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„CZAS JUŻ BOCHEN CHLEBA WYPIEC Z NOWEJ MĄKI”
Ten cytat z wiersza „Żniwa za pasem” Karoliny Kusek posłużył
za motto uroczystości dożynkowych AD 2010 .
Pogoda nam nieco spłatała psikusa, ale mimo to przyszliśmy
wszyscy, aby podziękować za plony rolnikom naszej gminy. W tym
trudnym roku, pełnym opadów, żniwa szczęśliwie dobiegły końca.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęła dziękczynna Msza Święta za
zebrane plony w intencji rolników i ich rodzin, którą celebrował
Ksiądz Proboszcz Werner Olejnik. Potem kolorowy korowód ruszył
ulicami naszej miejscowości prowadzony przez młodzieżową orkiestrę dętą wraz z mażoretkami z Gminnego Ośrodka Kultury we
Wręczycy Wielkiej oraz strażaków naszej OSP . Bryczka z Wójtem
i Starostami, bryczki z gośćmi Dożynek, ciągniki z udekorowanymi przyczepami, zabytkowe maszyny rolnicze oraz piesi uczestnicy
przebrani w niezwykle barwne stroje odgrywając scenki rodzajowe
sławne nie tylko na terenie naszego powiatu, ale już województwa,
tworzyły wielobarwny korowód, na który czekaliśmy na miejscu
imprezy, gdzie Szymon Jaguś w gwarze śląskiej powitał wszystkich
zebranych.
Gospodarzami tegorocznych Dożynek były SIODŁOKI i jak
przystało na gospodarzy Starostowie Państwo Agnieszka i Tomasz
Karmolińscy, przybyli z darami, chlebem wypieczonym z tegorocznych plonów i wieńcem dożynkowym. Przyniesione dary wręczyli Wójtowi Gminy Panu Rufinowi Majchrzykowi, a on uroczyście
przyrzekł chleb dzielić sprawiedliwie.
Starostowie oraz Wójt częstowali wszystkich licznie zebranych
gości pachnącym pokrojonym chlebem dożynkowym. Wzlatujące
w niebo gołębie pocztowe, uświetniły całość oficjalnych uroczystości.
Czeski chleb w darze przywiozła delegacja z Komorni Lhotki,
a Starosta tej zaprzyjaźnionej z nami gminy Stanislav Ćmiel wręczył go uroczyście Wójtowi Rufinowi Majchrzykowi.
W tym roku mieliśmy zaszczyt przekazać nagrodę „Super Sponsora” Panu Edwardowi Hucz, właścicielowi firmy Zakład Budownictwa Drogowego, Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu, a „Złotego Sponsora” Panu Ryszardowi Sklorz właścicielowi firmy P.P.H.U.
„DAXBOR”.
Część rozrywkową imprezy rozpoczął zespół wokalny „AGAT”
działający od 6 lat przy GOK-u, pod czujnym okiem Pani Agaty Kudlek –Domagały, a potem rozpoczęły się dożynkowe harce poprowadzone przez kabaret biesiadny „FIESTA”. Recital „MONY LISY”
porwał zebranych do tańca, a żywiołowa grupa wokalno-taneczna
„MAXEL”, przybyła do nas z okolic Białegostoku i Ełku, nie pozostawiła wątpliwości, że umiemy się wspólnie bawić bez względu
na pogodę, ponieważ dożynkowy wieczór nie należał do najcieplejszych. Dyskotekowe rytmy DJ PAWLAKA zakończyły uroczystości dożynkowe. Do zobaczenia na kolejnych Dożynkach za rok 28
sierpnia 2011 roku.
Galeria zdjęć z Dożynek znajduje się na stronie internetowej :www.
boronow.pl oraz www.gokboronow.pl, serdecznie zapraszamy.

B. Leśniowska

2

INFORMACJE

Październik 2010

PODZIĘKOWANIE!
Wójt Gminy Boronów Pan Rufin Majchrzyk oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Boronowie Pani Bogusława Leśniowska pragną złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy czynnie włączyli się
w organizację tegorocznych Dożynek. Swoje
podziękowanie kierujemy przede wszystkim
do Starostów Państwa Agnieszki i Tomasza
Karmolińskich z Siodłoków, Księdza Proboszcza Wernera Olejnika za liturgię Mszy
Świętej odprawionej w intencji rolników i ich
rodzin, służbie kościelnej i ministrantom za
uświetnienie tej uroczystości oraz Panu Pawłowi Sukiennikowi za oprawę muzyczną.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Siodłoków za dekorację ołtarza, oraz przygotowanie wieńców dożynkowych. W sposób szczególny dziękujemy wszystkim mieszkańcom
Boronowa, Grojca, Huciska, Dębowej Góry,
Zumpów, boronowskim pszczelarzom i firmie Naftoservis za przygotowanie korowodu. Dziękujemy Policji z Lublińca oraz strażakom OSP za bezpieczny jego przemarsz.

FUNDUSZ SOŁECKI 2010
W bieżącym roku poraz pierwszy nasze
sołectwa dysponowały funduszem finansowym w kwocie około 7 000,00 zł na każde
sołectwo. W ramach funduszu sołeckiego
zostały wykonane następujące prace:
Grojec – wykonano część ogrodzenia boiska sportowego w Grojcu – ok. 100 m.
Hucisko – wykonano altanę z drewna
przy stawach rekreacyjnych.
Zumpy – wykonano modernizację oświetlenia ulicznego (wymiana 5 lamp i zainstalowanie 1-nej dodatkowo).
Dębowa Góra – naprawiono nawierzchnię dróg gruntowych w tej miejscowości.
Powyższe prace zostały wykonane przez
Urząd Gminy. Natomiast zakres tych prac
został ustalony na podstawie wniosku sołtysa w oparciu o uchwałę zebrania wiejskiego
danego sołectwa.

Wójt Gminy – R. Majchrzyk

INFORMACJE
Pracownikom i instruktorom Gminnego
Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy, Paniom
ze szkolnej kuchni, dzieciom, młodzieży, hodowcom gołębi pocztowych, Stowarzyszeniu
Miłośników Ziemi Boronowskiej, zespołowi
Agat, pracownikom GS Herby dziękujemy
za udział w organizacji Dożynek. Dziękujemy również fotografom Panu Alojzemu Moj,
Stanisławowi Wieczorkowi i Mariuszowi Koczybie za dokumentację fotograficzną przebiegu uroczystości. Panu Janowi Plusczok
za dokumentację video, Pani Ludmile Żydek
za projekt plakatów dożynkowych, Pani Annie Matysiakiewicz za przygotowanie słowa
mówionego.
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do naszych sponsorów, którzy rok rocznie wspierają nasze działania finansowo. Serdecznie dziękujemy: Panu Edwardowi Hucz
SUPERSPONSOROWI tegorocznych Dożynek, Panu Ryszardowi Sklorz ZŁOTEMU
SPONSOROWI, Panu Andrzejowi Rymarczyk Prezesowi „MEGASET” sp. z .o o w Piekarach Śląskich, V-ce Prezesowi BS w Koszęcinie z/s w Boronowie Pani Anieli Pluta,
Operatorowi Logistycznemu Paliw Płynnych
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z Płocka Baza Nr 3 w Boronowie, właścicielom następujących firm: F.U.H „BEKAMA”
Krzysztofowi Bełkot, P.P.H.U. „DOMAX” Arkadiuszowi Mika, F.U.H „ Instalacje Grzewcze i Sanitarne” Bogdanowi Brol, „DUOFEST CATERING” Sławomirowi Greupner
i Michałowi Pradela, Zakład Ogólnobudowlany „RELMAL” Mirosławowi Głąb, „TOMTRONIX” Tomaszowi Tomalka, Usługi Transportowe i Budownictwo Drogowe Dawidowi
Hucz, F.P.H. „HiJ” Joannie i Henrykowi Masoń, Usługi Budowlane „MAREX” Markowi
Ocieczek, P.P.H.U „TRANS-REN” Ryszardowi
Myrcik, Usługi Budowlane i Napraw Maszyn
Budowlanych Arkadiuszowi Burzyk, ”DACH
–WENT” Andrzejowi Potempa. Dziękujemy
także Panom; Alojzemu Moj - zakład fotograficzny „DANET”, Henrykowi Pająk - zakład
stolarski, Piotrowi Molęda z Koszęcina – firma poligraficzna „GRAFFI” za pomoc rzeczową przy organizacji Dożynek.
Specjalne podziękowanie kierujemy do
Pani Agaty Kudlek –Domagały oraz członków zespołu AGAT za reprezentowanie naszej gminy na dożynkach powiatowych
w Lublińcu w dniu 12 września 2010 .

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE
Z powodu krążących po Boronowie różnych opinii i plotek na temat placu zabaw
przy szkole, chciałbym przedstawić oficjalne
stanowisko Gminy w tej sprawie.
Jesienią 2009 r. Gmina złożyła do Kuratorium Oświaty w Katowicach przygotowany przez Szkołę wniosek o dofinansowanie
modernizacji placu zabaw w ramach rządowego projektu „Radosna szkoła”. Wniosek przewidywał modernizację istniejącego placu zabaw za kwotę 100.900 zł, z czego
50.000 zł miało być dotacją ministerstwa,
a 50.900 zł środkami finansowymi z budżetu Gminy. Wiosną po podpisaniu umowy na
dotację z ministerstwa Urząd Gminy przystąpił do opracowania dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia przetargu w celu
wybrania wykonawcy modernizacji placu
zabaw. W czerwcu i lipcu odbyły się kolejno dwa przetargi, które zostały unieważnione ze względu na oferowane bardzo wysokie
ceny. Najtańsza oferta wyniosła ok. 160.000
zł, to jest o 60% więcej od ceny ustalonej
we wniosku. Następnie w obecności p. Dyrektor Szkoły przeprowadziłem negocjacje
z firmą oferującą najniższą cenę.
Podczas negocjacji okazało się, że
nie można już obniżyć kosztów realizacji zamówienia ze względu
na wzrost ponad
100% ceny bezpiecznego pod-

łoża gumowego w kolorze pomarańczowym. Ze względu na to, że Ministerstwo
Edukacji Narodowej zastrzegło w realizacji programu „Radosna Szkoła” wykonanie
podłoża placu zabaw tylko w kolorze pomarańczowym nastąpił gwałtowny wzrost cen
przedmiotowych materiałów. W celu obniżenia kosztów remontu placu zabaw przeprowadziłem rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Kuratorium Oświaty w Katowicach o możliwości zmiany koloru podłoża gumowego. Niestety, Gmina nie uzyskała zgody na
zmianę koloru podłoża. W tym roku, ze
względu na prowadzenie dużych inwestycji,
Gminy nie stać na wyłożenie dodatkowych
60.000 zł na plac zabaw.
Wobec powyższych faktów w sierpniu
podjąłem decyzję o wycofaniu się z realizacji
programu „Radosna Szkoła”, a pozostałe na
ten cel gminne środki finansowe w wysokości 47.000 zł przekazałem Szkole w celu modernizacji szkolnego placu zabaw, w oparciu
o znacznie tańsze podłoże innego koloru niż
pomarańczowy. We wrześniu po rozpoczęciu
prac modernizacyjnych okazało się, że zabraknie pieniędzy na całkowitą zmianę podłoża na placu zabaw. W celu dokończenia
prac Gmina postanowiła przekazać Szkole
dodatkowe 18.000zł zakładając oszczędności w innych wydatkach budżetowych.

Wójt Gminy – R. Majchrzyk
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Z PRAC RADY GMINY
W ostatnim czasie Rada Gminy w Boronowie obradowała podczas sesji w dniu 31
sierpnia br. Podczas tej sesji podjęła następujące uchwały:
– w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2010 rok;
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Lublińcu;
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubliniec;
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej;
– w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości;
– w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający
Gminie Boronów oraz jej jednostkom
podległym.
Uchwały oraz protokoły z sesji Rady
Gminy można znaleźć na stronie internetowej www.boronow.bip.pl
Ponadto przypominamy mieszkańcom o dyżurach Przewodniczącego Rady
Gminy w Boronowie – Romana Czornika w siedzibie Urzędu Gminy w Boronowie w sali narad (I piętro sala nr 7)
w każdy wtorek w godzinach: 8.30–9.30
i 16.30–17.30
M. Klabis

HARMONOGRAM
odbioru odpadów segregowanych zbieranych w workach na terenie gminy
Boronów w 2010 roku
Rejon I 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 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)

WYWÓZ ŚMIECI – IV kwartał 2010 r.
15.10
18.10
16.11
18.11
16.12
17.12
sołectwo
Grojec
Hucisko

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

Firma „KOM-BUD” Woźniki
19.10
19.11
20.12
ulica
3 Maja
Wiśniowa
Ks. Adamka
Ligonia
Smołki
Wojska Polskiego
Urząd Gminy
Dworcowa
Ogrodowa
Koszęcińska
Lompy
Sportowa
Dolna
Reymonta
Wyspiańskiego
Słowackiego
Sienkiewicza

20.10
22.11
21.12
sołectwo/ulica
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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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
• Policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami
napowietrznych linii telekomunikacyjnych na terenie naszego powiatu. Łupem złodziei padły przewody
o wartości ponad 17 tys.zł. Zarzuty usłyszały już dwie osoby, wobec
których prokurator zastosował dozór policyjny. Policjanci z Wydziału Kryminalnego, na terenie Katowic zatrzymali dwóch mężczyzn
w wieku 25 i 27 lat, którzy na terenie powiatu lublinieckiego dokonywali kradzieży napowietrznych
linii telekomunikacyjnych. Zatrzymani przestępcy ukradli także kable, które znaleźli w lesie i zabezpieczyli funkcjonariusze. 25 latek
usłyszał już 7 zarzutów dokonania
kradzieży m.in. w Dębowej Górze,
Kalinie i Lisowie. Obydwaj zatrzymani to mieszkańcy Katowic. Przestępcy od marca do września tego
roku ukradli ponad 900 m kabli
o wartości przekraczającej 17 tys.
zł. Policjanci określają sprawę jako
rozwojową i planują dalsze zatrzymania. Z dotychczasowych ustaleń wynika bowiem, że w procederze brały udział jeszcze inne osoby.
Wobec 25 i 27 latka prokurator zastosował dozór policyjny.
• Policjanci zatrzymali osobę,
który w sobotę 04.09.2010 r. ukradła metalowe pokrywy zbiorników
na terenie oczyszczalni ścieków w
Boronowie. W sobotę, kilka minut
po godzinie 16.00 oficer dyżurny
lublinieckiej komendy przyjął zgło-

szenie o kradzieży blach z terenu
oczyszczalni ścieków w Boronowie. Policjanci, którzy udali się na
miejsce ustalili, że łupem złodzieja padło 6 sztuk pokryw zbiorników wykonanych ze stali nierdzewnej. Funkcjonariusze zabezpieczyli
ujawnione na miejscu narzędzia
jakimi posłużył się złodziej tj: klucze i młotek. Zabezpieczone ślady i współpraca z mieszkańcami
Boronowa pozwoliły policjantom
szybko ustalić jakim samochodem
poruszał się sprawca. Eliminując
kilkanaście osób teoretycznie mogących mieć związek ze sprawą –
kryminalni zatrzymali następnego
dnia 27 latka z Lubszy który ukradł
blachy, które zaraz potem sprzedał w jednym z punktów skupu
złomu na śląsku. W wyniku podjętych czynności przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Koszęcinie i Wydziału Kryminalnego KPP
Lubliniec na terenie Miasteczka
Ślaskiego, ustalono miejsce przechowywania skradzionych pokryw
które następnie zostały wydane
stronie pokrzywdzonej. Wobec podejrzanego w sprawie został zastosowany dozór policyjny

KI ERO W NI K
POSTERUNKU POLICJI
w KOSZĘCINIE
asp. Alfred GAJDZIK

WÓJT GMINY BORONÓW
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Boronowie.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
----------------------------------– działka nr 1083/92, o powierzchni
0.1800 ha, na karcie mapy 1 IV, obręb Boronów , zabudowana, opisana w księdze
wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu
nr CZ1L/00037272/6, jako własność: Gmina Boronów.
Nieruchomość położona przy ul. Wojska Polskiego w Boronowie, zabudowana
budynkiem byłego przedszkola. Od strony
północnej znajdują się tereny niezagospodarowane, natomiast od strony południowej i zachodniej zlokalizowane są obiekty handlowo-usługowe oraz stacja paliw.
Posadowiony na nieruchomości budynek
jest murowany, jednokondygnacyjny, otynkowany, podpiwniczony, pokryty papą termozgrzewalną. Przeprowadzony był również proces osuszania fundamentów oraz
wymiany okien.
Cena wywoławcza nieruchomości:
290.000,00 zł + VAT*
* zwolnione z VAT (art.43 ust.1 pkt 2
ustawy o podatku od towarów i usług)
Zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Boronów, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Boronów
Nr 15/XXVII/2006 z dnia 21 marca 2006
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BORONÓW”,
przedmiotowa nieruchomość znajduje się
na terenie oznaczonym symbolem 35 U –
z podstawowym przeznaczeniem na usłu-
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gi oświaty, zdrowia lub administracji. Jako
przeznaczenie dopuszczalne określa się
obsługę turystyki.
II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 października 2010 r.
o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy
Boronów , ul. Dolna 2 , sala nr 4.
Przetarg przeprowadzony zostanie
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r.Nr 207, poz.2108
ze zm.). Zgodnie z w/w rozporządzeniem
przetarg jest ważny bez względu na liczbę
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej ( nie mniej niż
1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych).
Warunkiem przystąpienia do licytacji
jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 29.000,00 zł do dnia 15.10.2010 r.
na konto Urzędu Gminy w Boronowie nr
27 8288 1014 2001 0000 0450 0005. Datą
dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Uczestnicy przetargu winni przed
otwarciem przetargu przedłożyć Komisji
Przetargowej:
– dowód wpłaty wadium,
– w przypadku osoby fizycznej: dowód

tożsamości, a w razie reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
– w przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej,
dowody tożsamości wspólników spółki,
stosowne pełnomocnictwa,
– w przypadku osób prawnych: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości
osób reprezentujących podmiot,
– małżonek samodzielnie licytujący nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego: pisemną zgodę współmałżonka.
Cudzoziemcy w przypadku wygrania
przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, w przypadkach , gdy taka zgoda jest wymagana.
Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, a wpłacone
przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Wadium przepada na rzecz Urzędu
Gminy Boronów, jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

INFORMACJA GOPS

Świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2010/2011 !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Boronowie przypomina o zbliżającym
się nowym okresie zasiłkowym ze świadczeń rodzinnych trwającym od 1 listopada
2010r. do 31 października 2011r. W związku z tym wnioski na nowy okres zasiłkowy
można będzie składać w GOPS od września 2010r. z zaświadczeniami o uzyskanych dochodach rodziny z Urzędu Skarbowego za 2009 rok.
Osoby, które w nowym okresie zasiłkowym będą starać się o uzyskanie świadczeń rodzinnych mogą zgłosić się do
GOPS o pobranie wniosków w sprawie
wydania zaświadczeń o dochodach za
2009 rok z Urzędu Skarbowego. Powyższe
wnioski można będzie złożyć w Urzędzie
Gminy w Boronowie (Sekretariat), który
prześle zebrane wnioski do Urzędu Skarbowego.
Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego należy dołączyć:
1. Kserokopię dowodu osobistego osoby
ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
2. Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem docho-

dowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy (za
2009 rok), zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości składek na ubezpieczenia
społeczne odliczonych od dochodu,
c) wysokości składek na ubezpieczenie
zdrowotne odliczonych od podatku,
d) wysokości należnego podatku;
3. Zaświadczenia lub oświadczenia
dokumentujące wysokość innych dochodów np.:
• zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych (za 2009 rok) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego
z Urzędu Gminy (może być nakaz płatniczy),
• zaświadczenie o wysokości przyznanych
alimentów,
• zaświadczenie o wysokości przyznanych
w 2009 r. stypendiów,
• zaświadczenie o wysokości przyznanych
diet,
4. Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby pod-

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości najpóźniej na 3
dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
I przetarg ogłoszony na dzień 20 lipca 2010 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z art.38 ust.1,
pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U.
z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm./.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami
upłynął 01.06.2010 r.
Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boronów, na tablicach informacyjnych na terenie Gminy Boronów , a także umieszczone
na stronie internetowej gminy; www.boronow.bip.net.pl
Szczegółowe informacje związane
z powyższym można uzyskać w Urzędzie Gminy Boronów , II piętro, pokój nr
7 oraz telefonicznie pod numerem
34 / 35–39–100 wew. 21
Boronów, dnia 09.09.2010 r.

legające przepisom o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(za 2009 rok), zawierające w szczególności informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku
dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
5. Inne zaświadczenia lub oświadczenia
oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:
• skrócony odpis aktu urodzenia dzieci
(w przypadku osób składających wniosek
pierwszy raz),
• orzeczenie o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności (w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko
niepełnosprawne),
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka
adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego
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orzekający rozwód lub separację,
• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu
opiekuna prawnego dziecka,
• zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka
do szkoły lub szkoły wyższej,
• zaświadczenie pracodawcy o terminie
urlopu wychowawczego i okresie, na jaki
został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia (w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urlopu wychowawczego),
• zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do
ubezpieczeń społecznych (w przypadku
ubiegania się o dodatek z tytułu urlopu wychowawczego),
• dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego
dochodu (w przypadku utraty dochodu)
• dokument lub oświadczenie określające
wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny (w przypadku uzyskania dochodu).
W indywidualnych sprawach osób
ubiegających się o świadczenia rodzinne GOPS może wymagać dodatkowych
dokumentów nie wymienionych powyżej
w zależności od danej sytuacji rodziny.
Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał
osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód ten nie
może przekroczyć kwoty 583,00 zł.
Szczegółowych informacji w zakresie
świadczeń rodzinnych udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie.
Fundusz alimentacyjny – nowy okres zasiłkowy 2010/2011 !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Boronowie przypomina o zbliżającym
się nowym okresie zasiłkowym Funduszu Alimentacyjnego trwającym od 1 października 2010r. do 31 września 2011r.
W związku z tym wnioski na nowy okres
zasiłkowy można będzie składać w GOPS
od sierpnia 2010r. z zaświadczeniami
o uzyskanych dochodach rodziny z Urzędu Skarbowego za 2009 rok.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 725 zł.
Więcej informacji w sprawie ubiegania
się o środki z funduszu alimentacyjnego
można uzyskać w siedzibie GOPS w Boronowie.
Kierownik GOPS
Irena Sitek
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„JEDNOŚĆ” BORONÓW – PUCHAR WÓJTA DLA „JEDNOŚCI” !
W dniu 12.08.2010 w sali OSP odbyło się
spotkanie Wójta Gminy Pana Rufina Majchrzyk z Zarządem, trenerami oraz zawodnikami drużyny seniorów naszego Klubu.
Uczestniczyli w nim również Przewodniczący Rady Gminy Roman Czornik oraz członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Gabriela Świerc i Paweł Sukiennik.
Okazją spotkania z inicjatywy Wójta były
bardzo duże osiągnięcia naszych drużyn w zakończonych rozgrywkach sezonu 2009/2010
oraz awans I-ej drużyny do Klasy Okręgowej.
W swoim wystąpieniu Wójt podkreślił zasługi w promowaniu Gminy poprzez sukcesy
sportowe i złożył gorące podziękowania i gratulacje oraz wręczył na ręce Prezesa Krzysztofa Romańczyk okazały puchar. Były również
życzenia dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą oraz dla seniorów w klasie wyższej.
Przy wspólnym posiłku nastąpiła wymiana poglądów na temat dalszych planów sportowych i organizacyjnych Klubu oraz współpracy z władzami samorządowymi. Wójt na
pytania o ewentualną poprawę infrastruktury wyjaśnił, że wykonany projekt modernizacji obiektu sportowego/ budowa nowej
nawierzchni, trybun, ogrodzenia, boiska
wielofunkcyjnego – na kwotę ca 2 mln / został wraz z wnioskiem pozytywnie oceniony i przyjęty do dofinansowania z RPOWŚL

na lata 2007–2013. Ponieważ wniosków
było bardzo dużo znalazł się na dość dalekim miejscu listy rezerwowej i jego realizacja
w najbliższym czasie jest mało prawdopodobna. Rozważana jest możliwość zgłoszenia go w mniejszym zakresie rzeczowym do
innych programów gdyż realizacja tak dużej inwestycji z budżetu gminy jest nierealna.
Gminę stać jedynie na 15 % udział własny.
Ostatnio odebraliśmy dobrą informację, że
został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dotację 500 tys zł,
gdzie jest większa możliwość uzyskania dofinansowania. Musimy w nadziei cierpliwie
czekać, gdyż odbywa się weryfikacja formalno-merytoryczna wniosków.
Tymczasem trwają już rozgrywki w klasie „O” i nie zapeszając drużyna nasza spisuje się na razie nadspodziewanie dobrze, gdyż
z 5-ciu spotkań wygrała 3, z tego 2 na trudnych terenach Unii Kalety i Polonii Poraj.
Również pierwsze mecze rozegrały drużyny młodzieżowe. Juniorzy pokonali kolegów
z Woźnik 6–2, a trampkarze zremisowali ze
Strzebiniem 1-1.
Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej www.jednosc-boronow.pl gdzie znajdują się wszystkie aktualne
wyniki i wiadomości.
		
E. Czyż

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
o realizacji projektu: „Optymistyczne jutro – aktywizacja środowisk wiejskich”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, iż w ramach środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–
2013 w związku z realizacją projektu „Optymistyczne jutro – aktywizacja środowisk wiejskich” dnia 7 września br. odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu.
Kierownik - koordynator podziękował uczestnikom za udział w projekcie oraz motywował ich do dalszej owocnej współpracy.
Jednym z celów realizowanego projektu jest podniesienie aktywizacji społecznej
i kompetencji życiowych uczestników w ramach aktywnej integracji. W związku z tym
dnia 10 września uczestnicy projektu pojechali na wycieczkę o charakterze kulturalno –
turystycznym do Opola. Zwiedzili tam Muzeum Wsi Opolskiej oraz Ogród Zoologiczny,
sfinansowano dla nich transport autokarem, obsługę przewodnika, ubezpieczenie, bilety wstępu oraz wyżywienie.
Natomiast 13 września br. rozpoczął się kurs „Aktywny na rynku pracy” organizowany
przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu. Ma on na celu podniesienie kompetencji społecznych, autoprezentację. Ponadto uczestnicy zapoznają się z lokalnym rynkiem pracy, skutecznymi metodami poszukiwania pracy oraz sposobami rozmowy z pracodawcą. Następny kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” rozpocznie się 21 września
dzięki czemu beneficjenci nabędą umiejętności udzielania pomocy w przypadku zatruć,
złamań, omdleń itp.
Kursy zawodowe rozpoczną się w październiku br., przewidziany jest „Kucharz – kelner z aranżacją stołów” dla kobiet oraz „Technolog wykończenia wnętrz” dla mężczyzn.
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Wakacje w szkole – czemu nie. Zajęcia
sportowe w czasie letniej kanikuły odbywały się we wtorki i czwartki, z podziałem na grupy wiekowe. Największą popularnością cieszyły się rozgrywki w piłkę
nożną i siatkową. W miesiącu lipcu zajęcia
prowadził trener Zbigniew Ormańczyk,
a w sierpniu nauczyciele wychowania fizycznego ze szkoły w Boronowie. W sierpniu odbyły się dwa wyjazdy do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach, gdzie nasza
młodzież i dzieci zażywały kąpieli i masaży, oraz zjeżdżały rurami.
W czasie wakacji uczniowie z klas
sportowych z gimnazjum uczestniczyły w ośmiodniowym obozie rekreacyjnosportowym w Komorni Lhotka w Czechach.

SZKOŁA

TKKF „BORONOVIA”
zaprasza na zajęcia

Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Boronovia” w Boronowie zaprasza mieszkańców
i młodzież na zajęcia sportowe prowadzone
w ramach swojej działalności. We wrześniu
wznawiają działalność sekcje: aerobiku, karate kyokushin-kan i piłki siatkowej.
Zajęcia aerobiku poprowadzi tak jak w latach ubiegłych instruktor fitness p. Aneta Piełot, a ćwiczenia odbywać się będą dwa razy
w tygodniu, a jedną z nowości i atrakcji zajęć
będzie step–aerobik. Również sekcja karate rusza ostro do boju ćwicząc dwa–trzy razy w tygodniu pod okiem m.in. p. Wiesława Kubieńca. Sekcje piłki siatkowej poprowadzą – męską
p. Wojciech Żyłka, a żeńską Jarosław Sobol.
Aktywnie czas spędzali nasi biegacze m.in.
panowie. Benedykt Kucharczyk, Maciej Piełot, Michał Bełkot startując w biegach masowych, górskich a nawet maratonie. Sekcja
biegaczy zaprasza do wspólnych treningów
biegowych.
W planach mamy utworzenie sekcji dla

najmłodszych adeptów piłki nożnej, którą
poprowadzi p. Zbigniew Ormańczyk, oraz
rekreacyjną sekcję „spacerów z kijami” zdobywającą coraz większą popularność – nordic walking.
Klub TKKF „Boronovia” w okresie jesienno–zimowym zorganizuje i przeprowadzi szereg imprez sportowych o charakterze
masowym. Odbędzie się m.in. kolejna edycja
„Biegu po zdrowie w Boronowie”, „Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym”, turniej
siatkarski z okazji Święta Niepodległości,
rozgrywki piłki nożnej i siatkowej -„Mikołaj
na sportowo” i wiele innych o których poinformujemy lokalne społeczeństwo.
Informacje o terminach prowadzonych
zajęć można wyczytać z plakatów zamieszczonych w szkole lub od prowadzących zajęcia. Zapraszamy do wspólnych ćwiczeń
fizycznych i mile spędzić czas wolny pamiętając że „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.
Opracował: J.S.

OBÓZ SPORTOWY

w KOMORNI LHOTKA UCZNIÓW ZPO BORONÓW

Ponadto w sierpniu codziennie funkcjonowała w naszej szkole świetlica socjoterapeutyczna. Dzieci korzystały z pomocy
psychologiczno-pedagogiczej i codziennie
spożywały ciepły posiłek.
W ostatnim tygodniu wakacji gościliśmy
studenckich wolontariuszy w ramach projektu „Projektor” z województwa warmińsko-mazurskiego. Wolontariusze prowadzili zajęcia z naszymi dziećmi z tańców
integracyjnych, warsztaty artystyczno-malarskie, wycieczki terenowo-krajoznawcze.
W szkole przeprowadzono remonty,
odmalowano korytarze i sale lekcyjne.
W gimnazjum zainstalowano nowoczesną tablicę interaktywną, co na pewno
podniesie atrakcyjność zajęć lekcyjnych
i zmotywuje uczniów do poszukiwania
wiedzy. Dziękujemy całej społeczności za
wsparcie finansowe na zakup w/w pomocy dydaktycznej. Pieniądze na zakup tablicy pochodziły z 1% podatku od osób fizycznych przekazanych na rzecz szkoły, ze
szkolnej zabawy karnawałowej i festynu
szkolnego.

W dniach 4-11.08.2010 r. uczniowie klas
sportowych z gimnazjum przebywali na obozie letnim w zaprzyjaźnionej miejscowości
Komorni Lhotka , gdzie realizowali program
zajęć rekreacyjno-sportowych.
W czasie pobytu w Czechach zdobyliśmy
trzy szczyty górskie, podziwiając piękne widoki: z Goduli, Kotaru i Malej Prasivy. Odbyło się
kilka wycieczek – w miejscowości Koprovnica
zwiedziliśmy atrakcyjne muzeum samochodów osobowych i ciężarowych marki Tatra,
oraz muzeum legendy czeskiej lekkoatletyki
Emila Zatopka (mistrz olimpijski w biegach
długich) i Dany Zatopkowej (mistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem). Odwiedziliśmy
i zwiedzaliśmy zabytki uroczego miasteczka Stromberk (podobne do naszego Kazimierza nad Wisłą), gdzie wysłuchaliśmy m.in.legendy o „stromberskich uszach” objadając
się regionalnymi słodkimi wypiekami i lodami. W miejscowości Havirov zażywaliśmy
kąpieli w letnim parku wodnym, korzystając
z jego basenów ,skoczni do wody i zjeżdżalni.
W drodze do i z Komorni Lhotka dwukrotnie
zatrzymaliśmy się w Cieszynie podziwiając
jego architekturę oraz podglądając przygotowania do zakończenia etapowego -zawodów
kolarskich „Wyścigu Dookoła Polski”.
Wszystkie wyżej wymienione wypady były
możliwe dzięki temu ,że podczas naszego pobytu mieliśmy do dyspozycji autokar i „mi-

strza kierownicy” p. Marka Kitę.
Codziennie odbywały się zajęcia i treningi sportowe w miejscowej hali sportowej –
bezpłatnie użyczonej przez władze Komorni,
oraz na boisku trawiastym należącym do hotelu „Premier” gdzie byliśmy zakwaterowani. Odbył się mecz sparingowy w piłkę nożną
pomiędzy naszą drużyną a klubem sportowym z Czechowic–Dziedzic.
Dobre warunki mieszkaniowe, wspaniałe
wyżywienie, kąpiele w przyhotelowym basenie, a także zajęcia w siłowni, zawody w kręgielni, rozgrywki tenisowe i wycieczki rowerowe do miejscowości Guty, Reki i okolic Lhotki,
msza święta w zabytkowym kościółku, wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku oraz dyskoteka z profesjonalnym DJ-em dopełniły atrakcyjny wypoczynek naszej młodzieży.
Opiekę nad młodzieżą pełnili nauczyciele
wychowania fizycznego: Anita Strózik, Aneta Piełot, Wojciech Żyłka oraz Jarosław Sobol. Brawa dla w/w pań, które wjechały na
górę Godulę - rowerami- wow !). Nasza młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach i pełna zadowolenia, humoru i olbrzymich wrażeń nie chciała wracać do domu. Ale jak
mówi przysłowie: „wszystko co dobre szybko się kończy”. Do zobaczenia za rok na kolejnym obozie.
Opracował: J.S.
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KULTURA / DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ

BIBLIOTEKA ZAPRASZA !

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie na organizację DOŻYNEK
W GMINIE BORONÓW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na operację
z zakresu małych projektów, w wysokości 18.644,57. na obszarze objętym LSR realizowanym przez LGD BRACTWO KUŹNIC z siedzibą w Poczesnej, do którego należy również nasza gmina.

Zaproszenia:
XXIII MIĘDZYWOJEWÓDZKI PRZEGLĄD
AMATORSKICH ZEPOŁÓW MUZYCZNYCH I SOLISTÓW
„ I N T E R P R E T A C J E – B O R O N Ó W 2010”
Serdecznie zapraszamy 18 i 19 listopada o godzinie 16.00 do udziału w przesłuchaniach konkursowych Przeglądu. Koncert Galowy Laureatów 28 listopada o godzinie
17.00. Wszelkie dodatkowe informacje o przeglądzie znajdują się na stronie internetowej
GOK-u www.gokboronow.pl. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Boronów.
B. Leśniowska

Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki po nowości, które zostały zakupione z dotacji otrzymanej w ramach
programu operacyjnego Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa – Rozwój księgozbioru bibliotek”. Dofinansowanie z tego projektu, którego głównym beneficjentem jest
Biblioteka Narodowa wyniosło podobnie
jak rok temu 2.000,00 zł. Serdecznie prosimy czytelników, szczególnie młodzież naszego Gimnazjum, o terminowy zwrot lektur i książek do biblioteki. Przypominamy
:regulaminowy czas wypożyczenia książki
wynosi 1 miesiąc
Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek
10.00–16.00
Wtorek		
10.00–16.00
Środa		
12.00–18.00
Czwartek
10.00–16.00
Piątek		
12.00–18.00
J. Matjeka

W ramach projektu pn. „Inwestycja w edukacyjny rozwój mieszkańców Boronowa - szansą dla gminy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w naszej gminie przez „Stowarzyszenie dla
Boronowa” odbyły się kolejne szkolenia stacjonarne dla dwudziestu uczestników o tematyce: „Partnerstwo w projektach EFS”, „Diagnoza potrzeb mieszkańców obszarów wiejskich” oraz „Diagnoza potencjału społeczności lokalnych pod kątem tworzenia inicjatyw tematycznych”.
Projekt
										
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach
									
Europejskiego Funduszu Społecznego

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej czynnie uczestniczy
w imprezach organizowanych dla lokalnej społeczności i obchodach rocznicowych.
W dniu Święta Plonów Panie Klaudia Rymarczyk z koleżanką prowadziły sprzedaż książek wydanych przez Stowarzyszenie MZB, Urząd Gminy i Radę
Gminy, opisujące teren gminy i okolic.
Oprócz książek w sprzedaży ukazały się
„Pocztówki z Boronowa”.

W rozmowach prowadzonych z gośćmi uczestnikami dożynek Panie udzielały
wyczerpujących informacji dotyczących
prac i działalności Stowarzyszenia MZB.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej przy pomocy finansowej Urzędu
Gminy wydało dawno oczekiwane pamiątkowe pocztówki obrazujące obiekty godne uwagi mieszkańców i gości odwiedzających Boronów. Wydany został również
folder przedstawiający główne cele Stowarzyszenia i obrazujący jego działalność.

Bożena Ledwoń
koordynator projektu

Pocztówki przedstawiają w wielu odsłonach nasz zabytkowy 400 letni kościółek, opisujące przyrodę i urok naszych
lasów i pól oraz dziką i hodowlaną zwierzynę okolic Boronowa. Można je nabyć
w Gminnej Bibliotece i biurze stowarzyszenia na terenie GOK Boronów ul. Poznańska 1. Foldery są rozdawane dla zainteresowanych w tych samych punktach
bezpłatnie. Nabywając pocztówki można
uzyskać okolicznościową okrągłą pieczęć
jak na załączonych fotografiach.
Więcej informacji dotyczących pocztówek, folderów, książek, ich rodzaju, i możliwości nabycia można uzyskać na stronie
internetowej Stowarzyszenia Miłośników
Ziemi Boronowskiej www.smzb.pl .

Oprac. Prezes SMZB Alojzy Moj
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OTWARCIE PIERWSZEJ

chwalić się otwarciem pierwszej dydaktyczno-przyrodniczej ścieżki rowerowej.
Otwarcie nastąpiło dnia 14 września na
ulicy Wolności (na przeciwko plebanii), gdzie
znajduje się główna tablica informacyjna
prezentująca trasę oraz walory edukacyjnoprzyrodnicze ścieżki. W tej uroczystości towarzyszyli nam przedstawicieli WFOŚ i GW
w Katowicach p. Piotr Biernat oraz p. Elżbieta Derczyńska, jak również dziennikarka
„Życia Częstochowskiego” p. Anna Karlińska. Przybyły także władze gminne i powiatowe, zaproszeni goście oraz proboszcz
naszej parafii ks. Werner Olejnik, który pobłogosławił ścieżkę oraz uczestników pierwszego rowerowego rajdu.
Po uroczystym otwarciu przyszła kolej na
wypróbowanie pierwszego etapu trasu. Młodzież z naszej szkoły wraz z opiekunami udała się w stronę Dębowej Góry, gdzie znajduje
się pierwsza tablica informacyjna pod nazwą Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną
Liswartą”. W celu odkrycia kolejnych czterech tablic zapraszamy państwa na ścieżkę.
Trasa tej 13-kilometrowej ścieżki rozpoczyna się w Dębowej Górze a kończy w Szkla-

nej Hucie. Jej powstanie to doskonała okazja
do bliższego obcowania z naturą, do czynnego spędzenia czasu w gronie rodzinnym. Dla
młodych mieszkańców naszej gminy to również świetna sposobność do poznania rezerwatu przyrody „Rajchowa Góra”, znajdujących się tam licznych gatunków fauny i flory.
Taka ścieżka to atrakcja nie tylko dla mieszkańców ale również dla gości naszej gminy
i turystów, którzy będą mieli okazję odkryć
bogactwo przyrodnicze naszej miejscowości.
W dniu otwarcia ścieżki zostały również
wręczone nagrody laureatom konkursów fotograficznego oraz poetyckiego, których tematem przewodnim była przyroda naszej
gminy. Po wręczeniu nagród, młodzież przy
ognisku dzieliła się wrażeniami z pierwszej
przejażdżki rowerowej.
Zarząd Stowarzyszenia dla Boronowa serdecznie dziękuje Nadleśnictwu Koszęcin za
pomoc w realizacji projektu.
Wszystkich mieszkańców i gości serdecznie zapraszamy na ścieżkę. Do zobaczenia
na trasie.
				
Ewa Stefanik

Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

tkania mogliśmy porozmawiać z fachowcami
w dziedzinie etnologii i zwiedzić Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Była to niezwykle
oryginalna i barwna impreza, dająca okazję
do wymiany doświadczeń, a także motywację
do dalszej , twórczej pracy.
4. 18.12.2009 roku przygotowaliśmy warsztaty ozdób choinkowych. Podczas warsztatów
wykonaliśmy liczne świąteczne ozdoby z bibułki, słomy i papieru.
5. 16.03.2010 roku miało miejsce spotkanie
z panią Łucją Erlebach. Pani opowiedziała
nam o zwyczajach i tradycjach Wielkiego Tygodnia. Zaciekawiła nas informacja, że w lany
poniedziałek dziewczęta były oblewane wiadrami wody czerpanej ze studni lub wprost
wrzucane do rzeki. Natomiast rano w Wielki
Piątek każdy mieszkaniec Boronowa wchodził do zimnej Liswarty, po to, by oczyścić się
z grzechów.
6. 19.03.2010 roku zgodnie z tradycją pożegnaliśmy zimę wierszami i piosenkami,
i oczywiście spaleniem Marzanny.
Ponadto grupa uczniów uczestniczyła
w internetowej grze Etno-Bingo. Uczniowie
zebrali wiele ciekawych opowieści obfitujących w zapomniane już dzisiaj zwyczaje.
Dzięki realizacji projektu uczniowie poznali zwyczaje i obyczaje naszych dziadków,
a także doskonalili umiejętność pracy w zespole, umiejętność podziału zadań, jak i również odpowiedzialność za powierzone czynności.

DYDAKTYCZNEJ
ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ
PRZYJAZNEJ DLA ŚRODOWISKA,
KORZYSTNEJ DLA ZDROWIA

Dzięki zabiegom pani prezes Bożeny Ledwoń, pani Anny Rajfur i pani Katarzyny Góral, których projekt uzyskał dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
Stowarzyszenie dla Boronowa może po-

„Etnolog – zaloguj się na ludowo”
organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
we współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym

Grupa 15 uczniów z klas:4, 5 i 6-ych Szkoły
Podstawowej w Boronowie w roku szkolnym
2009/2010 realizowała ogólnopolski projekt
edukacyjny „Etnolog -zaloguj się na ludowo”.
Celem projektu było poznanie i odtworzenie
dawnych zwyczajów związanych z rokiem
obrzędowym.
W ramach projektu podjęliśmy następujące działania:
1. 26.10.2009 roku zorganizowaliśmy spotkanie z etnografem z Centrum Edukacji
Obywatelskiej, w czasie którego poznaliśmy
sposoby prowadzenia badań, jak i sposoby
dostrzegania zjawisk tradycji ludowej w swojej miejscowości. Zapoznaliśmy się również
z metodami badań etnograficznych i formami
publikacji zebranych wiadomości.
2. 18.11.2009 roku odbyło się spotkanie

z panią Marią Machoń, jedną z mieszkanek
Boronowa. Pani Machoń przekazała nam
wiele cennych informacji na temat dawnych
zwyczajów i jesiennych obrzędów charakterystycznych dla Boronowa. Ponadto poprzez inscenizację i symulację odtworzyliśmy obrzęd
darcia pierza.
3. 25.11.2009 roku zostaliśmy zaproszeni
do Muzeum Etnograficznego w Warszawie
na prezentację regionów. Na przygotowanym
stoisku zaprezentowaliśmy zdjęcia ,publikacje oraz foldery promujące gminę Boronów
i okolicę. Nasze stoisko odwiedzili państwo
Bieńkowscy - autorzy wielu książek jak, np.
„Muzyka malowana”. Stowarzyszenie „Dom
Tańca” zaprosiło wszystkich uczestników spotkania do korowodu odtwarzającego regionalne, tradycyjne tańce. Również w trakcie spo-

Nauczyciel koordynujący projekt:
Bożena Ledwoń
Nauczyciel wspierający projekt:
Joanna Woszczyna

Październik 2010
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Działalność Miłośników Ziemi Boronowskiej

Działalność Miłośników Ziemi Boronowskiej

Sprawozdanie Etnolog

Plac zabaw przy szkole

Obóz sportowy w Komorni Lhotka – Czechy
Fundusz sołecki – Hucisko

„Optymistyczne jutro – aktywizacja
środowisk wiejskich”

Wydawca:
Urząd Gminy w Boronowie, ul. Dolna 2
tel. 34 3539 100, 34 3539 110, 34 3669 811
e-mail: gmina@boronow.pl

Dydaktyczna ścieżka przyrodnicza
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