronowie,
zaplanowane środki na to zadanie to kwota 100 900 zł. Zaplanowany termin zakończenia zadania to 31 sierpień 2010 rok.
Na to zadanie Gmina pozyskała bezzwrotną dotację z budżetu państwa w wysokości 50 000 zł.
4. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla
sołectw Hucisko i Grojec. Planowany termin zakończenia zadania to 30 wrzesień
2011 roku. Planowane łączne koszty całej
inwestycji to kwota 5 119 301 zł.
Na to zadanie Gmina pozyskała bezzwrotne środki z PROW w wysokości 3
117 056,05, a także złożyła wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
o pożyczkę preferencyjną w wysokości
542 170 zł, która po spełnieniu przewidzianych przepisami warunków może być
umorzona do wysokości 50%.
5. Budowa ulicy Lompy wraz z odwodnieniem, całkowita wartość zadania to
kwota 194 488,91. Termin zakończenia zadania 15 lipiec 2010 roku.
6. Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego
od strony południowo wschodnie – prace
projektowe. Zaplanowane środki na projekt to kwota 70 000 zł.
7. Zakup inwestycyjny – zakup 2 pomp
do przepompowni ścieków przy ul. Mostowej kwota 10 600 zł.
8. Zakup inwestycyjny – wykup gruntów
kwota 36 800 zł.

Ponadto Gmina przygotowała projekty
na następujące zadania inwestycyjne:
1.Budowa oświetlenia ulicznego ul. Poznańska – wartość projektu 4 880 zł.
2. Przedłużenie sieci wodociągowej na
ul. Zacisznej w sołectwie Zumpy” – wartość projektu 5 403,30.
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3. Przedłużenie oświetlenia gminnego na ul. Tartacznej w sołectwie Zumpy –
wartość projektu 2 440 zł.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej ul.
3-go Maja w Boronowie – wartość projektu 5 202 zł.
5. Budowa kanalizacji ul. Młyńska –
wartość projektu 15 000 zł.
6. Budowa ul. Poprzecznej – wartość
projektu 11 999,92.

6

INFORMACJE

Z prac Rady Gminy
Od ostatniego wydania biuletynu informacyjnego odbyły się trzy sesje Rady Gminy: 23 marca, 27 kwietnia oraz 12 maja br.
Podczas tych sesji Rada podjęła następujące uchwały:
– w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2010 rok;
– w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2010 rok;
– w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Boronów;
– w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2010 rok;
– w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego gminy;
– w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
terenie Gminy Boronów na rok 2010”;
– w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy
Boronów na rok 2010”;
– w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości gruntowej, niezabudowanej,
położonej w Boronowie przy ul. Poprzecznej, stanowiącej własność Gminy Boronów;
– w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości gruntowej, niezabudowanej,
położonej w Boronowie przy ul. Poprzecznej, stanowiącej własność Gminy Boronów;
– w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Boronów;
– w sprawie utraty mocy uchwały nr 25/
XXXIX/2010 Rady Gminy w Boronowie
z dnia 23 marca 2010r. dotyczącej ustalenia
opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Boronów;
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie Oddział w Katowicach na
zapewnienie płynności operacji związanej
z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią
ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec”;
– w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2010 r.;
– w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Boronów za 2009 r;
– w sprawie oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Boronowie przy ul. Nadrzecznej,
stanowiącej własność gminy Boronów;
– w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2010 r;
– w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2010 r;
– zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie
gminy Boronów.
Uchwały oraz protokoły z sesji Rady
Gminy można znaleźć na stronie internetowej www.boronow.bip.pl
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Mistrzostwa Polski Makroregionu Południowego

w Karate Kyokushin-kan
I miejsce Julii Kubieniec
W sobotę 24 kwietnia 2010r. w hali
sportowej gimnazjum w Boronowie odbyły się zawody karate – Mistrzostwa Polski Makroregionu Południowego w kyokushin-kan. Polska Federacja Kyokushin-kan
Karate-do powierzyła organizację w/w zawodów naszemu Klubowi TKKF „Boronovia” w Boronowie. Wspólnie ze Śląskim
Klubem Karate, Mysłowickim i Tyskim
Klubem Karate zawody były bardzo udane i dobrze zorganizowane. Startowało 17
klubów karate: z Kalet, Olsztyna, Mielca,
Limanowej, Jaworzna, Mysłowic, Tych,
Boronowa, Przemyśla, Głuszycy, Polkowic, Nowej Rudy, Konina, Turka, Kalisza,
Krosna i Malanowa.
W zawodach zaprezentowało się 160
zawodników zmagających się w konkurencji kata (formy techniki) oraz kumie
(walki). Walki odbywały się na dwóch
matach z podziałem na kategorie wie-

kowe senior i junior, chłopców i dziewcząt. Poziom zawodów oceniono na
bardzo wysoki, walki niejednokrotnie
kończyły się zdobyciem wazami (punkty) lub ipponem (nokaut). Licznie zgromadzona publiczność żywiołowo reagowała na pojedynki karateków. Przerwy
między konkurencjami umilały tancerki „cheerladerki” i wokalistki ze szkoły
w Boronowie.
Karatecy z TKKF „Boronovia” odnotowali spory sukces. I miejsce w kumite i tytuł mistrzowski wywalczyła Julia Kubieniec, III miejsce w tej samej kategorii do
16 lat zdobyła Sara Brodacka. W kata III
miejsca wywalczyli Julia Kubieniec i Bartosz Małysa, IV miejsce zdobyła Andżelika Pluszczok. Dobrze zaprezentowali się
również Natalia Konopa, Paulina Kubieniec, Maciek Kubieniec oraz Kacper Lewig i Judyta Barwicka.
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Patronat nad zawodami objął poseł Lucjan Karasiewicz i wójt gminy Boronów
Rufin Majchrzyk, a patronat medialny objęły Polskie Radio Katowice, „Dziennik Zachodni” i „Gwarek”.
Tak dużego przedsięwzięcia jakim były
w/w mistrzostwa nie bylibyśmy w stanie zorganizować sami. Udało się dzięki
wsparciu wielu sponsorów za co serdecznie dziękujemy.

Egzaminy gimnazjalne
W dniach 27-29 kwietnia 2010 uczniowie klas trzecich Gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej
w Boronowie zmierzyli się z kolejnym poważnym sprawdzianem w swojej karierze szkolnej. Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części: humanistycznej
– sprawdzającej umiejętność czytania ze
zrozumieniem i interpretowania tekstów
kultury, matematyczno-przyrodniczej –
badającej zdolność wykorzystania wiedzy
w praktyce oraz językowej będącej miarą
opanowania języka obcego.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego, które
młodzież pozna w czerwcu, obok ocen na
świadectwie ukończenia gimnazjum decydują o przyjęciu do szkoły średniej. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!
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Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie
Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF w Boronowie

„BIEG PO ZDROWIE W BORONOWIE” – XXVII edycja
POLSKA BIEGA – BIEG WIOSNY’2010 PIĄTEK – 7 maja 2010 r.
W piątek 7 maja 2010r. odbyła się 27
edycja „Biegu po zdrowie w Boronowie”.
Organizatorem zawodów był Klub TKKF
„Boronovia” i Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie. Włączyliśmy się po
raz kolejny w akcję Gazety Wyborczej –
„Polska biega”, która ma na celu rozbiegać
i zadbać o zdrowie ludzi młodych i starszych w całej Polsce – mówi Zbigniew Ormańczyk, wiceprezes „Boronovii”. Do pokonania był dystans główny – 3 km oraz
krótsze biegi dla młodszych adeptów joggingu. W zawodach uczestniczyło 98 zawodników.
W biegu głównym wśród kobiet zwycięstwo odniosła licealistka Sonia Jaksik,
a wśród mężczyzn bezkonkurencyjnym
okazał się Tomek Skomudek. Najlepszą
gimnazjalistką była Julia Kubieniec, a szóstoklasistką Judyta Ślęzok. Wśród gimnazjalistów – Im zdobył Tomek Skomudek,
pokonując Łukasza Dubasa, a szóstoklasistą po zaciętej walce z Kamilem Fredykiem Mateusz Barwicki. Na 3 km startowali również czwartoklasiści – najlepszym
był Daniel Brzęczek. Najlepszym biegaczem ze szkół ponadpodstawowych był
Darek Cyl.
W biegu na dystansie 1 km w kategorii
klas IV-V najlepszym biegaczem okazał się
Marcin Głąb, a wśród dziewcząt – duży talent biegowy – Emilka Hanulok, odnotować należy ambitny bieg Martyny Wojsyk

(II mejsce) i Pauliny Kubieniec. Najlepszym szóstoklasistą był Mateusz Smol. Na
dystansie 500 m zwycięstwa odnieśli w klasach II – Pisulska Natalia i Brzęczek Wojtek, a w klasach III – Klecha Mariola i Kubieniec Maciek. W biegu najmłodszych na
300m najlepszym biegaczem okazał się
(startujący już wielokrotnie we wcześniejszych edycjach biegu) Franek Hampel,
a zwycięskim przedszkolakiem był Szyszka Mateusz. Najmłodszym uczestnikiem
zawodów była Nadia Strózik. Wszyscy zawodnicy po ukończeniu biegu otrzymali
pamiątkowe medale. Zawodom towarzyszyła dobra pogoda i fajna atmosfera zawodów wśród biegaczy i kibiców. Do zobaczenia na kolejnych zawodach „biegowych
po zdrowie w Boronowie”.
Bieg główny – dystans 3 km
Klasyfikacja ogólna – kobiety:
1m – Jaksik Sonia
2m – Kubieniec Julia
3m – Jaksik Zuzia
4m – Myrcik Dominika
5m – Golasz Monika
Klasyfikacja ogólna mężczyźni:
1m – Skomudek Tomek
2m – Dubas Łukasz
3m – Bralich Przemek
4m – Myrcik Adrian
5m – Cyl Dariusz
Gimnazjum chłopcy:
1m – Skomudek Tomek
2m – Dubas Łukasz
3m – Bralich Przemek
4m – Myrcik Adrian
5m – Stroba Mateusz
6m – Brdąkała Marek
7m – Brol Szymon
8m – Masoń Dominik
9m – Rogocz Wojtek
10m – Najgebauer Rafał
11m – Słota Paweł
12m – Aleksy Marcin
Gimnazjum dziewczęta:
1m – Kubieniec Julia
2m – Jaksik Zuzia
3m – Myrcik Dominika

4m – Golasz Monika
5m – Fredyk Anita
6m – Sowa Maria
7m – Kamińska Paulina
8m – Czornik Klaudia
9m – Polk Nikola
10m – Dubas Magda
11m – Podgórna Patrycja
12m – Sowa Kinga
13m – Ślimok Agnieszka
Szkoła podstawowa klasy VI dziewczęta:
1m – Ślęzok Judyta
2m – Słota Agata
3m – Kucharczyk Paulina
4m – Zgraja Kamila
5m – Faflok Ismena
Szkoła podstawowa klasy VI chłopcy:
1m – Barwicki Mateusz
2m – Fredyk Kamil
3m – Smol Mateusz
4m – Brzęczek Mateusz
5m – Sowa Tomek
6m – Beleć Przemek
Szkoła podstawowa klasy IV chłopcy:
1m – Brzęczek Daniel
2m – Zgraja Darek
3m – Kulisz Maciek
Szkoła ponadpodstawowa chłopcy:
1m – Cyl Dariusz
Szkoła ponadpodstawowa dziewczęta:
1m – Jaksik Sonia
Dystans 1000 m
Klasy IV – V chłopcy:
1m – Głąb Marcin
2m – Bardziński Sebastian
3m – Bula Sebastian
4m – Faflok Dominik
5m – Brzęczek Daniel
6m – Zgraja Darek
7m – Kulisz Maciek
8m – Karmoliński Michał
9m – Tomaszewski Grzegorz
Klasy VI chłopcy:
1m – Smol Mateusz
2m – Bula Mariusz
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Klasy IV – V dziewczęta:
1m – Hanulok Emilia
2m – Wojsyk Martyna
3m – Kubieniec Paulina
4m – Walaszczyk Klaudia
5m – Kucharczyk Monika
6m – Klecha Justyna
7m – Jaguś Wioletta
8m – Nowak Agnieszka
Dystans 500 m
Klasy II dziewczęta:
1m – Pisulska Natalia
2m – Zgraja Agnieszka
3m – Konopa Natalia
4m – Barwicka Paulina
5m – Smol Magdalena
6m – Bartosik Bożena
7m – Mzyk Oliwia
Klasy II chłopcy:
1m – Brzęczek Wojtek
2m – Sekuła Marcin
3m – Lisiecki Tomek
4m – Kluge Jakub
5m – Jarecki Kamil
6m – Strach Bartosz
7m – Smolin Mariusz
8m – Małysa Bartosz
9m – Kozak Oliwier
10m – Bazan Przemek
11m – Kosteczka Tomek
12m – Piskoń Marek
Klasy III chłopcy:
1m – Kubieniec Maciek
2m – Badura Bartek
Klasy III dziewczęta:
1m – Klecha Mariola
2m – Bartosik Natalia
Dystans 300 m
Przedszkole:
1m – Szyszka Mateusz
2m – Zok Kevin
3m – Strózik Nadia
Szkoła podstawowa klasy „O”
i I chłopcy:
1m – Hampel Franek
2m – Jaguś Szymon
3m – Bartosik Sebastian
4m – Tomalka Mateusz
5m – Podstolec Dawid
6m – Kulisz Mateusz
7m – Małysa Marcel
8m – Smolarz Olaf
9m – Machwitz Marcel
10m – Erlebach Błażej
Szkoła podstawowa klasy „O”
i I dziewczęta:
1m – Świerc Olga
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Spółdzielnia Uczniowska GROSIK
W tym roku mija 110 rocznica powstania pierwszej w Polsce Spółdzielni
Uczniowskiej. Założyła ją Jadwiga Dziubińska w 1900 roku w Pszczelinie koło
Warszawy
W 2005 roku w naszej szkole wznowiła
działalność Spółdzielnia Uczniowska „Grosik”. Uczniowie – członkowie Spółdzielni
opiekują się sklepikami w szkole podstawowej i gimnazjum. Praca w sklepiku polega
na prowadzeniu sprzedaży drobnych artykułów spożywczych, na utrzymaniu czystości, dbaniu o dekorację w sklepiku i prowadzeniu dokumentacji rachunkowej.

Zyski ze sprzedaży są przeznaczone
na organizację rajdów, wycieczek krajoznawczych i wyjazdów do kina dla
klas 6SP i III gimnazjum. Dofinansowano m.in. wycieczkę do Bochni, rajd do
schroniska w Pawełkach, wycieczkę do
Wadowic.
SU wspiera również organizację konkursów matematycznych takich jak Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
Kangur, Kwadratura Koła, Alfik.
Uczniowie – sprzedawcy uczą się odpowiedzialności i rzetelności. Są chętni do
dodatkowej pracy, nie narzekają, chociaż

Uczniowie szkoły podstawowej ZPO w Boronowie w sklepiku szkolnym

każdą przerwę spędzają w sklepiku, aby
zaspokoić głód młodego klienta.
Opiekun SU mgr Maria Ślęzok

Uczennice gimnazjum w sklepiku szkolnym

V FORUM

SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH GIMNAZJÓW
I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU LUBLINIECKIEGO
Reprezentacja Gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej: Patrycja Ptak, Marta Wochnik i Karolina Surowiec wzięła udział w V Forum
Samorządów Uczniowskich Gimnazjów
i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lublinieckiego.
Forum odbyło się pod honorowym patronatem Urzędu Gminy Koszęcin oraz
Starosty Lublinieckiego, a organizatorem
imprezy było Gimnazjum im. Armii Krajowej w Strzebiniu. Spotkaniu Samorządów Uczniowskich towarzyszyło hasło:
„Człowiek stanowi największą wartość we

współczesnym świecie, a zarazem wartość, której się coraz częściej nie szanuje”.
Nasza młodzież zaprezentowała prace
przygotowane na konkurs fotograficzny
„Mam prawo do swych praw” i filmowy
„Nietolerancję należy zwalczać u korzeni”, wzięła udział w debatach i dyskusjach.
Organizatorzy zaprosili także na spotkanie
z Łukaszem Żelichowskim – pierwszym
niewidomym człowiekiem, który zdobył
szczyt Elbrus oraz Zygmuntem Sową –
niepełnosprawnym maratończykiem, który wygłosił prelekcję na temat praw człowieka.

W przyszłym roku VI Forum zorganizuje szkoła w Psarach.
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XIII Szachowe Mistrzostwa
Gminy Boronów
W sobotę – 6 marca 2010r. w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych
w Boronowie odbyły się XIII Szachowe Mistrzostwa Gminy Boronów. Turniej
oprócz wyłonienia najlepszych szachistów
w gminie, poświęcony jest również pamięci p. Zenona Janika, wieloletniego dyrektora szkoły i propagatora „królewskiej gry”
planszowej.
W zawodach wzięło udział 46 zawodników. Rywalizowano w pięciu kategoriach wiekowych. Najmłodszym i najlepszym graczem w kategorii klas 0-III szkoły
podstawowej okazał się 6 letni Mateusz
Tomalka, kolejne miejsca w tej kategorii
zajęli Maciej Kubieniec, Bartek Małysa
i Brzęczek Wojtek. W kategorii klas IV-VI
– najlepszą szachistką okazała się Paulina
Kubieniec pokonując w finałowych zmaganiach Judytę Barwicką. Wśród chłopców zwycięsko zakończył szachowe boje
Mateusz Brzęczek, II miejsce zajął jego
brat Daniel Brzęczek a trzecie Mateusz
Smol.
Najlepszym gimnazjalistą okazał się Damian Wojtkowiak, a gimnazjalistką Julia
Kubieniec przed Olą Brzęczek. Najlepszą
kobietą była Marzena Kosteczka.
Najstarszym szachistą i również najlepszym w kategorii senior został p. Leszek Bidziński (73 lata), emerytowany były
nauczyciel szkoły w Boronowie, II lokatę
zdobył Aleksander Malcher, a III miejsce
Jan Zając. Wśród młodzieżowców I miejsce zajął Paweł Stawiarz, II miejsce Mateusz Majchrzyk, a III Damian Wojtkowiak.
W turnieju odbyło się wiele pojedynków
rodzinnych, m.in.: wójta gminy p.Rufina
Majchrzyka z synem Mateuszem, mecz p.
Marka Wojtkowiaka z synem Bastkiem,
czy p. Andrzeja Rymarczyka z zięciem
Marcinem Swatkiem. Najwięcej nagród
tradycyjnie wywalczyły rodziny Kubienców i Brzęczków. Brawo – tak trzymać.
Zwycięzców dekorowali: p. Marianna
Janik, wójt gminy Rufin Majchrzyk, prezes TKKF „Boronovia” – Jihad Rezek, dyrektor szkoły p. Jadwiga Stroniewska oraz
główny sponsor zawodów – prezes firmy
„Megaset” – Andrzej Rymarczyk, dzięki
któremu cały turniej miał, jak co roku wysoki wymiar. Zawody przebiegały w miłej atmosferze, a poziom gier był wysoki
– mówi główny sędzia zawodów Aleksander Malcher, któremu pomagali w organizacji turnieju działacze TKKF-u. Najlepsi szachiści otrzymali puchary, medale
i nagrody książkowe. Wszyscy zawodnicy
skorzystali z ciepłych i zimnych napojów,
pączków i pysznego bigosu.

Ożywione pomeczowe dyskusje i rozmowy świadczyły o pożytecznie i miło spędzonym czasie przy szachownicach. Do
zobaczenia na kolejnych zmaganiach na
„64 polach”.
Opracował:J.S.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
Senior:
1. Bidziński Leszek
2. Malcher Aleksander
3. Zając Jan
4. Swatek Marcin
5. Stawiarz Paweł
6. Majchrzyk Rufin
7. Majchrzyk Mateusz
8. Wojtkowiak Sebastian
9. Wojtkowiak Marek
10. Rymarczyk Andrzej
11. Badura Sławomir
12. Myrcik Paweł
13. Sukiennik Darek
14. Gałka Szymon
15. Bełkot Michał
16. Sukiennik Piotr
Seniorka:
1. Kosteczka Marzena
Młodzieżowiec:
1. Stawiarz Paweł
2. Majchrzyk Mateusz
3. Wojtkowiak Sebastian
Gimnazjum – dziewczęta:
1. Kubieniec Julia
2. Brzęczek Ola
Gimnazjum – chłopcy:
1. Wojtkowiak Damian
2. Jończyk Paweł
3. Sukiennik Marcin
Szkoła podstawowa klasy IV-VI
– dziewczęta:
1. Kubieniec Paulina
2. Barwicka Judyta
Szkoła podstawowa klasy IV-VI – chłopcy:
1. Brzęczek Mateusz
2. Brzęczek Daniel
3. Smol Mateusz
Szkoła podstawowa klasy 0-III:
1. Tomalka Matusz
2. Kubieniec Maciej
3. Małysa Bartek i Brzęczek Wojtek
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SZKOLNE KOŁA NAUKOWE – SKN
Od 1 marca 2010 r. piętnastu uczniów
klasy 1b gimnazjum naszej szkoły bierze
udział w projekcie „Akademia Uczniowska” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie pracują
w trzech, pięcioosobowych grupach. Aktualnie realizują matematyczny moduł
pod nazwą „Eksperymenty uczniowskie”
i przygotowują temat: „Czy wiesz co jesz?”.
Praca w SKN jest dla uczniów nowym,
ciekawym doświadczeniem. Dostarcza im
wiele satysfakcji i podczas nauki uczniowie
się bawią, wymyślając gry matematyczne
(np. labirynt w równaniach) czy też udzielają odpowiedzi na pytania kluczowe.
W szkołach uczestniczących w programie przez cały czas jego trwania, czyli do
kwietnia 2014 roku, będą prowadzone
szkolne koła naukowe z wybranych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
(matematyka, chemia, fizyka, biologia),

przy użyciu metod pomagających rozwijać kompetencje kluczowe.
Gimnazjaliści poznają techniki eksperymentalne, zaplanują i przeprowadzą
zgodnie z procedurą naukową: obserwacje, eksperymenty i projekty zespołowe,
dotyczące wybranych partii materiału nauczania związanych z realizacją podstawy programowej. Intencją programu jest,
aby każdy z uczestniczących w nim gimnazjalistów co najmniej kilka razy wziął
udział w zajęciach szkolnych kół naukowych, prowadząc z innymi uczniami projekt wzajemnego nauczania.
Uczniowie z różnych województw pracujący nad tym samym zagadnieniem
będą współpracować online. Eksperymenty, obserwacje i projekty wykonane przez
uczniów będą prezentowane na forum
szkoły oraz na specjalnie przygotowanej
platformie internetowej.

Ratujmy Ziemię

za miała uświadomić wszystkim uczniom
ważne problemy ekologiczne. Temu samemu celowi służyło przedstawienie pt., ,Ziemię mamy tylko jedną – Ekoexpress”. Była
w nim mowa o chorej Ziemi, szkodliwym,
a zarazem praktycznym ozonie, dziurze
ozonowej, stanie lasów, zanieczyszczonym
powietrzu, śmieciach, odpadach i wysypiskach. Uczniowie bardzo mądrze i stanowczo wypowiadali się na temat dbania
o środowisko i szanowania naszej planety, bo przecież, ,co uczynimy Ziemi, uczynimy sami sobie”. W programie mogliśmy
także zobaczyć zmagania klas w turnieju ekologicznym oraz konkursie na hasło
ekologiczne. Wszystkie zespoły poradziły
sobie świetnie, a miano EKO KLASY zdobyła klasa 4B. Jak co rok obchody Dnia
Ziemi przygotowała p. Anna Rajfur. Gratulujemy wszystkim ekomaniakom ogromnej wiedzy i zachęcamy do stosowania teorii w praktyce.

W poniedziałek, 26 kwietnia uczniowie
Szkoły Podstawowej Zespołu Placówek
Oświatowych im. Unii Europejskiej wzięli udział w obchodach Dnia Ziemi. Impre-

CEO sfinansuje dodatkową pracę nauczycieli prowadzących szkolne koła naukowe oraz organizujących wycieczki
naukowe, a także dostarczy szkołom uczestniczącym w programie zestawy małego badacza oraz mikroskopy laboratoryjne.
Koordynator AU: mgr Maria Ślęzok

POSZERZAMY NASZE HORYZONTY

MY, EKOLOGIA
I ŚWIETNA ZABAWA
Dnia 28.04.2010r klasy I i II Gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych
im. Unii Europejskiej wzięły udział
w warsztatach ekologicznych w katowickim Spodku. Obok filmów o tematyce ekologicznej, którego bohaterami
byli członkowie kabaretu DNO i wysłuchania prelekcji o zagrożeniach, jakie stwarza dla środowiska działalność
człowieka, młodzież mogła wysłuchać
koncertu zespołu Golec uOrkiestra.
Z wyprawy uczniowie wrócili bardziej
uświadomieni ekologicznie i pełni wrażeń.

Czerwiec 2010

POD EGIDĄ GOK
18 kwietnia w sali widowiskowej odbył
się koncert poświęcony pamięci zmarłego przed pięciu laty Papieża Jana Pawła
II. Motywem przewodnim Koncertu był
cytat „...Żeby źródło odnaleźć trzeba iść
ciągle w górę… ”, zaczerpnięty z bogatej
twórczości naszego Papieża, wybór padł
na Tryptyk Rzymski i utwór „Strumień”.
Razem z zespołami AGAT i ANIOŁKI
oraz z chórem szkolnym wspominaliśmy
nasze spotkania z Ojcem Świętym, Jego
ulubione piosenki i pieśni oraz te utwory,

KULTURA
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które inni artyści Jemu poświęcili. Wspaniale w nastrój, jaki winien przypadać
takiemu Koncertowi, wprowadzała nas
Pani Jolanta Sierańska, której powierzyliśmy jego prowadzenie. Dziękuję, Pani
Agacie Kudlek za przygotowanie oprawy
muzycznej, Pani Jolancie Sierańskiej za
słowo mówione, Panu Alojzemu Mój za
zdjęcia i wszystkim młodym wykonawcom, którzy przypomnieli tak wspaniałe utwory bliskie sercu Wielkiego Polaka,
które towarzyszyły mu podczas jego pielgrzymek. Dziękuję wszystkim gościom
i mieszkańcom za przybycie na ten niecodzienny Koncert.

XXIV REGIONALNY MINIFESTIWAL NASZE SUKCESY
PIOSENKI DZIECIĘCEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW
– BORONÓW 2010
Nasi milusińscy z terenu regionu mieli okazję, popróbować swoich możliwości
wokalnych podczas 24 Minifestiwalu Piosenki dla Przedszkolaków. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 90 małych wykonawców. Najliczniejszą ekipą
przybyło do sali widowiskowej GOK-u nasze Boronowskie przedszkole, które gorąco oklaskiwało małych artystów. Patronat
nad Minifestiwalem objął Wójt Gminy Boronów Pan Rufin Majchrzyk, który wręczył równorzędne nagrody rzeczowe laureatom, którzy zostali wyłonieni przez
profesjonalne jury, któremu przewodniczył Pan Łukasz Kluczniak. Laureatami
zostali: Paweł Litke /3 lata/ Przedszkole Nr
5 w Kłobucku, Anna Grzyb /3 lata/ Przedszkole w Kuźniczce, Aleksandra Grzyb /5

lat/ Przedszkole w Kuźniczce, Julia Mura /
5 lat/ Przedszkole w Sierakowie Śl., Oliwia
Sikorska/ 5 lat/ Przedszkole Nr 1 w Myszkowie, Ola Gordzielik /6 lat/ Przedszkole Nr 8 w Lublińcu, Mateusz Wańczyk /6
lat/ Przedszkole Nr 4 w Lublińcu, Oliwia
Szaniec /7 lat/ Przedszkole Nr 1 w Krzepicach, Janusz Pach – Zespół Szkół w Kochanowicach, Dawid Werner /7 lat/ Przedszkole w Sierakowie Śl., Janek Dumański
/7 lat/ Przedszkole Nr 7 w Lublińcu, oraz
specjalną nagrodę jurorów otrzymała Karina Troczka z Przedszkola w Zajączkach
Pierwszych.
Wszystkim uczestnikom, nauczycielom, rodzicom składam serdeczne podziękowanie za przygotowanie dzieci do
konkursu.

24 kwietnia 2010 roku Paulina Pająk,
reprezentująca Gminny Ośrodek Kultury
zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki MIKROFON 2010 , którego organizatorem był MDK w Radomsku,
Martyna Wojsyk reprezentantka ZPO została laureatką wyróżnienia tego konkursu.
W jury zasiadała Grażyna Łobaszewska.
Obie laureatki do konkursu przygotowywała Pani Agata Kudlek. Gratulujemy.

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 4 lipca 2010 roku wszystkich
mieszkańców na wakacyjny festyn
w klimatach włoskich. W programie przewidujemy rozgrywki oldboyów, kuchnię włoską i koncert
gwiazdy wieczoru Roberto Zucaro.
Szczegółowe informacje o festynie
umieszczone będą na plakatach reklamowych.
B.L
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DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ

Kolonie letnie

dla dzieci i młodzieży
z Boronowa
„Stowarzyszenie dla Boronowa”
organizuje w dniach od 29.06. do
05.07.2010 letnie kolonie dla dzieci
i młodzieży z Boronowa do Ośrodka Wypoczynkowego w Kotlinie
Kłodzkiej.
Cena 550 zł obejmuje:
• Transport autokarem;
• Noclegi, 4 posiłki dziennie;
• Pokoje 2,3,4,5-osobowe z łazienkami;
• Bogaty program rekreacyjny (liczne autokarowe i piesze wycieczki,
w tym całodniową wycieczkę do
Czech z wizytą w Safarii ZOO –
jednym z największych ogrodów
zoologicznych w Europie; ogniska,dyskoteki);
• Ubezpieczenie;
• Obsługę wykwalifikowanej kadry.

Pierwsza ścieżka przyrodnicza w naszej gminie
„Stowarzyszenie dla Boronowa” od maja br. realizuje projekt pod nazwą „Dydaktyczna ścieżka przyrodnicza – przyjazna dla środowiska, korzystna dla zdrowia. Teren
Gminy Boronów”.
Środki finansowe na dofinansowanie zadnia zostały pozyskane z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W związku z realizacją projektu Zarząd „Stowarzyszenia dla Boronowa” zaprasza do udziału w dwóch gminnych konkursach: „Przyroda Boronowa w poezji”oraz
„Przyroda Boronowa w fotografii”. Konkurs poetycki odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas 4-6 i klas gimnazjalnych, natomiast konkurs fotograficzny
w trzech: szkoła podstawowa, klasy gimnazjalne oraz dorośli. Zdjęcia na płycie CD należy dostarczyć do 15 czerwca. Bliższych informacji odnośnie konkursów udzielają panie: Bożena Ledwoń i Anna Rajfur. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego
otwarcia dydaktycznej ścieżki.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!!!

„Inwestycja w edukacyjny rozwój mieszkańców Boronowa – szansą dla gminy”

Druga edycja konkursu

„Boronowskie smakołyki
z przepisów Babuni”
Już po raz drugi „Stowarzyszenie
dla Boronowa” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym,
którego celem jest prezentacja kulinarnych tradycji Boronowa.
Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap dotyczy sporządzenia opisu
potrawy lub wypieku wraz z podaniem, kiedy dana potrawa pojawiła się na rodzinnym stole. Natomiast
drugi etap polega na przygotowaniu
zgłoszonej do konkursu potrawy i zaprezentowaniu jej podczas biesiady
miodowej. Rozstrzygnięcie konkursu
i wręczenie nagród nastąpi podczas
Trzeciego Święta Miodu.
Do konkursu zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od wieku. Na zgłoszenia potraw czekamy do 10 lipca. Szczegółowy
regulamin znajduje się na stronie
www.dlaboronowa.pol.pl

– to tytuł projektu,na którego realizację środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego EFS w ramach priorytetu IX. Działania 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym założeniem projektu jest zainwestowanie w edukacyjny rozwój mieszkańców Boronowa poprzez podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji. Zdobyte
kompetencje ułatwią zainteresowanym osobom tworzenie założeń projektowych,takich jak: analiza sytuacji, określenie problemów, diagnoza potrzeb, formułowanie celów i założeń projektowych.
Priorytetem cyklu szkoleń jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz wyszkolenie się
w praktyce pisania projektów. Uczestnicy projektu poznają specyficzne dla każdego
z programów źródła finansowania,obszary tematyczne, koszty kwalifikowane, zasady
ubiegania się o dotacje.
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia cyklu szkoleń.
Szkolenia odbywać się będą w godzinach popołudniowych i weekendy w sali OSP
Boronów. Oprócz szkoleń stacjonarnych zaplanowano również dwa szkolenia wyjazdowe w ośrodkach konferencyjno-szkoleniowych w Beskidach. W czerwcu odbędzie
się konferencja promocyjna na temat możliwości aplikowania o środki EFS na terenach wiejskich, którą poprowadzą prelegenci z Katowic i Częstochowy.
„Stowarzyszenie dla Boronowa” serdecznie zaprasza mieszkańców Boronowa do
uczestnictwa w cyklu bezpłatnych szkoleń. Więcej informacji odnośnie sposobu rekrutacji uczestników do projektu zostało zamieszczonych na plakatach, ulotkach, w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy i „Stowarzyszenia dla Boronowa”.
Bożena Ledwoń
koordynator projektu

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ

Czerwiec 2010

„Świąteczna radość...”
Klub Wolontariatu działający przy
„Stowarzyszeniu dla Boronowa” aktywnie włączył się w tegoroczną wielkanocną zbiórkę żywności. Organizatorem
zbiórki był Bank Żywności w Częstocho-

wie, zaś „Stowarzyszenie dla Boronowa”
było jej lokalnym koordynatorem.
Na terenie Gminy Boronów zebrano
154 kg i 70 dkg żywności za kwotę 901
złotych i 99/100. Przygotowanych zostało 45 świątecznych paczek,które zostały przekazane osobom samotnym
i chorym z terenu naszej gminy. Zarząd
„Stowarzyszenia dla Boronowa” bardzo

Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Boronowskiej
ul. Poznańska 1, 42-283 Boronów
www.smzb.pl, e-mail:smzb@gazeta.pl

„Boronowska Majówka pod Dębem”
W dniu 02.05.2010. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej zorganizowało
festyn pod nazwą BORONOWSKA MAJÓWKA POD DĘBEM. Miejscem imprezy był
plac sportowo-rekreacyjny.
Na scenie zaproszonych gości i mieszkańców bawiła świetnie przygotowana pod kierownictwem Pani Agaty Kudlek, młodzież z Gimnazjum „ANIOŁKI i ISKIERKI” oraz
profesjonalny zespół „AGAT”.
Kulminacyjnym punktem imprezy dla licznie zgromadzonej publiczności był występ
śląskiego kabaretu „Śląskie Trio Piotra Szefera” znanego z programów TV „Silesia”
i Radia Piekary.
Kolejny pokaz sprawności przedstawił młodzieżowy klub z Boronowa i Kalet
„KARATE”. Ich ćwiczenia i zabawy w szczególności zainteresowały młodszą część widowni zainteresowaną sportem dla aktywnych. Zabawą i tańcami do północy zakończono majówkę.
Specjalne podziękowanie kierujemy dla sympatyków i ludzi zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, czyli dla naszych SPONSORÓW, dzięki którym możemy podejmować działania na rzecz lokalnej społeczności, propagując kulturę, rozrywkę i historię regionu.
Podsumowując BORONOWSKĄ MAJÓWKĘ POD DĘBEM dziękujemy mieszkańcom, zaproszonym gościom, za liczny udział w imprezie.
Przedstawiamy parę fotek z imprezy, a cały reportaż FOTO można obejrzeć na stronie
internetowej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Boronowskiej www.smzb.pl.
Prezes SMZB
Alojzy Moj
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serdecznie dziękuje Wolontariuszkom
i Członkom stowarzyszenia, którzy bezpośrednio zaangażowali się w ogólnopolską akcję zbiórki żywności. Dziękujemy przede wszystkim Mieszkańcom,
którzy bardzo chętnie dzielili się z potrzebującymi zakupioną żywnością.
Bożena Ledwoń
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Wielkanocna zbiórka żywności. Wolontraiuszki „Stowarzyszenia dla Boronowa”.

Ważny dzień dla gimnazjalistów – egzaminy!

Mistrzostwa Polski Makroregionu Południowego w Karate Kyokushin-kan.
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Urząd Gminy w Boronowie, ul. Dolna 2
tel. 34 3539 100, 34 3539 110, 34 3669 811
e-mail: gmina@boronow.pl

Laureaci Koncertu Galowego XXIV Regionalnego Minifestiwalu Piosenki
Dziecięcej dla Przedszkolaków – Boronów 2010.
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