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Odbyły się trzy sesje od ukazania się
ostatniej informacji w biuletynie na ten
temat. Na sesji w dniu 09.03.2016 r. podjęto
m.in. następujące uchwały:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2016-2027,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania planu działalności Instytucji
Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury
w Boronowie za okres 1.01.2015 r. do
31.12.2015 r.,
- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Boronowie,
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Budżetu, Finansów, Inwentaryzacji
i rozwoju Gminy na rok 2016,
- w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeciwko
próbom wyłączenia Gminy Boronów ze
struktur administracyjnych Województwa
Śląskiego i włączenia Gminy Boronów
w ewentualnie tworzone Województwo
Częstochowskie,
- omówienie sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Boronowie za 2015 r.,
- przedstawienie sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Boronów za 2015 rok.
Na sesji podjęto również uchwałę, że
w projekcie uchwały zwiększa się budżet
gminy na 2016 rok po stronie przychodów
o kwotę 20 000, 00 zł (są to wolne środki za
2015 rok), którą po stronie wydatków
przeznacza się na zakupy inwestycyjne,
a konkretnie na zakup pomp na
przepompownie. Przesunięcie środków jest
konieczne w razie szybkiego zareagowania
na ewentualną awarię pompy, bez
konieczności zwoływania sesji. Istnieje
ryzyko, że pompy mogą być do wymiany, tak
jak stało się np. na ulicy Mostowej.
Radni wysłuchali także informacji
Kierownik GOPS pani Ireny Sitek na temat
działalności ośrodka jak i najważniejszych
zmian obowiązujących od tego roku.
W 2015 na opiekę społeczną
wykorzystano środki w wysokości
1 051 802,88 zł, z czego środki z budżetu
Wojewody to kwota 850 938,01 zł, a środki z
budżetu gminy 200 864,87 zł. Wydano 434
decyzje o przyznaniu świadczeń w formie
pieniężnej, rzeczowej i usługowej na zasiłki
z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne
i opiekuńcze, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe na
łączną kwotę 824 809,63 zł.
Kierownik GOPS powiedziała, że w roku
2016 obowiązują nowe świadczenia:
- rodzicielskie – dla kobiet, które urodziły
dziecko (wypłacane kobietom
niepracującym, studentkom zamiast urlopu
macierzyńskiego) do ukończenia roku przez
dziecko wypłacane jest 1000 zł miesięcznie,
- „złotówka za złotówkę” przysługuje
osobom, których dochód przekracza

kryterium uprawniające do świadczeń
rodzinnych (674,00 zł netto/osoba), a suma
dochodów rodziny nie przekracza kwoty
przysługujących im świadczeń,
- od 1.04.2016 r. program „500+”. Jest to
świadczenie, które otrzymują rodzice co
miesiąc w zależności od dochodu na
1 dziecko, bądź bez względu na dochód na
drugie i kolejne dziecko do momentu
ukończenia przez nie 18 lat.
Ponadto wprowadzono możliwość
pobierania informacji z ZUS i US
o dochodach i opłaconych składkach
zdrowotnych bez konieczności pisemnego
występowania do tych organów.
Kolejna sesja odbyła się 20.04.2016 r.
Uchwała, którą podjęto w sprawie zmian
budżetu gminy Boronów na 2016 r. zakłada,
że w projekcie uchwały w paragrafie
1 zwiększa się przychody gminy pochodzące
z wolnych środków za 2015 o kwotę
200 000,00 zł. Zwiększa się dochody ogółem
o kwotę 110 714,00 zł. Na tę kwotę składają
się następujące dochody: 75 000,00 zł to
dotacja celowa z Samorządu Województwa
Śląskiego, 9 932,00 – środki z udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych,
25 782,00 zł to subwencja oświatowa. Po
stronie wydatków powyższe kwoty zostaną
przeznaczone na następujące wydatki:
200 000,00 zł na wykup gruntów, 9 932,00 zł
na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy,
związane z trwającymi pracami
remontowymi, 25 782,00 zł na wydatki
bieżące w szkole podstawowej, 75 000,00 zł
na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej 905” (ulica
Wolności, wzdłuż parku gminnego).
Podjęto również uchwały w sprawie
współpracy z Województwem Śląskim
w celu realizacji zadania p.n.: „Budowa
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905
w Boronowie oraz w sprawie zmiany
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Boronów
na lata 2013-2017. Sekretarz Gminy Szymon
Żyłka wyjaśnił, że przygotowano uchwałę,
gdyż należy dostosować wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Gminy Boronów do realiów i możliwości
finansowych gminy.
W projekcie uchwały są dwie zmiany
w porównaniu do poprzedniej uchwały,
mianowicie przesunięto budowę wodociągu
na ulicy Poprzecznej z roku 2016 na 2017
i wykreślono budowę kanalizacji sanitarnej
na ulicy Poprzecznej.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jolanta Sierańska, poinformowała radnych
o posiedzeniu komisji, które odbyło się dnia
14 marca w siedzibie LKS. Miało ono na celu
sprawdzenie wykorzystania dotacji
udzielonej przez Gminę Boronów klubowi
sportowemu LKS „Jedność”. Przypomniała,
że klub składa ofertę na wykonanie zadania
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sportowego. Dotacja była wykorzystana
zgodnie ze złożoną ofertą, czego dowodem
była przedstawiona bardzo skrupulatnie
prowadzona dokumentacja. Należy zwrócić
uwagę, że coraz więcej działań jest
podejmowanych przez klub, również tych
związanych z wyglądem zewnętrznym
budynku. Na spotkaniu padła propozycja o
poszerzenie oferty klubu o zajęcia dla pań.
Prezes LKS jest bardzo otwarty na wszelkie
propozycje.
Przewodniczący Komisji Oświaty […]
Paweł Sukiennik, poinformował, że
posiedzenie komisji odbyło się dnia
4 kwietnia w Sali GOK. Członkowie wraz
z obecną dyrektor GOK Bogusławą
Leśniowską zajmowali się analizą
sprawozdania z wykonania budżetu GOK,
kalendarzem imprez na rok 2016 oraz
podsumowaniem kulturalnym roku 2015.
Przewodniczący stwierdził, że GOK
w Boronowie ma bardzo szeroką ofertę
kulturalną dla mieszkańców, bardzo dużo się
dzieje, tylko nie zawsze mieszkańcy chcą
brać czynny udział w proponowanych przez
GOK wydarzeniach, a szkoda, gdyż są na
bardzo wysokim poziomie. Komisja wysoko
oceniła funkcjonowanie GOK.
Na sesji 16.05.2016 r. radni podjęli
następujące uchwały:
-w sprawie zmian budżetu Gminy Boronów
na 2016 r.,

-w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2016-2027,
-w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Woźniki,
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej,
-w sprawie Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Boronów
na lata 2016-2025,
-w sprawie Strategii Rozwoju Gminy
Boronów na lata 2016-2025,
-w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Boronów w 2016 r.
Jeśli chodzi o strategię rozwoju dla naszej
Gminy na najbliższe 10 lat radni jak
i mieszkańcy mieli możliwość
przedstawienia swoich propozycji
i pomysłów. Radni w większości skorzystali
z tej możliwości kreśląc obraz rozwoju
i planowanych inwestycji na najbliższe lata.
W jakim kierunku pójdzie Gmina, co będzie
jej priorytetami, na co powinniśmy zwrócić
największą uwagę i na co przeznaczać
wygospodarowane środki zależy głównie od
nas – mieszkańców. Wiele jest rzeczy do
zrobienia, ale zawsze pozostaje pytanie,
co jest najważniejsze, co jest priorytetem od
czego zacząć. Przyjęta strategia te kwestie w
jakiś sposób porządkuje i kreśli plan
działania na najbliższe lata. Czy uda się

wszystko zrealizować, tego nie wiemy. Ale
wiemy na czym nam najbardziej zależy,
co dla nas jest ważne i co chcemy
konsekwentnie realizować. Szkoda tylko, że
tak niewielkie zainteresowanie ze strony
naszej społeczności nie spowodowało
szerszej dyskusji w tym temacie. To prawda,
że radni są przedstawicielami swoich
wyborców i powinni ich reprezentować,
jednak czynny udział mieszkańców
w tworzeniu tej strategii byłby ze wszech
miar wskazany. Miejmy nadzieję, że przyjęta
Strategia niesie ze sobą propozycje tych
rozwiązań, o których – w perspektywie
najbliższych lat – myślimy. Nic jednak nie
stoi na przeszkodzie, aby realizować
pomysły, które się w niej nie znalazły.
Wszystko zależy od nas i naszej chęci
uczestniczenia w rozwoju naszej Gminy.
Przypominamy, że pełne teksty
wszystkich uchwał są dostępne na tablicy
Urzędu Gminy oraz stronie BIP Boronów.

tego, czy było pod jego nadzorem, czy też
zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani
osoba, za którą ponosi odpowiedzialność,
nie ponoszą winy.
§2. Chociażby osoba, która zwierzę
chowa lub się nim posługuje, nie była
odpowiedzialna według przepisów paragrafu
poprzedzającego, poszkodowany może od
niej żądać całkowitego lub częściowego
naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności,
a zwłaszcza z porównania stanu
majątkowego poszkodowanego i tej osoby,
wynika, że wymagają tego zasady
współżycia społecznego.”
Aby zminimalizować koszty, ale przede
wszystkim „dać szansę” zabłąkanemu psu,
pracownicy Urzędu Gminy prowadzą akcję
na stronie internetowej poszukiwania
właściciela lub adopcji.
Ponadto uczulamy na wszelkie akty
okrucieństwa wobec zwierząt. Każde
zwierzę musi mieć dostęp do świeżej, zimnej
wody, nie powinno być trzymane na krótkim
łańcuchu. Całkiem niedawno odnotowano
w naszej miejscowości fakt wyrzucenia psa z
samochodu. Jeden z mieszkańców spisał
numer rejestracyjny pojazdu i sprawa
znalazła swój finał na policji.
Zgodnie z art. 35 ustawy o ochronie
zwierząt: „1. Kto zabija, uśmierca zwierzę
albo dokonuje uboju zwierzęcia
z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33
lub art. 34 ust. 1-4 podlega grzywnie,

karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2. 1a. Tej samej
karze podlega ten, kto znęca się nad
zwierzęciem.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego
w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym
okrucieństwem podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
3. W razie skazania za przestępstwo
określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka
przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest
jego właścicielem. (…) art. 39. W sprawach
o przestępstwa określone w art. 35 ust. 1,
1a lub 2 oraz wykroczenia określone w art.
37, a także w postępowaniu w sprawach
nieletnich o czyn karalny określony w art. 35
ust. 1, 1a lub 2, prawa pokrzywdzonego może
wykonywać organizacja społeczna,
której statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt.” (Dz. U. z 2013 r., poz. 865
z późn. zm.).
Decydując się na posiadanie zwierzęcia
w domu jesteśmy w pełni za niego
odpowiedzialni i powinniśmy być świadomi
obowiązków z tym związanych. Przede
wszystkim jednak szanujmy swoich braci
mniejszych i traktujmy ich jak przyjaciół.
Bo kto jest dobry dla zwierzęcia, jest i taki dla
człowieka.

Witold Stawiarz
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

APEL
Drodzy posiadacze psów, chcielibyśmy
zwrócić Państwa uwagę na pilnowanie
swoich zwierzaków. Wszystkie błąkające się
po okolicy psy są - zgodnie z ustawą
o ochronie zwierząt i uchwałą Rady Gminy
nr 30/XVII/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Boronów w 2016 r.” - wyłapywane
i przewożone do schroniska dla bezdomnych
zwierząt. Koszt wyłapania i przewiezienia
zwierzęcia do schroniska to około 1780 zł.
Mieszkańcy często skarżą się w Urzędzie
Gminy na problem wałęsających się psów,
boją się opuścić swoją posesję, gdyż nigdy
nie wiadomo, czy zwierzę nie zaatakuje.
Nawet miło wyglądający pies może w istocie
być niebezpieczny. Dlatego gmina,
aby zaradzić takim sytuacjom, będzie
zgłaszała podobne przypadki na policję
w celu odszukania ewentualnego właściciela
i ukarania go mandatem karnym.
Należy zdawać sobie również sprawę,
że osoba, której zwierzę wyrządziło krzywdę
może domagać się zadośćuczynienia od
właściciela czworonoga na drodze sądowej.
Zgodnie z art. 431 Ustawy z dnia
23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016
r., poz. 380):
„§1. Kto zwierzę chowa albo się nim
posługuje, obowiązany jest do naprawienia
wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od

Ewa Stefanik
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Aktualne inwestycje na terenie Gminy Boronów

Budowa Oczyszczalni
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INFORMACJE
Budowa ul. Wiosennej

ZARZĄDZENIE

INFORMACJA
Informujemy mieszkańców, że w Urzędzie Gminy w Boronowie, w sali ślubów (I piętro) odbędą się dyżury poselskie posła na
sejm RP Pana Tomasza Jaskóły.
Przewidziane terminy dyżurów:
28 czerwca 2016 r. - 16:00-17:30
8 listopada 2016 r. - 16:00-17:30
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INFORMACJA/KULTURA
Co zrobić z odpadami budowlanymi takimi jak: gruz, papa, styropian czy wata mineralna ?
Informujemy, iż na terenie gminy istnieje
możliwość dostarczenia do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (w skrócie PSZOK)
zlokalizowanego w miejscowości Hucisko
(teren oczyszczalni ścieków) niewielkich
ilości gruzu budowlanego. Odpady te mogą
pochodzić wyłącznie z małych remontów
przeprowadzanych we własnym zakresie.
Na terenie Punktu nie są natomiast
przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
papa, materiały izolacyjne typu wełna
mineralna oraz styropian, a także odpady
pochodzące z działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione odpady należy
przekazywać w ramach indywidualnej
umowy zawartej z firmami, które posiadają
stosowne zezwolenia na ich odbiór
i zagospodarowanie.
W sprawie odbioru, za dodatkową opłatą,
odpadów takich jak: papa oraz styropian,
można skontaktować się z Panią Marzeną
Sikora, tel. 606 830 256 lub 34/260-62-92
(firma EKOTOP z Częstochowy), powołując
się na wcześniejsze ustalenia z pracownikiem
Urzędu Gminy Boronów.
Zainteresowani mieszkańcy otrzymają
wycenę każdorazowego odbioru

i informację o miejscu, do którego odpady
należy dostarczyć.
Ponadto informujemy, że z Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych mogą korzystać wyłącznie
właściciele nieruchomości położonych
na terenie Gminy Boronów, którzy złożyli
deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz uiszczają z tego tytułu należne opłaty.
Red.
Jednocześnie przypominamy, że
PSZOK jest czynny: we wtorki od godz.
9.00 do 12.00; w czwartki od godz. 15.00
do 18.00 oraz w soboty od godz. 9.00
do12.00.

POD EGIDĄ GOK
....Cóż znaczyłaby ludzkość bez poezji.....
W dniu 30 marca odbyła się 31 Gminna edycja konkursu
recytatorskiego. W szranki konkursowe stanęło 22 laureatów
eliminacji szkolnych, z których jury pod przewodnictwem Pani
Kamili Lenart przyznało miejsca w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
klasy 0-3:
ź I miejsce - Martyna Hucz
ź II miejsce - Andżelika Gatys
ź III miejsca ex-aequo - Justyna Piełot i Kamil Gorzelak
wyróżnienia: Miłosz Barwicki i Patrycja Wojsyk
klasy 4-6
ź I miejsce - Milena Jaksik
ź II miejsce - Emilia Sojka
ź III miejsce - Wiktoria Hucz
Gimnazjum
ź I miejsce - Oliwia Gansiniec
ź II miejsce - Emilia Robok
ź III miejsca ex-aequo - Julia Sowa i Szymon Jaguś

Laureaci I i II miejsc otrzymali promocję do eliminacji
powiatowych, gdzie: Martyna Hucz, Emilia Sojka, Milena Jaksik
otrzymały wyróżnienia, a Oliwia Gansiniec zdobyła III miejsce.
Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali nagrody
książkowe zakupione ze środków finansowych gminy.
Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, a nauczycielom
i rodzicom dziękuję za przygotowanie dzieci do konkursu.
B. Leśniowska

Noc z Andersenem 2016
Tegoroczna edycja Nocy
z Andersenem odbyła się pod
hasłem „Spotkanie z bajką
i historią” W pierwszej części
imprezy odwiedził nas
sympatyczny żółwik Franklin,
bohater książek dla dzieci
i telewizyjnych bajek stworzony
przez kanadyjską pisarkę Paulette
Bourgeois. W towarzystwie
maskotki dzieci wysłuchały
przygód bohatera z książki
pt.„Franklin na wycieczce”, był też
czas na zagadki i zabawy ruchowe.
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Druga część spotkania to część
historyczna, podczas której Pan
Lucjan Imiołczyk niezwykle
interesująco opowiadał
i prezentował (z udziałem dzieci)
m.in. stroje i uzbrojenie
średniowiecznego rycerza.
Nie mogło zabraknąć również
nocnego buszowania w bibliotece,
gdzie uzbrojone w latarki dzieci
szukały śladów, które mogłyby
doprowadzić je do rozwiązania
zagadki, kto dokonał włamania do
biblioteki i gdzie zostały ukryte

zaginione książki. Po wieczorze
pełnym emocji nastała cisza nocna,
a w sobotni poranek po śniadaniu,
zadowolone, uśmiechnięte dzieci
wróciły do swych domów.
Dziękujemy Pani Anecie Piełot,
Pani Aleksandrze Poloczek, Panu
Lucjanowi Imiołczykowi za pomoc
w organizacji tegorocznej „Nocy”.
J. Matjeka

KULTURA

To już 10 lat!
Aż trudno uwierzyć, że minęło już 10
lat od momentu powstania zespołu Agat.
Mam wrażenie jakby wczoraj była
pierwsza próba, na której niezliczoną ilość
razy śpiewamy, nie jedna piosenkę, a
zaledwie jej fragment. Dlaczego tylko
fragment? Bo właśnie takie metody stosuje
Pani Agata Kudlek-Domagała,
założycielka zespołu, nasz niedościgniony
instruktor, a przede wszystkim filar
zespołu.
Przez 10 lat istnienia przez zespół
przewinęło się wielu wokalistów, każdy
miał inny charakter, podejście, motywację,
jednak w zespole zawsze tworzymy całość,
można powiedzieć, taką „śpiewającą
rodzinę”. To nie tylko próby, konkursy czy
koncerty, ale przede wszystkim wspólne
spędzanie czasu i pielęgnowanie naszej
pasji, którą jest śpiew.
Z okazji takiego jubileuszu
przygotowaliśmy koncert, który
podsumowuje 10 lat nie tylko ciężkiej
pracy, ale przede wszystkim radości,
emocji i doświadczenia jakie zdobyliśmy.
9 kwietnia w Gminnym Ośrodku
Kultury w Boronowie, przy którym działa
zespół, odbył się jubileuszowy koncert.

W repertuarze znalazły się piosenki, które
wykonywaliśmy w ciągu 10 lat
działalności. Chcieliśmy w ten sposób
powrócić do początku, do momentu, w
którym zespół dopiero zaczynał.
Każda piosenka przedstawiała kolejne
etapy istnienia, inny skład czy konkurs,
w którym braliśmy udział.
To nasze „małe wielkie” święto nie
mogło się obyć bez gościnnych występów.
Do naszego koncertu zaprosiliśmy m.in.
Panią Barbarę Leśniak, Pana Łukasza
Kluczniaka, Adama Sikorskiego oraz
Monikę Czernecką, osoby, z którymi
mieliśmy przyjemność współpracować. W
koncercie wzięli udział także uczniowie i
chór szkolny z ZPO w Boronowie.
Z okazji 10-lecia powstała specjalna
płyta „Agat - The best of 10 years”.
Możemy na niej usłyszeć pierwsze
nagranie zespołu z 2006 roku. Piosenki na
tej płycie to składanka utworów z wielu
koncertów i konkursów. Część z nich
została specjalnie przygotowana na tę
uroczystość.
Nie mogło także zabraknąć byłych
członków zespołu, którzy zaszczycili nas
swoją obecnością. Po raz kolejny

mogliśmy się spotkać i razem zaśpiewać na
scenie.
Tym koncertem zamknęliśmy pewien
rozdział. Coś się skończyło, przeminęło.
Nie oznacza to jednak końca. To tylko
kolejny etap, który właśnie rozpoczynamy.
Nowy początek, nowe wyzwania,
nowe doświadczenia.
Chcieliśmy podziękować wszystkim za
te 10 lat. Lista osób jest bardzo długa i
pewnie nie bylibyśmy w stanie wymienić
wszystkich. Przede wszystkim dziękujemy
tym, którzy współpracowali z nami,
pomagali podczas koncertów i konkursów,
a także mieszkańcom, którzy licznie
przychodzili na nasze występy.
Dziękujemy i zapraszamy na nasze
kolejne koncerty!
Zachęcam także do odwiedzenia strony
internetowej GOK-u, gdzie możecie
zobaczyć zdjęcia z tej uroczystości.
Paulina Pająk

Kolejna premiera Studia Pod Reflektorami
Studio teatralne Pod Reflektorami 26. kwietnia dało
kolejną premierę, tym razem pokazało swoją wersję baśni
Józefa Ignacego Kraszewskiego „O królewnie
czarodziejce”. Na spektakl zostały zaproszone dzieci
z przedszkola i klas młodszych Szkoły Podstawowej
w Boronowie i Przedszkola Prywatnego „Krzyś”.
Baśń „O królewnie czarodziejce” to kolejna wariacja
na temat prastarego motywu gonienia króliczka.
Otóż była sobie pewna królewna zajmująca się sztukami
magicznymi. Żeby mieć czas na rozwijanie swojego hobby i
samorealizację, postanowiła nigdy nie wychodzić za mąż.
Sprawnie pozbywała się kolejnych kandydatów na
mężczyznę życia, póki nie zjawił się ON - książę równie, a
może nawet nieco bardziej biegły w magii,
a do tego zdeterminowany. Królewna, nie doceniając
początkowo przeciwnika, zgadza się na oddanie swojej ręki,
gdy przejdzie on pomyślnie siedem prób...
Dalsze losy bohaterów baśni znają dzieci, które
z zapartym tchem śledziły je podczas przedstawienia
zadziwiającego pełnią barw i pomysłowością.
Baśń „O królewnie czarodziejce” nastręczać może
problemów inscenizatorom, albowiem królewna
czarodziejka i królewicz Siła, który starał się o jej rękę,
siedem razy musieli zmieniać swą postać. Z tym problemem
poradziły sobie młode aktorki, w odpowiednich momentach
akcji pojawiały się w ich rękach rekwizyty symbolizujące
zwierzątka i rośliny, w które przemieniali się bohaterowie.

Po przedstawieniu zaproszone dzieci mogły wejść na
scenę i pozować do zdjęć z kotem, myszką, gołębiem,
jastrzębiem, różą – rekwizytami użytymi podczas
widowiska.
Poranek spędzony w Gminnym Ośrodku Kultury
dostarczył wielu wrażeń nie tylko widzom, ale i aktorkom,
które zdecydowały, że jeszcze w mijającym roku szkolny
przygotują nowe widowisko, na które zaproszą
najmłodszych.
A. Matysiakiewicz
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KULTURA
30-lecie MINIFESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ dla PRZEDSZKOLAKÓW
18 i 19 maja br. gościliśmy na scenie 59
młodych wykonawców z przedszkoli z terenu
naszego regionu, którzy wzięli udział
w przesłuchaniach konkursowych. Jury,
któremu przewodniczył Pan Łukasz
Kluczniak, wyłoniło 17 najlepszych,
w poszczególnych kategoriach wiekowych,
którzy zaprezentowali się ponownie podczas
Koncertu Galowego, są to:
Kategoria - 4-latki:
ź I miejsce - Liwia Nowak - Gminne
Przedszkole w Olsztynie,
ź II miejsce -Julita Gambuś - Przedszkole
w Zborowskiem.
Wyróżnienia: Nadia Wojsa Przedszkole
w Rusinowicach i Zofia Kandzia Przedszkole POD DĘBEM w Koszęcinie.
Kategoria - 5-latki:
ź I miejsce - Łucja Gawęda - Przedszkole
we Wręczycy Wielkiej,
ź II miejsce - Amelia Doleżych Niepubliczne Przedszkole Językowe
"WYSPA SZKRABÓW" w Lubińcu,

ź II miejsce - Maja Kołodziejczyk Przedszkole we Wręczycy Wielkiej,
III miejsce - Klara Ciborowska - Przedszkole
w Boronowie,
ź III miejsce - Kamila Smol - Prywatne
Przedszkole "KRZYŚ" w Boronowie.
Wyróżnienia: Szymon Hubalek - Muzyczne
Przedszkole im. Św. Tereski od Dzieciątka
Jezus w Koszęcin i Nadia Burczinska Przedszkole w Ciasnej.
Kategoria – 6-latki:
ź I miejsce - Julia Zjawińska - Przedszkole
w Olsztynie,
ź II miejsce - Max Bolkowski - Przedszkole
w Olsztynie,
ź II miejsce - Alicja Witaczak - Przedszkole
w Zborowskiem,
ź II miejsce - Patryk Mokry – Koszęcin,
ź III miejsce - Antoni Szlązak - Przedszkole
w Pankach,
ź III miejsce - Maja Suchanek - Przedszkole
we Wręczycy Wielkiej.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.
Zostały one zasponsorowane przez Państwa
Anetę i Adama Brol - właścicieli sklepu
TYGRYS, za co serdecznie dziękuję.
Dziękuję Wójtowi Gminy panu Rufinowi
Majchrzykowi za objęcie patronatem tej
imprezy. I jak przystało na jubileusz - był tort
ze świeczkami i odśpiewane przez dzieci
gromkie 100 lat. Dziękuję serdecznie Oliwii
Gansiniec za poprowadzenie gali. Wszystkim
laureatom gratuluję a ich opiekunom życzę
kolejnych tak zdolnych podopiecznych.
Do zobaczenia za rok.
B. Leśniowska

38 DH "ZIELONE PIÓRA"
Jak wiadomo, w każdą sobotę o godzinie 11 mamy swoje
harcerskie zbiórki, ale zdarzają się takie soboty, w które robimy coś
więcej. Tak też było 7 maja, kiedy zebraliśmy patrol i udaliśmy się do
Lublińca na Grę Miejską „Veto”!
Jak nazwa wskazuje, przenieśliśmy się ponad 200 lat w czasie,
by uchwalić Konstytucję 3 Maja. Startowaliśmy o godzinie 9:00
z dworca w Lublińcu, oczywiście z mapami w rękach i z pełną
determinacją. Po drodze czekały na nas przeróżne zadania – od
rozwiązywania zagadek logicznych po walkę na szable, czy rzucanie
XVIII-wiecznym granatem. Musieliśmy zbierać od napotkanych osób
podpisy poparcia nad Konstytucją, jednak w tym wszystkim
przeszkadzali nam carscy agenci.
Po zaliczeniu jak największej ilości zadań, pojawiliśmy się o
godzinie 14:00 na rynku, aby wziąć udział w oficjalnym zakończeniu
pierwszej części Gry. Nagrody i wyróżnienia otrzymały patrole,
które nie zdecydowały się na drugą część zabawy na terenie Kokotka.
Po zaśpiewaniu hymnu ZHP i wspólnym zdjęciu udaliśmy się
do bazy Hufca. Od razu czekały tam na nas takie niespodzianki,
jak śluby czy dyskoteka. Wieczorem usiedliśmy przy ognisku, by zjeść
kiełbaski, napić się herbaty i wspólnie, przy dźwiękach gitary,
zaśpiewać parę harcerskich piosenek.
Zmęczeni całym dniem pełnym wrażeń, zapadliśmy w głęboki sen,
jednak nie na długo. W środku nocy usłyszeliśmy wybuchy i alarm
o nadejściu Rosjan. Zaczęła się gra nocna oparta na odtworzeniu
wydarzeń z Bitwy pod Zieleńcami. Jak najszybciej pobiegliśmy
rozwiązywać zadania, pomagać poszkodowanym i transportować
amunicję. Po przejściu szkolenia, stanęliśmy naprzeciw wojsk
rosyjskich. Czuliśmy się jak nasi rodacy w 1792 roku, gdyż OSP
pomogła odtworzyć kopię pożaru wsi w tamtych latach. Mrok nocy
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rozpraszały wybuchy i blask ognia. Pod ostrzałem balonów z wodą
i węży strażackich, brnęliśmy na wrogie wojska przez zasłonę dymną,
chcąc odebrać im sztandar. Kiedy w końcu nam się to udało, oddziały
kozackie poddały się i zwyciężyliśmy.
Rankiem, oczywiście po obowiązkowej rozgrzewce i sprzątaniu,
odbyło się zakończenie Gry i wręczenie nagród. Nasz kobiecy patrol
zdobył 2. miejsce :) Po całym podsumowaniu i miłych słowach,
stanęliśmy w kręgu i puściliśmy iskierkę. Z wielkim zapałem
i radością czekamy na następną edycję Gry. Czuwaj!
dh. Paulina Kędzia

KULTURA

Jesteśmy otwarci na innych...
Harcerstwo to przede wszystkim
braterstwo, zaufanie, odpowiedzialność
i jedność. Należy jednak pamiętać,
że zawsze jest pora na przygodę.
W piątek, 03.06.2016, harcerze z 38
DH „Zielone Pióra" zorganizowali
w czasie przerw na terenie szkoły
w Boronowie parę zabaw. Dużo osób
wzięło udział w grach, a szczególnie
dzieci z klas I – III szkoły podstawowej.
Przypadły im do gustu zabawy z klanzą
oraz łatwe, wpadające w ucho pląsy.
Na ostatniej przerwie dzieci mogły
znaleźć na grzbiecie swoich dłoni napis
informujący o dacie, godzinie oraz
miejscu... pierwszej zuchowej zbiórki!
Następnego dnia o godzinie 10:00
cała gromadka odważnych przybyła do
Gminnego Ośrodka Kultury.
Po zrobieniu standardowego kółka

i zaśpiewaniu wesołych piosenek,
wszyscy usiedli i zaczęli zabawę, dzięki
której mogli poznać siebie nawzajem.
Zabawa polegała na powiedzeniu
kilku słów o sobie, zawiązania wokół
swojej ręki kawałka nitki oraz rzucenia
kłębka do innej osoby. W ten sposób
powstała między uczestnikami sieć
łącząca wszystkich. Następnie
postanowiono o rozłożeniu klanzy.
Ile było śmiechów i okrzyków radości!
kiedy wchodziło się do sali, na której
odbywała się zbiórka, nie sposób było się
nie uśmiechnąć.
Po złożeniu klanzy wszyscy ustawili
się w kręgu i puścili symboliczną
iskierkę. Po takiej pełnej emocji zbiórce
kadra prowadząca spotkanie ma
nadzieję, że takie (i jeszcze lepsze)
zabawy będą miały miejsce co tydzień.

D ro d z y ro d z i c e , p o z w ó l c i e
dzieciom na takie spędzenie czasu drogie dzieci, nie bójcie się przyjść!
Kiedy? - każda Sobota.
Gdzie? - Gminny Ośrodek Kultury
w Boronowie.
W jakich godzinach? - 10:00-11:00.

SUKCESY MODELARZY Z
BORONOWA NA V FESTIWALU
MODELARSKIM W KOSZĘCINIE

XI WOJEWÓDZKI KONKURS
PLASTYCZNY "ZACZAROWANY OGRÓD"
WRĘCZYCA WIELKA
Spośród 795 prac, które wpłynęły
na konkurs do GOK-u we Wręczycy Wielkiej
znaleźli sie też laureaci z naszej placówki
Nikola Gorzelak, pracująca pod kierunkiem
Pani Aleksandry Poloczek została laureatką
2 miejsca, Marcel Małysa i Agata Brol to
z kolei laureaci również 2 miejsc pracujący
pod kierunkiem Pani Katarzyny Góral.
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
RYSUNKOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
"JESTEŚ MOIM PRZYJACIELEM"
RYBNIK - BOGUSZOWICE
W tym konkursie plastycznym Emilia
Ślubik otrzymała wyróżnienie, a prace
Mateusza Brol, Emilii Wawełczyk, Inez
Myrcik, Ilony Brol, Aleksandry Mika, Julii
Gorzelak i Martyny Bula znalazły się
na wystawie pokonkursowej. Opiekunem
grupy jest Pani Aleksandra Poloczek.
XV KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ
WALENTYNKOWĄ - KONOPISKA
Agata Brol została laureatką III miejsca w
tym konkursie, na który wpłynęło 897
prac.Agata pracuje pod kierunkiem Pani
Katarzyny Góral.
XII REGIONALNY KONKURS
PLASTYCZNY "RÓŻANECZNIKA UROK
I MAGIA"- KOCHANOWICE
W tym konkursie Andżelika Smol
i Paulina Kędzia zostały laureatkami
I miejsc. Obie pracują pod kierunkiem Pani
Katarzyny Góral.
Wszystkim laureatom i ich opiekunom
serdecznie gratuluję sukcesów.

dh. Paulina Kędzia

NASZE SUKCESY
XX MIĘDZYNARODOWY KONKURS
MODELI REDUKCYJNYCH ŚWIDNICA
JUNIOR 2016 – SZCZĘŚLIWY DLA
MODELARZY Z BORONOWA
W dniach 19-20.03.2016 roku odbył się
już XX konkurs modeli redukcyjnych
w Świdnicy. W tym roku po raz pierwszy
w zawodach pojawiły się modele
wychowanków koła historycznomodelarskiego z GOK-u w Boronowie.
Nasi mali modelarze zajęli w klasyfikacji
drużynowej VI miejsce, natomiast
wyróżnienia indywidualne otrzymali:
Bartosz Smol, Weronika Mzyk, Oliwier
Kandora, Oliver Swatek oraz Kacper Prokop.
Kolejne zmagania, w których będą
uczestniczyć nasi podopieczni, to V
koszęciński festiwal modelarski
organizowany przez kółko modelarskie
„Barwa i Broń”.
L. Imiołczyk

W dniach 7-8.05.2016 roku odbył się
V Koszęciński Festiwal Modelarski.
Jak co roku zjechali się na to wydarzenie
modelarze z całego kraju, a nawet
z zagranicy. Podczas tegorocznego festiwalu
zostały również zaprezentowane modele
sklejone przez wychowanków koła
historyczno-modelarskiego, które działa
zaledwie od stycznia 2016 roku w Gminnym
Ośrodku Kultury w Boronowie.
W konkursie nasi mali modelarze spisali się
na medal. Najwyższe uznanie uzyskały
modele wykonane przez Jakuba Piełota,
Olivera Swatka, Bartłomieja Smola
oraz Szymona Ślęzoka. W najbliższym
czasie, bo już 11-12 czerwca kilka
najlepszych modeli naszych podopiecznych
będzie rywalizować z pracami z całej Polski
na konkursie modelarskim, który odbędzie
się w Krakowie. Naszym małym
boronowskim modelarzom gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów
w nadchodzącym konkursie!
L. Imiołczyk

B. Leśniowska
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STOWARZYSZENIA

Działalność Stowarzyszenia
S to w arz y s z e ni e Mi ł o ś ni kó w
Ziemi Boronowskiej zorganizowało
w dniu 28.05.2016 r. - na zaproszenie
Miejscowego Koła Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego z Ligotki
Kameralnej na Zaolziu - wyjazd 17
członków naszego Stowarzyszenia.
Powitania zaproszonych gości
dokonała podczas obiadu w restauracji
„Gril Bar” w Komorni Lhotce Pani
Prezes Joanna Szpyrc, z naszej strony
przekazano powitalny kosz słodkości
i materiały promocyjne SMZB.
Zwiedzanie Gminy rozpoczęto
od kościoła Ewangelickiego z 1782
roku, w którym był chrzczony nasz
Premier Jerzy Buzek. Zwiedzono
unikatową łaźnię fińską, którą
zbudowano w 1960 r. Obok sauny
w latach 90 poprzedniego wieku
zbudowano restaurację „Koliba”.
Ciekawą jest miejscowa Łaźnia z 1860
roku z 3 drewnianymi wannami.
Po rekonstrukcji w roku 1921 i II
wojnie światowej można korzystać
z masażów i konsultacji lekarskich.
W hotelu „PREMIER” w centrum
Komorni Lhotki można korzystać
z letnich kąpieli i odpoczywać.
Do ciekawszych miejsc należy
rekreacyjny ośrodek Pensjonat
Zacisze, w którym znajduje się
nowoczesna komputerowa kręgielnia.
Zwiedzanie zakończono
nabożeństwem w kościele katolickim
pod wezwaniem Serca Pana Jezusa
zbudowanym w 1885 r.
Pobyt w Komorni Lhotce zakończył
się na wspólnej biesiadzie z znajomymi
z Zaolzia, wymianie poglądów,
doświadczeń i smażeniu jajecznicy
na „szpyrce” (smażona słonina) z 310
jaj dla wszystkich zebranych.
W dniu 26 lutego 2016 r.
przedstawiciele Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Boronowskiej
Alojzy Moj i Krzysztof Bełkot
uczestniczyli w spotkaniu autorskim
Pani Ewy Sabela-Furtek,
zorganizowanym w Bibliotece Śląskiej
w Katowicach. Czytanie wierszy
zebranych w tomiku wydanym w 2015

roku pod tytułem: „BOSO
i z WIANKIEM NA GŁOWIE”
dokonała sama autorka.
Prezentację uświetniły występy
młodzieży z Komorni Lhotki
i Rybnika. Zebrana publiczność to
mieszkańcy Katowic i okolic Rybnika
pochodzących z terenów Zaolzia
i Komorni Lhotki, gdzie również
zamieszkuje sama autorka wierszy.
W imieniu SMZB przekazano
kwiaty i materiały promujące
Stowarzyszenie i Urząd Gminy
w Boronowie.
Informujemy, że od miesiąca lutego
2016 r. zostały wprowadzone dyżury
dla mieszkańców w biurze
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Boronowskiej w Gminnym Ośrodku
Kultury w Boronowie ul.Poznańska 1.
Tam można nabyć materiały
promocyjne wydawane przez SMZB
(film o Boronowie, książki, mapy,
foldery, itp.).

Powitanie wycieczki SMZB
przez P. Prezes PZKO Joannę Szpyrc

BIURO STOWARZYSZENIA
Czynne: wtorek, godz. 17.00 – 19.00
Informacje dotyczące działalności
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Boronowskiej, dystrybucji materiałów
promocyjnych wydanych przez
stowarzyszenie można uzyskać na
stronie internetowej www.smzb.pl lub
w biurze SMZB.

Kościół Ewangelicki w Komorni Lhotce

Oprac. i wykon. zdjęć
Prezes SMZB Alojzy Mój

Kościół Katolicki pw. Serca P. Jezusa w Komorni Lhotce
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STOWARZYSZENIA

Kręgielnia w Pensjonacie ZACISZE

Powitanie P. Ewy Sobala-Furtek przez P. Dyrektor B.Ś.

Wręczenie kwiatów i materiałów promocyjnych

Koncert młodzieży z Komorni Lhotki i Rybnika

Uczestnicy spotkania autorskiego P. Ewy Sobala-Furtek

„Twoja szafa pęka w szwach, a Ty nie masz, co na siebie włożyć...?”
Stowarzyszania dla Boronowa
po raz pierwszy zorganizowało
akcję wymiany odzieży pod hasłem
„Twoja szafa pęka w szwach, a Ty
nie masz, co na siebie włożyć...?”
W wielu domowych szafach
znajduje się dużo ubrań, które mimo
dobrego gatunku i stanu z jakiegoś
powodu nie są używane, znudziły
się, zalegając półki oraz wieszaki
sprawiają wrażenie dostatku
strojów i wywołują znany kobietom
problem – Ja nie mam co na siebie
włożyć!
Dlatego Stowarzyszenie
postanowiło zorganizować akcję

wymiany ubrań. Odbyła się ona
w sali gimnastycznej ZPO
w Boronowie 3 czerwca
w godzinach od 17 do 19.
Sala gimnastyczna w ten
czerwcowy wieczór zmieniła się
w butik – na stołach i wieszakach
pojawiły się sukienki, bluzki,
sweterki i inne elementy garderoby
oczekujące na nowych właścicieli.
Organizatorki akcji nie
spodziewały się szerokiego
oddźwięku, dlatego były mile
zaskoczone tym, że część
przyniesionych rzeczy „została
udomowiona” i znalazła

właścicieli. Spotkanie okazało się
też okazją do wypicia wspólnie
kawy, rozmów, podczas których
panie doszły do wniosku, że akcję
należy powtórzyć, ale następnym
razem powinna dotyczyć odzieży
i akcesoriów dziecięcych.
A.Matysiakiewicz

Wielkanocna zbiórka żywności...
W dniach 11-12-13 marca
2016 r. "Stowarzyszenie dla
Boronowa" - po raz kolejny
przeprowadziło na terenie Gminy
Boronów świąteczną zbiórkę
żywności.
Wolontariusze zebrali 293,90 kg
żywności, m.in. makaronów 50,8 kg, cukru - 105 kg, czekolad

i słodyczy - 19,9 kg. Z pozyskanych
artykułów spożywczych
przygotowano 52 paczki, które
zostały przekazane mieszkańcom
Gminy Boronów.
Serdecznie dziękujemy
właścicielom sklepów: Lewiatan,
Delikatesy Centrum i Dino oraz ich
pracownikom za umożliwienie

przeprowadzenia zbiórki i pomoc
w sprawnym przeprowadzeniu
akcji.
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w akcji
za okazaną hojność i zrozumienie.
Bożena Ledwoń

11

SZKOŁA
Brawo, Kubo!
Uczeń Klasy II „B” gimnazjum
Jakub Lisner zajął zaszczytne drugie
miejsce w Ogólnopolskim
Międzyszkolnym Konkursie
Artystycznym „Nie święci garnki lepią,
nie święci śpiewają i wiersze klepią”,
który odbył się 17. maja w Radomsku
Od samego początku wydarzeniu
przyświeca jeden cel – prezentacja
artystycznych osiągnięć dzieci

i młodzieży. Konkurs cieszy
się niesłabnącą popularnością.
Konkurs wyłonił laureatów
w trzech kategoriach: recytatorskiej,
wokalnej i plastycznej. Łącznie
w konkursowe szranki stanęło 50.
uczestników, którzy reprezentowali
placówki z Bełchatowa, Częstochowy,
Koluszek,Tomaszowa
Mazowieckiego, Piotrkowa

Trybunalskiego, Radomska
i Boronowa. Mimo dużej konkurencji
nasz reprezentant z wielkim
zaangażowaniem zaprezentował
wiersz „Dolina duchów” Ludwika
Jerzego Kerna. Serdeczne gratulujemy
Kubie

A.Matysiakiewicz

„BIEG PO ZDROWIE w BORONOWIE”
Akcja „POLSKA BIEGA”
W piątek 20 maja 2016 r. na boisku „Orlik”
i w przyszkolnym lasku odbyła się 44 edycja „Biegu po
zdrowie w Boronowie”. Organizatorzy zawodów: Klub
TKKF „Boronovia” i Zespół Placówek Oświatowych
kolejny raz włączyły się do ogólnopolskiej akcji „Polska
Biega” .
W rywalizacji uczestniczyło 128 biegaczy z przedszkola,
szkoły podstawowej i gimnazjum w Boronowie. Młodzi
sportowcy rywalizowali na pięciu dystansach biegowych:
150 m, 300 m, 500 m, 800 m, 1500 m. Wszyscy zawodnicy,
którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątkowe, medale.
Słoneczna pogoda zachęcała do wysiłku na trasie
przygotowanej przez nauczycieli wychowania fizycznego
z ZPO.

Najliczniej zaprezentowali się przedszkolaki i uczniowie
klas I i II szkoły podstawowej. Zaciętą walkę stoczyli Kuba
Nokielski i Igor Żuk (klasy III), gdzie sędziowie musieli
przyznać dwa pierwsze miejsca. Ciekawą rywalizację
w kategorii gimnazjum chłopców rozstrzygnął na ostatnich
metrach Bartek Strach pokonując Wojtka Potempę. Bardzo
dobrą formę wykazały Emilka Wysocka (gimnazjum),
Anastazja Masoń, Ania Lach, Justynka Piełot, Nikola
Gorzelak, Kuba Rogocz.
Opracował: J. Sobol

Klasyfikacja końcowa zawodów, w których startowało 128 osób
Najlepsi zawodnicy:
Przedszkole - „4 latki”:
1 m.- Pietrowska Paulina
2 m.- Adamek Dominik
3 m.- Kędzia Bartłomiej
Szkoła podstawowa - klasy „0”:
1 m.- Małysa Lena
2 m.- Pycha Bartłomiej
3 m.- Tomalka Maksymilian
Szkoła podstawowa - klasy Ia,
dziewczęta:
1 m.- Żuk Karolina,
2 m.- Robok Edyta,
3 m.- Kandora Kaja.
Szkoła podstawowa - klasy Ib,
dziewczęta:
1 m.- Koczyba Agata,
2 m.- Kocyba Nadia,
3 m.- Czornik Jessika.
Szkoła podstawowa - klasy Ia, chłopcy:
1 m.- Kucharczyk Mateusz,
2 m.- Rolnik Kamil,
3 m.- Krawczyk Michał.
Szkoła podstawowa - klasy Ib, chłopcy:
1 m.- Cuglowski Kamil,
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2 m.- Gorzelak Kamil,
3 m.- Korzekwa Stanisław.
Szkoła podstawowa - klasy II,
dziewczęta:
1 m.- Lach Ania,
2 m.- Piełot Justyna,
3 m.- Kaim Emilia.
Szkoła podstawowa - klasy II, chłopcy:
1 m.- Rogocz Jakub,
2 m.- Brodacki Michał,
3 m.- Oleksik Brian.
Szkoła podstawowa - klasy III, chłopcy:
1 m. - Nokielski Jakub/Żuk Igor,
2 m. - Ślęzok Szymon,
3 m. - Koczyba Patryk.
Szkoła podstawowa - klasy III,
dziewczęta:
1 m.- Gorzelak Nikola,
2 m.- Małysa Emilia,
3 m.- Dulska Oliwia.
Szkoła podstawowa - klasy V, chłopcy:
1 m.- Zok Kevin,
2 m.- Szyszka Mateusz,
3 m.- Piełot Jakub

Szkoła podstawowa - klasy V,
dziewczęta:
1 m.- Głowacz Julia,
2 m.- Kożuch Livia,
3 m.- Wodniok Karolina.
Szkoła podstawowa - klasy VI, chłopcy:
1 m.- Bartosik Sebastian,
2 m.- Smol Wojtek,
3 m.- Małysa Marcel.
Szkoła podstawowa - klasy VI,
dziewczęta:
1 m.- Masoń Anastazja,
2 m.- Karmolińska Agnieszka,
3 m.- Warwas Julia.
Gimnazjum - dziewczęta:
1 m.- Wysocka Emilia ( kl. IIa),
2 m.- Brol Natalia (1 m. /kl. 1a),
3 m.- Ciborowska Laura (kl. IIa).
Gimnazjum - chłopcy:
1 m.- Strach Bartek (kl. IIa),
2 m.- Potempa Wojtek (1 m./kl. 1a),
3 m.- Lisiecki Tomek (kl. IIa).

SZKOŁA

Turniej Małego Smoka w Karate
19 marca 2016 r. w hali sportowej gimnazjum
w Boronowie odbyła się kolejna edycja Turnieju Małego
Smoka w Karate Kyokushin. W zawodach, których
organizatorami były: Śląski Klub Karate i Kick-boxingu oraz
Klub TKKF „Boronovia” w Boronowie-startowały dzieci
w przedziale wiekowym od 5 do13 lat z klubów karate
z Woźnik, Piekar Śląskich, Lubszy, Kalet, Ligoty
Woźnickiej, Koszęcina i Boronowa.
Turniej rozegrano w kategoriach: „walka na tarczy”,
„kata” i „kumite”.
Bardzo dobrze w w/w zawodach startowali młodzi
karatecy z „Boronovii”. W kategorii walka na tarczy - 8-9 lat
- zeszłoroczny zwycięzca - Wiktor Pluszczok tytuł obronił
i wywalczył I miejsce, w kategorii 10-11 lat II miejsce zdobył
Oliver Swatek, a III miejsce - Jakub Krzosak.
W walkach kumite - 9 lat - całe podium zajęli zawodnicy
z Boronowa - I miejsce zdobył Mateusz Machwitz, II lokatę
wywalczył Kacper Prokop, a brązowy medal otrzymał
Wiktor Pluszczok. W kategorii drużynowej nasi zawodnicy
wywalczyli IV miejsce. Najlepsi w kategorii drużynowej
okazali się karatecy z Woźnik.
Sędzią głównym zawodów był sensei Sylwester Świder.
Najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki, a pozostali
uczestnicy imprezy - medale. W czasie zawodów licznie
zgromadzona publiczność oraz młodzi adepci karate
obejrzeli pokazy: Modern Ju-Jitsu, Tameshi-wari,
oraz Karate Kyokushin.
Prowadzenie sekcji karate jest współfinansowane ze
środków otrzymanych z Gminy Boronów.
Opracował: J. Sobol
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SUKCES GIMNAZJALNYCH SIATKAREK
16 marca 2016 r. w hali sportowej gimnazjum w Boronowie odbył
się jeden z dwóch finałowych turniejów o Mistrzostwo Powiatu
Lublinieckiego w siatkówce dziewcząt. Drużyna ZPO Boronów
zdobyła I miejsce i awansowała do finału regionu tarnogórskolublinieckiego. W drugim turnieju odbywającym się w Lubecku
zwyciężyła drużyna z Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu.
Nasza ekipa wystąpiła w składzie: Bartosik Natalia (3a), Bartosik
Bożena, Barwicka Paulina, Ciborowska Laura, Lisek Wiktoria,
Wysocka Emilia, Pisulska Natalia, Irek Agnieszka, Kucharczyk
Sandra, Małysa Zuzia, Robok Emilia, Myrcik Ania i Zgraja Agnieszka
(wszystkie 2a). Drużynę naszych siatkarek trenuje J.Sobol.
Siatkarki z Boronowa w finale powiatowym pokonały po 2-0
drużyny z Koszęcina, Strzebinia i Woźnik.
13 kwietnia 2016 r. również w hali ZPO odbył się Finał Regionu
Tarnogórsko-Lublinieckiego, gdzie spotkały się po dwie najlepsze
drużyny z powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego. Nasze dziewczęta
wywalczyły IV lokatę przegrywając nieznacznie z drużynami
z Miasteczka Śląskiego i Świerklańca. Patrząc na wyniki naszych
sportsmenek i ich młody wiek, z optymizmem trzeba patrzeć
na kolejne turnieje siatkarskie w nowym roku szkolnym.
Opr. J. Sobol

Gimnazjaliści - III miejsce w powiecie
III miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Powiatu
Lublinieckiego w Piłce Nożnej wywalczyła drużyna
Gimnazjum w Boronowie. W finałowych zawodach
odbywających się na boisku „orlik” pod wieżą ciśnień
w Lublińcu, gdzie spotkali się mistrzowie grup półfinałowych,
nasi piłkarze przegrali z Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
(wywalczyli I miejsce) i minimalnie w meczu o II miejsce
z Gimnazjum w Lisowie.
W meczach półfinałowych Gimnazjaliści z Boronowa
pokonali drużyny z Koszęcina, Strzebinia i Herbów i tym
samych zagrali w meczach finałowych. Nasza drużyna
wystąpiła w składzie: Maciek Kubieniec, Paweł Machoń, Paweł
Hanulok, Bartek Strach, Bartek Małysa, Oliver Kozak, Szymon
Jaguś, Szymon Mzyk , Wojtek Brzęczek, Kamil Jarecki.
W finałach nie mogli wystąpić z powodu choroby: Tomek
Lisiecki i Franek Hampel, co nieznacznie osłabiło siłę napadu
drużyny z Boronowa.

Bardzo dobre występy szkolnych szachistów
Drugiego marca 2016 r. w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w
Boronowie rozegrano Szachowe
Mistrzostwa Powiatu Lublinieckiego
w kategorii szkół podstawowych
i gimnazjum. W zawodach startowały
reprezentacje szkół z Woźnik,
Koszęcina, Lubecka, Lublińca,
Boronowa i Ligoty Woźnickiej.
Drużyna chłopców z gimnazjum
w składzie Bartek Małysa i Maciek
Kubieniec wywalczyła II miejsce,
również zespół dziewcząt - Natalia
i Bożena Bartosik - zdobyły II miejsce
w powiecie. Najlepszych szachistów
wśród gimnazjalistów ma szkoła
z Woźnik.
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W kategorii szkoły podstawowej
III miejsce wywalczyła żeńska drużyna
z Boronowa ( Julia Lisek
i Natalia Bugajska), zespół chłopców
(Oliver Swatek i Eryk Lisek)
wywalczył V lokatę. Organizatorem
imprezy był Zespół Placówek
Oświatowych w Boronowie,
który zadbał o napoje i poczęstunek dla
młodych szachistów.
W środę 9 marca 2016 r. - ZPO
w Boronowie był organizatorem
Mistrzostw Regionu Tarnogórsko –
Lublinieckiego w kategorii szkół
gimnazjalnych i podstawowych.
I miejsce i awans do finału
wojewódzkiego wywalczyła drużyna

SZKOŁA
chłopców z gimnazjum (Maciek
Kubieniec i Bartek Małysa).
III miejsca w regionie wywalczyły
drużyny żeńskie – gimnazjum (Natalia
Bartosik i Agata Brol) i szkoła
podstawowa (Bugajska Natalia i Julia
Lisek).
7 kwietnia 2016 r. w Częstochowie

odbył się finałowy turniej o Szachowe
M i s t rz o s t w o W o j e w ó d z t w a
Ś l ąs ki e g o . D r u ż y n a c h ł o p c ó w
z boronowskiego gimnazjum w
składzie: Bartek Małysa i Maciek
Kubieniec wywalczyła dobre XI
miejsce. W zawodach wystąpili tylko
mistrzowie 16 regionów należących

do struktur Śląskiego Szkolnego
Związku Sportowego.
Drużynę szachową w ZPO Boronów
prowadzi p. Aleksander Malcher.
Sekcja szachów jest prowadzona
przy współudziale finansowym Gminy
Boronów.
Opr. J. Sobol

III miejsca młodych siatkarzy w powiecie
8 kwietnia 2016 r. w SP nr 1 w Lublińcu odbył
s i ę Fi nał o w y Turni e j Mi ni Pi ł ki S i atko w e j
o Mistrzostwo Powiatu Lublinieckiego w kategorii szkół
podstawowych. Bardzo dobrze zaprezentowali się
w/w zawodach uczniowie szkoły w Boronowie.
Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy wywalczyli
III miejsca.
Dziewczęta w składzie Andżelika Smol, Anastazja
Masoń, Amelia Kucharczyk, Weronika Brol, Martyna
Pandzioch, Wirginia Pękała. Kasia Sukiennik, Weronika
Faflok, Agnieszka Karmolińska i Patrycja Biadacz
wygrały 2-0 z SP Lubecko, przegrały 0-2 z mistrzem
powiatu SP 1 Lubliniec, a w meczu o II lokatę przegrały
w tie breaku 2-1 z SP Strzebiń. Drużynę żeńską prowadzi
Jarosław Sobol. W turnieju półfinałowym który odbył
się 18.03.2016 r. w Boronowie nasze dziewczęta zdobyły
II miejsce wygrywając 2-0 z Koszęcinem i Psarami
i przegrały 2-1 ze Strzebiniem.
Chłopcy pod wodzą nauczyciela Wojciecha Żyłki
w turnieju półfinałowym również wywalczyli II miejsce :
wygrali 2-0 ze Strzebiniem, 2-1 z Koszęcinem i przegrali
2-0 z Psarami. W finałowym turnieju wygrali 2-1 z SP
Zborowskie i przegrali po 2-0 z SP Psary i SP 1 Lubliniec.
Naszą drużynę reprezentowali: Smol Wojtek, Bartosik
Sebastian, Stefanik Maciek, Klyta Kuba, Żurek Kuba,
Małysa Marcel, Strach Antoni, Poloczek Błażej, Piełot
Kuba, Kevin Zok.
Opracował: J. Sobol

Plener malarski w Komorni Lhotka
W piątek 27 maja uczniowie naszej
szkoły - po raz kolejny - uczestniczyli
w plenerze malarskim w Komorni Lhotka.
Uczniowie i uczennice pracowali
w 6 kategoriach wiekowych. Na kartkach
papieru przedstawili różne krajobrazy
przepięknie położonej górskiej
miejscowości. Również w tym roku naszym
uczniom udało sie zająć miejsce na podium Paulina Kędzia zajęła 1 miejsce, a Olga
Świerc III w 5 kategorii wiekowej 14-15 lat.
Laureaci otrzymali dyplomy, medale oraz
nagrody rzeczowe, a szkoła podziękowanie
i pamiątkową statuetkę.
Bożena Ledwoń
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Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół
„Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń +”
W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Placówek
Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie był
prowadzony Ogólnopolski Konkurs dla Szkół
„Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń +”. Obejmował
on 10 różnych zadań, które były realizowane w okresie
od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.
Tematyka konkursu dotyczyła zagadnień
bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego
czy innych aktywności ruchowych, mających na celu
przybliżenie dzieciom i młodzieży poruszanych
problemów. Ponadto zadania dotyczyły
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, właściwego
spędzania czasu w cyberprzestrzeni i zagrożeń z niej
płynących, profilaktyki uzależnień, pomocy
rówieśniczej, normalizacji zachowań na terenie szkoły
oraz tworzenia dobrego jej klimatu. Zaplanowano także
i przeprowadzono kilka działań na rzecz społeczności
lokalnej, jak sprzątanie Ziemi czy zbiórka makulatury.
Celem konkursu było jednocześnie utrwalenie
i sprawdzenie przekazanej wiedzy.
Główną koordynatorką wykonywanych prac była
psycholog szkolna Katarzyna Musiał, a w realizację
szeregu działań składających się na każde zadanie
zaangażowała się cała kadra pedagogiczna szkoły oraz
uczniowie i uczennice zarówno przedszkola, jak
i Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Niektóre zadania
były skierowane tylko do młodzieży będącej na danym
etapie edukacyjnym, inne do wszystkich.
Uczniowie i uczennice ZPO w Boronowie wykazali
się zaangażowaniem, umiejętnością pracy w grupie,
pomysłowością i wrażliwością na potrzeby drugiego
człowieka przy wykonywaniu poszczególnych działań.
Z przyjemnością uczestniczyli w organizowanych
warsztatach, apelach, akademiach czy klasowych
projektach oraz organizowanych w szkole konkursach.
Wspólny wysiłek zaowocował otrzymaniem przez
Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie tytułu
„ Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń 2016”.

Realizacja zadania nr 1

Realizacja zadania nr 4 - warsztaty z zakresu profilaktyki zintegrowanej dla gimnazjalistów
„Archipelag Skarbów”- na zdjęciu klasy II i III Gimnazjum i trener mgr Leszek Szawiński

Katarzyna Musiał

Zakończenie realizacji projektu rządowego ,,Książki naszych marzeń '' w ZPO
Zakończyła się realizacja projektu
,,Książki naszych marzeń” w Zespole
Placówek Oświatowych w Boronowie.
Główne cele programu to:
ź zakup dla uczniów nowych książek
do czytania dla przyjemności,
ź doposażenie biblioteki szkolnej w książki
poczytne o tematyce bliskiej współczesnym
doświadczeniom uczniów w poznawaniu
i rozumieniu współczesnego świata,
ź promowanie czytelnictwa wśród uczniów
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szkół podstawowych,
wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych
w książki wybrane przez uczniów –
atrakcyjne dla nich,
ź urozmaicenie realizacji programów
nauczania przez zapewnienie uczniom
atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych,
ź rozwijanie samorządności uczniowskiej
przez umożliwienie uczniom wpływu na
kształtowanie księgozbioru biblioteki
szkolnej,
ź

ź rozwijanie współpracy bibliotek
szkolnych z bibliotekami publicznymi.
Udział w programie pozwolił na zakup
162 pozycji, które wzbogaciły księgozbiór
biblioteczny i dostarczyły naszym dzieciom
wielu wrażeń, przyjemności czytania
oraz możliwości rozwijania swoich
preferencji czytelniczych i zainteresowań W
trakcie trwania projektu w szkole
przeprowadzonych zostało wiele działań.
Nasza placówka współpracowała w realizacji
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tego zamierzenia z innymi instytucjami
kultury: Gminną Biblioteką Publiczną,
Szkołą Podstawową nr 1 w Lublińcu
oraz Publiczną Biblioteką Pedagogiczną
w Lublińcu. Nasi uczniowie uczestniczyli w
konkursach szkolnych oraz tych
organizowanych poza szkołą. Wyjeżdżali na
przedstawienia teatralne, uczestniczyli
w lekcjach bibliotecznych w szkole oraz byli
gośćmi biblioteki gminnej. Ale przede
wszystkim mogli na co dzień korzystać
z nowości książkowych zakupionych przez
biblioteką szkolną z programu ,,Książki
naszych marzeń”. Podsumowaniem
wszystkich działań było wykonanie przez
uczniów ciekawych projektów edukacyjnowychowawczych, znalazły się tu albumy

plastyczne, zakładki do książek, scenopis,
ilustracja plastyczno-graficzna do wiersza
i in. Wytwory naszych dzieci można było
podziwić na Festynie Rodzinnym
zorganizowanym przez ZPO, który odbył się
dnia 5 czerwca 2016 r. Głównym efektem
programu było przede wszystkim
odświeżenie księgozbioru biblioteki
szkolnej, wzbogacenie go o pozycje nowe,
świeżo obecne na rynku wydawniczym
i poczytne dla dzieci.
Uczniowie sami wybierali książki,
zatem uczestniczyli w tworzeniu nowego
księgozbioru. Efektem działań jest
zaciekawienie uczniów dotychczasowym
oraz nowym księgozbiorem biblioteki
szkolnej, uświadomienie im znaczenia

posiadania w szkole biblioteki, wzmacnianie
wizerunku biblioteki przyjaznej i otwartej na
potrzeby czytelnika zgodnie z wizją U.Ecco,
że "biblioteka na miarę człowieka to znaczy
także biblioteka radosna, do której chodzi się
chętnie i która przeobrazi się stopniowo
w wielką machinę spędzania wolnego
czasu...”, ale przede wszystkim
zmotywowanie uczniów do sięgania
po książki.
Uczniowie częściej dyskutują nt. książek,
które wypożyczają – ich motywacja
do czytania jest tym większa, że są to pozycje
niebędące lekturami szkolnymi.
Koordynator projektu: Agata S.

Erasmus+

W dniach 09.05 – 13.05.2016 r. odbyło
się kolejne z cyklu, tygodniowe szkolenie
nauczycieli ZPO w Boronowie w ramach
Programu Erasmus+ Akcja Ka1.
Cztery nauczycielki wyruszyły
do Bournemouth w Wielkiej Brytanii,
by tam szkolić swoją znajomość języka
angielskiego oraz doskonalić metodykę
nauczania języka obcego. Tak, jak podczas
poprzedniego pobytu, miałyśmy okazję
doskonalić swoje umiejętności językowe w
międzynarodowym towarzystwie
z Niemiec, Kuwejtu czy Arabii
Saudyjskiej, a różnice kulturowe między

nami niejednokrotnie przysparzały wielu
zabawnych sytuacji. Zajęcia, w których
brałyśmy udział doskonaliły cztery
sprawności językowe tj. czytanie,
słuchanie, mówienie i pisanie, natomiast
zajęcia metodyczne dotyczyły zagadnień
związanych z nowoczesnym językiem
i slangiem, wpływem technologii
na rozwój języka, metod pracy i ćwiczeń
z tablica interaktywną, jak również wstępu
do nauczania metodą CLIL.
Pomimo typowo „angielskiej” pogody,
pobyt w Wielkiej Brytanii był
niezapomnianym przeżyciem, a możliwość
kontaktu z językiem angielskim
w codziennych sytuacjach pozwoliła
na utrwalenie i udoskonalenie nowych
treści.
Koordynator programu
K. Janik

Rodzinne świętowanie....
Jak co roku - z okazji dnia dziecka 5 czerwca Zespół Placówek
Oświatowych im. Unii Europejskiej
w Boronowie i Rada Rodziców
zaprosili mieszkańców gminy na
rodzinny festyn.
Organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji. Rodzice i dziadkowie mieli
okazję podziwiać swoje pociechy
w występach artystycznych, a dzieci
mogły zaprosić swoich najbliższych na
rodzinne zabawy ruchowe, warsztaty
plastyczne, malowanie, szachy
w plenerze, czy rozgrywki sportowe.
Natomiast w małej sali gimnastycznej
gimnazjaliści zaprezentowali projekty
edukacyjne.

Wielkim zainteresowaniem
cieszyły się: kawiarenka oraz loteria
fantowa. Dzieci mogły również
pobawić się na wielkiej dmuchanej
zjeżdżalni. Festyn z pewnością można
zaliczyć do udanych, ponieważ nie ma
nic lepszego niż wspólna zabawa i ruch
na świeżym powietrzu w rodzinnym
gronie.
Ewelina Walenta
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XI POWIATOWY KONKURS LITERACKI
POD HASŁEM
„TWÓJ TALENT SZANSĄ NA LEPSZY ŚWIAT”
Już po raz jedenasty Zespół Placówek
Oświatowych im. Unii Europejskiej zaprosił
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
średnie powiatu lublinieckiego do udziału
w konkursie literackim pod hasłem „Twój
talent szansą na lepszy świat”. Podobnie jak
w zeszłych latach honorowy patronat nad
konkursem objęły Akademia im. Jana
Długosza w Częstochowie i Gmina Boronów.
W tegorocznej edycji zadaniem
uczestników zmagań było napisanie pracy w
dowolnej formie literackiej, realizując
zaproponowany przez organizatora temat:
Kategoria szkoła podstawowa
„Życie nie tylko po to jest, by brać”.
W dowolnej formie wypowiedzi przedstaw
własne rozumienie słów piosenki Stanisława
Sojki „Tolerancja”.
Kategoria gimnazjum
Zanim będzie za późno. Rozwiń temat
w dowolnej formie wypowiedzi nawiązując
do tematyki uzależnień.
Kategoria szkoła średnia
Adam Mickiewicz wśród swoich potomków.
W dowolnej formie wypowiedzi rozważ,
czy współcześni Polacy mogą jeszcze
korzystać z mądrości wieszcza utrwalonej
w jego twórczości.
Na konkurs wpłynęło 10 prac w kategorii
szkoła podstawowa, 35 prac w kategorii
gimnazjum i 14 prac w kategorii szkoła
średnia.
Komisja Konkursowa w składzie:

ź dr Edyta Skoczylas – Krotla – Akademia
im. Jana Długosza w Częstochowie,
ź mgr Bożena Ledwoń – dyrektor ZPO
w Boronowie, nauczyciel języka polskiego,
ź mg r Mag dal e na Go jo w c z y k –
nauczyciel języka polskiego Liceum
Ogólnokształcące w Psarach
po zapoznaniu się z pracami i ich ocenie wg
kryteriów: zgodność pracy z tematem,
oryginalność i niebanalność, ogólne wrażenie
artystyczne, wyłoniła następujących
laureatów:
I kategoria wiekowa szkoła podstawowa
1 miejsce – Zuzanna Michałek, Szkoła
Podstawowa Nr 3 w Lublińcu,
2 miejsce – Aleksandra Stemarowicz,
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lublińcu,
3 miejsce – Monika Czernecka, ZPO im.
Unii Europejskiej w Boronowie,
wyróżnienie – Wiktoria Hucz, ZPO im.
Unii Europejskiej w Boronowie.
II kategoria wiekowa gimnazjum
1 miejsce – Aleksandra Just, Gimnazjum Nr
2 im. Jana Pawła II w Lublińcu,
2 miejsce – Oliwia Gaweł, Zespół Szkół
w Lubecku,
3 miejsce – Wiktoria Ocieczek, ZPO im.
Unii Europejskiej w Boronowie, - Anna
Ziaja, Zespół Szkolno – Przedszkolny im.
M. Kopernika w Hutkach, wyróżnienie –
Mari o l a Jo c he m, Ze s pó ł S z ko l no Przedszkolny Gimnazjum w Ciasnej.
III kategoria wiekowa szkoła średnia

1 miejsce – Kamil Kurowski, Zespół Szkół
Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu,
2 miejsce – Tymoteusz Machoń, Liceum
Ogólnokształcące w Psarach,
3 miejsce – Patrycja Czornik, Liceum
Ogólnokształcące w Psarach,
- Martyna Dziembała, Zespół Szkół Nr 1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.
6 czerwca 2016 r. w Zespole Placówek
Oświatowych miała miejsce gala wręczenia
nagród, których fundatorami byli: Biuro
Poselskie Posła na Sejm RP Andrzeja
Gawrona, Gmina Boronów i Rada Rodziców
ZPO im. Unii Europejskiej w Boronowie.
Goście honorowi: Poseł na Sejm RP Andrzej
Gawron, dr Edyta Skoczylas – Krotla,
wójt Gminy Boronów Rufin Majchrzyk,
przewodnicząca Rady Gminy Boronów Irena
Brol oraz dyrektor ZPO w Boronowie
gratulowali laureatom i wszystkim
uczestnikom konkursu ogromnego talentu
i życzyli sukcesów w jego rozwoju.
Uczestnicy gali mogli wysłuchać
fragmentów nagrodzonych prac
w wykonaniu uczniów Gimnazjum ZPO
w Boronowie: Oliwii Gansiniec, Julii Sowy,
Szymona Jagusia i Szymona Mzyka. Oprawę
muzyczną zapewniły utalentowane
uczennice z zespołu wokalnego Ósemka
działającego pod kierownictwem
artystycznym Agaty Kudlek – Domagały.
Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu
już za rok!
Joanna Rutkowska

Turniej Tenisa Stołowego
W dniu 29.04.2016 w sali gimnastycznej
PSP nr 1 w Kaletach odbył się Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Burmistrza Kalet.
Bardzo dobrze zaprezentowali się tam nasi
uczniowie Patryk Koczyba, i Marcel
Machwitz, trenujący w sekcji tenisa stołowego
przy LKS Jedność Boronów.
Prowadzenie sekcji tenisa stołowego jest
dofinansowane dotacją Gminy Boronów.
W turnieju tym wystartowało aż 33 dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych oraz
gimnazjów. W rozgrywkach oprócz naszych
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reprezentantów udział wzięli zawodnicy
z Kalet, Koszęcina, Strzebinia, Psar, Lisowa,
Krzepic, Częstochowy, Tarnowskich Gór,
Radzionkowa, Bytomia, Gliwic i Zabrza.
Ostatecznie Patryk, będąc jednocześnie
najmłodszym zawodnikiem, zwyciężył
w klasyfikacji szkół podstawowych, a Marcel
zajął wysokie 4 miejsce w kategorii
gimnazjalistów awansując w porównaniu
z poprzednim sezonem z miejsca 12.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów sportowych !
Red.
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Co słychać w Przedszkolu „Krzyś”?
Nadszedł czerwiec, a wraz z nim
wielkimi krokami zbliża się
zakończenie roku szkolnego. Koniec
jakiegoś etapu skłania zwykle do
refleksji, warto więc powspominać,
co ciekawego wydarzyło się
w Przedszkolu Prywatnym "Krzyś"
w roku szkolnym 2015/2016.
Przedszkole to miejsce, które
zapewnia dzieciom nie tylko opiekę
podczas nieobecności ich rodziców,
ale również uczy. Dlatego też - dbając
o ich wszechstronny rozwój gościliśmy w tym roku wielu
ciekawych i interesujących ludzi.
Byli to: pani policjantka wraz
z policyjną maskotką - Sznupkiem,
którzy tłumaczyli dzieciom,
jak bezpiecznie poruszać sie po drodze
, co zrobić, kiedy zaatakuje nas groźny
pies. Był również pan górnik,
który opowiadał o ciężkiej pracy pod
ziemią, święty Mikołaj z workiem
pełnym prezentów, czy pani fryzjerka,

która na głowach dzieci wyczarowała
przepiękne fryzury. Odwiedził nas
również ksiądz Proboszcz z wizytą
duszpasterską. Bardzo miło
wspominamy także warsztaty
wokalno-taneczne, które
przeprowadził artysta Zespołu Pieśni i
Tańca "Śląsk" - Pan Piotr Hankus.
O to, żeby dzieci w przedszkolu się
nie nudził zadbały również
wychowawczynie, które zapewniły
w tym roku szkolnym mnóstwo
ciekawych atrakcji. Nasi mali
gentelmani świętowali Dzień
Chłopaka, natomiast małe damy Dzień Kobiet. Dzieci miały również
okazję zapoznać się z tradycją Święta
Niepodległości, zabaw andrzejkowych
czy walentynek. Obchodziliśmy także
takie nietypowe święta, jak Dzień
Pluszowego Misia, Światowy Dzień
Postaci z Bajek, Dzień
Niezapominajki, Dzień Marchewki
i wiele innych. Jak co roku dzieci

wystąpiły w Jasełkach. Tym razem do
żłóbka szły się pokłonić postacie
z bajek. Do naszego przedszkola
zawitali również aktorzy z różnymi
teatrzykami. Role odgrywali
prawdziwi aktorzy, lub kukiełki.
Zawsze było to niesamowite przeżycie
dla naszych milusińskich. Za każdym
razem na twarzach przedszkolaków
gościł szeroki uśmiech, który dla nas
jest największą i najcenniejszą nagrodą
za poświęcony im czas.
Przedszkole brało udział również
w różnych konkursach i akcjach
na szczeblu gminnym i ogólnopolskim.
Nadchodzą wakacje, które dzieci
przywitają wraz ze swoimi rodzicami
podczas uroczystego zakończenia roku
szkolnego połączonego z Dniem
Mamy i Taty. Niemniej jednak juz dziś
wszystkim dzieciom i ich rodzicom
życzymy udanych wakacji!
Jolanta Sierańska
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To już 10 lat! Zespołu Agat

Rodzinny festyn w Boronowie

Noc z Andersenem 2016

