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Od ostatniej informacji w biuletynie
odbyły się dwie Sesje Rady Gminy w
Boronowie. Sesja, która odbyła się dniu
14.06.2016r. była sesją absolutoryjną.
Głównym tematem było sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminy Boronów za
2015 rok. Pani Skarbnik przypomniała
najistotniejsze wskaźniki dotyczące jego
wykonania. Budżet po stronie dochodów
został wykonany w wysokości 100,8%,
przy czym dochody bieżące w wysokości
100,3%, a dochody majątkowe
w wysokości 104,6%.
Wy d a t k i z o s t a ł y w y k o n a n e
w wysokości 93,7%, przy czym wydatki
bieżące w wysokości 92,1%, a wydatki
majątkowe w wysokości 97,4%, czyli
udało się zrealizować wszystkie
zaplanowane inwestycje. Wydatki
inwestycyjne w 2015 roku zrealizowano
w kwocie 4 273 205,48 zł i stanowiły one
31,5% wydatków budżetu gminy. Gmina
z ogólnej kwoty wydatków
inwestycyjnych przeznaczyła na
realizację zadań inwestycyjnych
2 920 686,32 zł środków własnych
i 1 352 519,16 zł środków zewnętrznych,
tj. dotacja z budżetu państwa oraz dotacja
z Województwa Śląskiego.
W sumie w 2015 roku Gmina
zrealizowała 16 inwestycji i zakupów
inwestycyjnych.
Zadłużenie gminy na koniec 2015
roku to kwota 834 896,00 zł, w sumie do
spłaty gmina ma 3 pożyczki.
Na dzień 31.12.2015 r. gmina na
lokatach terminowych posiadała środki
w wysokości 600 000,00 zł, na rachunku
bieżącym 866 970,33 zł, na wydatkach
niewygasających kwotę 999 631,00 zł
(przeznaczoną na budowę oczyszczalni).
Pani Skarbnik odczytała również
pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej do przedłożonego przez
Wójta Gminy Boronów sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Boronów.
Przewodniczący Komisji Budżetu […]
Marian Ślęzok poinformował, że odbyło
się wspólne posiedzenie komisji w celu
omówienia sprawozdań finansowych,
wykonania budżetu za rok 2015 oraz
informacji o stanie mienia komunalnego.
W komisji uczestniczył Wójt Gminy oraz
Skarbnik, którzy dokładnie
i szczegółowo odpowiadali na wszelkie
pytania i wątpliwości radnych.
Radny Marian Ślęzok uznał,
że budżet w roku 2015 został wykonany
w wysokim procencie. Komisja Budżetu
bardzo dobrze ocenia wykonanie
budżetu zarówno po stronie dochodów,

jak i wydatków. Rada Gminy 15 głosami
„za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę
nr 31 /XVIII/2016 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy
Boronów za 2015 rok. Jak również 15
głosami „za” (jednogłośnie) podjęła
uchwałę nr 32 /XVIII/2016 w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Boronów za 2015 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jolanta Sierańska przedstawiła
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
z przebiegu procesu kontrolnego oraz
odczytała wniosek Komisji rewizyjnej
o udzielenie Wójtowi Gminy Boronów
absolutorium. Wspomniała, że wniosek
ten uzyskał pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Rada Gminy 15 głosami „za”
(jednogłośnie) podjęła uchwałę
nr 33/XVIII/2016 w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Boronów
za 2015 rok.
Na sesji podjęto również m.in.
uchwałę nr 37 /XVIII/2016 w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadam
i komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Nową uchwałę podjęto
w związku ze zmianą podstawy prawnej
z końcem lipca 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena
Brol podziękowała także radnym oraz
pracownikom Urzędu Gminy
za zbieranie podpisów w sprawie
poparcia działań mających na celu
oddzielenie Gliwickiego Oddziału
Onkologii od Centrum onkologii
w Warszawie i utworzenie Śląskiego
Instytutu Onkologii w Gliwicach. Udało
się zebrać 18 list z podpisami.
Kolejna sesja odbyła się 19 lipca.
Głos na niej zabrał nowy
przewodniczący Komisji Zdrowia
Stanisław Michalik (po rezygnacji radnej
Ireny Czerneckiej), który zrelacjonował
ostatnie posiedzenie. Na spotkaniu
komisji obecny był lekarz rodzinny pan
Andrzej Malec, z którym poruszany był
temat lekarzy specjalistów w przychodni.
Niestety lekarz (właściciel NZOZ
w Boronowie) pan Andrzej Malec nie
miał pozytywnych informacji na ten
temat. Nasza placówka jest zbyt mała,
a w pobliżu (np. Koszęcin) są inne
przychodnie, które oferują dostęp do
specjalistów. NFZ dofinansowuje
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większe ośrodki zdrowia.
Kolejny poruszany temat na komisji,
tym razem w obecności kierownik GOPS
Ireny Sitek, dotyczył realizacji programu
500+. W naszej gminie realizacja
programu przebiega bez zarzutu
i opóźnień w wypłatach, ze świadczeń
korzystają 232 rodziny.
Na sesji Rada Gminy 14 głosami „za”
(jednogłośnie) podjęła uchwałę
nr 43/XIX/2016 w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, nie stanowiącym własności
Gminy. Kwota 30 000 zł będzie
przeznaczona na wykonanie pełnej
konserwacji technicznej i estetycznej
ołtarza iluzjonistycznego i boazerii
kaplicy północnej naszego kościoła.
Najważniejszą kwestią, która miała
być jednak podjęta na tej sesji,

była sprawa budowy ciągu pieszorowerowego przy ulicy
C z ę s t o c h o w s k i e j . Ta k b a r d z o
wyczekiwana inwestycja, mająca
podnieść w znaczący sposób
bezpieczeństwo poruszających się tam
osób niestety musi jeszcze poczekać.
Sekretarz Gminy – Szymon Żyłka
w ramach wyjaśnienia powiedział,
że Zarząd Województwa Śląskiego nie
podjął jednak stosownej uchwały
w sprawie budowy drogi przy ul.
Częstochowskiej. Obie inwestycje
powinny być realizowane jednocześnie.
ZDW nie wyrazi zgody na budowę
chodnika bez równoczesnej budowy
drogi. Gmina nie miała wpływu na
podjęte decyzje.
Przewodnicząca Rady Gminy
podsumowując temat stwierdziła,
że uchwały, które zostały w tym temacie
przygotowane należałoby przyjąć, bo w

przypadku przydzielenia środków na
budowę drogi w Urzędzie
Marszałkowskim, będą już one podjęte.
Tak więc Radni - licząc jednak na
pozytywne, szybkie rozstrzygnięcia w tej
kwestii w Urzędzie Marszałkowskim podjęli uchwałę nr 41/XIX/2016 w
sprawie współpracy z Województwem
Śląskim w celu realizacji zadania p.n.:
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907
w Boronowie” oraz uchwałę
nr 42/XIX/2016 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu.
Przypominamy, że pełne teksty
uchwał są dostępne na tablicy Urzędu
Gminy oraz stronie BIP Boronów.
Witold Stawiarz
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW
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POD EGIDĄ GOK
DZIEŃ BORONOWA 2016
Tradycyjnie święto naszej gminy odbyło się w pierwszy
weekend lipca. W sobotę miłośnicy tańca dyskotekowego w strugach ulewnego deszczu - tańczyli w rytm muzyki,
jaką proponował DJ Adam Hapoń. W niedzielę o godzinie
17.00 odbyło się oficjalne otwarcie imprezy z okazji Dnia
Boronowa przez Wójta Gminy Boronów Pana Rufina
Majchrzyka. Miło nam było gościć na święcie gminy
delegację naszych przyjaciół z Komornii Lhotki.
Kolejnym punktem programu był występ grup tanecznych
działających przy GOK-u. Kolorowo i żywiołowo dziecięcy
zespół "Krzyk" tanecznym krokiem wprowadził wszystkich
zebranych w pogodny nastrój. Kolejnym punktem programu
był interaktywny program dla dzieci i dorosłych pod nieco
intrygującym tytułem "Nadchodzi Pipi ". Nasi milusińscy
mieli okazję udać się w raz z rodzicami w podróż dookoła
świata, podczas której przeżywali ciekawe przygody.
W trakcie wyprawy z Pipi nie zabrakło też powtórki z języka
angielskiego i wielkich kolorowych baniek mydlanych.
W nowym repertuarze i nowym składzie zaprezentował się
na naszej plenerowej scenie zespół AGAT, który w tym roku
obchodzi 10-lecie swojej artystycznej działalności.
Śląskie Trio Piotra Szefera zaprezentowało folklor
naszego regionu, a Folk Expess roztańczył i rozśpiewał
światowymi przebojami wszystkich zebranych na święcie
naszej gminy.
Gwiazdą wieczoru tegorocznego Dnia Boronowa był
zespół POWER PLAY, takiej ilości widzów, którzy wraz
z wykonawcami śpiewali wszystkie utwory, na koncercie
jeszcze w Boronowie nie było. To była najlepsza promocja
naszej gminy. Dzień Boronowa zakończył tanecznie w rytm
polskich utworów DJ Jo. Dziękuję wszystkim mieszkańcom,
gościom za spontaniczną zabawę.
Dziękuję instruktorom Pani Agacie, Pani Anecie
za przygotowanie występów artystycznych dzieci
i młodzieży. Pani Katarzynie i Panu Lucjanowi za
przygotowani stoiska reklamującego naszą placówkę,
gdzie oprócz wystawy prac plastycznych i modeli naszych
podopiecznych, wszystkim chętnym dzieciom malowano
buzie. Panu Tomaszowi i Łukaszowi za stronę akustyczną
imprezy, Pani Janinie za zdjęcia. Do zobaczenia za rok.
B. Leśniowska

6

KULTURA

Wakacyjny wyjazd do Inwałd Parku
Spotkanie z prehistorią,
średniowieczna kraina, ogród Jana
Pawła II, podróż dookoła świata
i wesoła farma to atrakcje, jakie
uczestnicy wakacyjnej wycieczki
edukacyjnej mieli możliwość
przeżyć w Inwałdzie. Ponad 50
e k s p o n a t ó w d i n o z a u r ó w,
które panowały na świecie 135
milionów lat temu, jaskinia
tajemnic, park linowy i ścianka
wspinaczkowa dla małych
miłośników sportów ekstremalnych
to atrakcje Dinolandii.
Średniowieczne czasy rycerzy,
rzemieślników i smoków to z kolei
atrakcje Warowni, gdzie nasi
milusińscy musieli odszukać
4 ruchome smoki, aby dostać sie do
średniowiecznej krainy. W chacie
garncarza wykonywali gliniane
miski, tkali na krośnie, wykuwali
z kowalem miecze, a w chacie
powroźnika kręcili sznury
i powrozy. Zwiedziliśmy także
zbrojownię i salę tortur.
Dookoła świata udaliśmy się
w parku miniatur, tam mieliśmy
możliwość obejrzenia około 80
miniaturowych budowli z całego
świata. Odważni przenieśli się
w głąb ziemi i skorzystali

z przejażdżki po wnętrzu
opuszczonej kopalni za pomocą
kina 5D, gdzie czuli ją za pomocą
wszystkich zmysłów. Orientację
w terenie sprawdziliśmy w
zielonym labiryncie. Adrenalinę
poczuliśmy na super ślizgu,
autoscooterze i piracie.
Super ciuchcią pojechaliśmy do
mini zoo, czekało tam na nas około
40 gatunków zwierząt, niektóre
z nich mogliśmy karmić, nawet
2 owieczki wyszły ze swojej

zagrody na nasze spotkanie.
Byliśmy w parku tarasów
widokowych, a niektórzy z nas
skorzystali z jazdy konnej.
Wróciliśmy późnym wieczorem
pełni wrażeń. W wycieczce
uczestniczyło 41 dzieci,
które chodzą na zajęcia do GOK-u.
Wyjazd został dofinansowany
z budżetu gminy Boronów, za co
serdecznie dziękuję w imieniu
wszystkich uczestników wycieczki
edukacyjnej.
B. Leśniowska
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Spełniona obietnica...

Zgodnie z obietnicą daną
przedszkolakom z boronowskich
przedszkoli w dniu premiery
widowiska „Królewna
czarodziejka” aktorki Studia
Teatralnego „Pod reflektorami” po
niespełna miesiącu przygotowań
zaprosiły młodych widzów na
kolejny spektakl. Tym razem wzięły
na warsztat baśń „Dwanaście
miesięcy”. Przedstawienie miało
miejsce 16. czerwca 2016 roku.
Podziwiać należy determinację
aktorek, które mimo natłoku zajęć
związanych z kończącym się

rokiem szkolnym, znalazły czas
i zapał, by spełnić daną obietnicę.
Przedstawienie było luźną
adaptacją znanej baśni, albowiem
należało tekst przerobić tak,
by mogły go zagrać same
d z i e w c z y n y. Z a m i a s t B r a c i
Miesięcy w naszej wersji znalazły
się Siostry Miesiące. Nie było ich
dwanaście, lecz pięć... ale za to
jakich!
Baśń opowiada o sierocie
nękanej przez chciwą macochę.
Biednej pasierbicy pomagają
Siostry Miesiące. I jak to zwykle w
bajkach bywa - wszystko kończy się
szczęśliwie.
Młodzi widzowie mogli się
przekonać, że dobro zawsze
zwycięża, a uprzejmością
i pracowitością i skromnością
można przezwyciężyć każde zło.
Adeptki Melpomeny przekonały
się, że warto dotrzymywać słowa,

albowiem baśń o Dwunastu
Miesiącach, bardzo spodobała się
wszystkim dzieciom
z zaprzyjaźnionych przedszkoli
obecnym na widowni, czego
dowodem były gromkie brawa po
spektaklu.
Po widowisku odbyła się
tradycyjna już sesja zdjęciowa
z aktorkami i rekwizytami, które
„zagrały” w przedstawieniu.
„Nadworna adaptatorka” Studia
Teatralnego już pracuje nad
kolejnym tekstem, ale to tajemnica
– do zobaczenia na następnej
premierze.
A. Matysiakiewicz

Wakacyjne zajęcia w Bibliotece
Lipcowe czwartki w godzinach przedpołudniowych
zarezerwowane były dla dzieci, które w sposób twórczy,
interesujący chciały spędzić wakacyjny czas w Bibliotece.
Podczas zajęć dzieci wykonały m.in. akwaria, używając w
tym celu kartonów, kolorowego papieru, plasteliny,
muszelek. Stworzono piękne kompozycje obrazujące
fascynujący podwodny świat. Powstały ramki na zdjęcia,
rysunki o tematyce wakacyjnej. Był czas na czytanie książek,
gry planszowe puzzle, zagadki i rebusy.
J. Matjeka
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Narodowe Czytanie 2016
Już dziś serdecznie zapraszamy mieszkańców do
udziału w piątej edycji Narodowego Czytania. Impreza
odbędzie się w pierwszą sobotę września, 03.09.2016
od godz. 9:00 – 12:00 na skwerku przed Gminnym
Ośrodkiem Kultury (w razie niepogody w Bibliotece).
Lekturą tegorocznej akcji jest "Quo vadis" Henryka

Sienkiewicza. Każdy, kto przyniesie własne wydanie
"Quo vadis", będzie mógł otrzymać pamiątkową
pieczęć. Zapraszamy!
J. Matjeka

NABÓR - 2016
Gminny Ośrodek Kultury ogłasza nabór chętnych do następujących kół zainteresowań i sekcji na rok 2016- 2017:
1. Kółko plastyczne - grupa młodsza od 6 lat do IV klasy SP - (8 osób).
2. Sekcja plastyczna - klasa V do 3 gimnazjum - (5 osób).
3. Sekcja modelarska - klasy V do 3 gimnazjum - (4 osoby).
4. Sekcja teatralna - klasy od 5 wzwyż - (3 osoby najchętniej chłopcy).
5. Grupy taneczne - grupa młodsza - 5 i 6 lat (5 osób).
Deklaracja do pobrania u dyrektora GOK-u. Decyduje kolejność zgłoszeń.
B. Leśniowska

Działalność Stowarzyszenia

W Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie 18.08.2016 r. (piątek) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne
dotyczące profilaktyki wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz dbania o zdrowie i zdrowy
styl życia w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki.
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w Warszawie.
Jest on adresowany do 200 kobiet z 5 powiatów, w tym lublinieckiego.
Serdecznie zapraszamy!
Zarząd "Stowarzyszenia dla Boronowa”
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Sprawozdanie z „Biegu Patrolowo-Medycznego”
ZPO Boronów 08.06.2016 r.
8 czerwca 2016r w Gimnazjum
Boronów odbyła się kolejna edycja
„Biegu Patrolowo-Medycznego”
sprawdzająca umiejętności
uczniów z zakresu udzielania
pierwszej pomocy i obrony
cywilnej z przedmiotu „Edukacja
dla Bezpieczeństwa” oraz
znajomości z przepisów ruchu
drogowego oraz zagrożenia
pożarowego.
Zaproszone służby: z Komendy
Powiatowej Policji z Lublińca
(aspirant sztabowy p. Joanna
Szwed, aspirant p. Seweryn
Strzoda), Ochotniczej Straży
Pożarnej w Boronowie (zastępca
naczelnika p. Maciej Piełot oraz
ratownicy pp. Tomasz Skomudek
i Sebastian Mzyk), a także
nauczyciele gimnazjum p. Grzegorz
Bukowski (oc) i koordynator
zawodów Jarosław Sobol (pierwsza
pomoc) przepytywali i sprawdzali
umiejętności w zadanej w/w
dziedzinie.
Drużynową klasyfikację
wygrała klasa IIb (Marcin Sekuła,
Wojtek Brzęczek, Kacper Ledwig,
Paulina Smol, Natalia Walocha).
Indywidualnie zaciętą walkę

o I miejsce stoczyli Paweł Machoń
i Julia Zok. Końcowe zwycięstwo
i tytuł Ratownika Roku 2016
zanotował uczeń klasy IIIa - Paweł
Machoń. Jeszcze więcej emocji
było w walce o III miejsce,
które zdobyła Emilia Machoń.
Dzięki wsparciu finansowemu
Gminy Boronów - zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe dyplomy,
medale oraz apteczki pierwszej
pomocy. Klasyfikacja drużynowa
i indywidualna, oraz regulamin
zawodów w załączeniu.
Opr. J. Sobol

Klasyfikacja drużynowa biegu patrolowo - medycznego
ZPO Boronów - rok szkolny 2015/16
1 miejsce - klasa II B - 38 pkt
(Brzęczek Wojtek, Sekuła Marcin, Smol Paulina, Walocha Natalia, Ledwig Kacper)
2 miejsce - klasa II A - 35 pkt
(Małysa Bartek, Lisiecki Tomek, Wysocka Emilia, Myrcik Ania,Zgraja Agnieszka)
3 miejsce - klasa I A - 34 pkt
(Jaguś Szymon, Mzyk Szymon, Machwitz Marcel, Kędzia Paulina, Tomalka Mateusz)
4 miejsce - klasa III A - 33 pkt
(Polis Jakub, Stroba Weronika, Szyszka Karolina, Ocieczek Wiktoria, Lenart Weronika)
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SZKOŁA
Klasyfikacja indywidualna biegu patrolowo - medycznego
ZPO Boronów - rok szkolny 2015/16

Spotkanie z paraolimpijczykami w ZPO
Paraolimpijskich w szermierce.
Dzięki zaproszeniu olimpijczyków przez p.
Anitę Strózik nasza młodzież miała kontakt
ze sportem przez duże „S”.
Goście to: Radosław Stańczuk
(czterokrotny medalista paraolimpiad
w Sydney 2000, w Atenach 2004, w Pekinie
2008, zdobywca nagrody „fair play”
w Londynie 2012), Arkadiusz Jabłoński
(trzykrotny medalista paraolimpiad
w Sydney 2000 i Aten 2004) oraz najmłodszy
Adrian Castro (olimpijczyk z Londynu 2012,
mistrz świata z Egeru 2015, zdobywca
Pucharu Świata w 2015, reprezentant Polski
na Paraolimpiadę w Rio de Janeiro w 2016).
W/w zawodnicy reprezentują Fundację
„Akademia Integracji”, która w ramach
swojej działalności edukacyjno-integracyjnej
poprzez swoich „ambasadorów” odwiedza
szkoły, spotyka się z młodzieżą, prowadzi
pokazy i prezentację szermierki na wózkach,
uwrażliwia dzieci i młodzież na czyhające je
21 czerwca 2016 r. w sali gimnastycznej
Zespołu Placówek Oświatowych w
Boronowie odbyło się spotkanie uczniów
w/w szkoły z niezwykłymi mistrzami sportu wielokrotnymi mistrzami Polski, Europy
i świata, medalistami Igrzysk
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życiowe niebezpieczeństwa, „głupotę
różnych zachowań i jak im zapobiegać,
a także jak sport pozytywnie wpływa na
integrację społeczną i życiową.
Uczniowie ZPO zapoznali się
z elementami szermierki, a także

próbowali walki - siedząc na wózkach,
sędziowania (komendy w języku
francuskim), co okazało się nie takie
proste. Nasi goście chętnie odpowiadali
na zadane pytania dotyczące ich kariery
sportowej i życiowej, o zdobyciu
nagrody „fair play” (Radosław
Stańczuk), o ich pierwszych kontaktach
z szermierką, ciężkiej pracy treningowej,
o samozaparciu, sile woli, ambicji
i przestrzegali przed
nieodpowiedzialnym codziennym
zachowaniem.
Dzieci i młodzież gorącymi
oklaskami dziękowali za lekcję sportu,
ale przede wszystkim za integrację
społeczną, którą nasi goście
p o d s u m o w a l i h a s ł e m ,
że „niepełnosprawność to nie choroba
i nie można się tym zarazić, to tylko stan
umysłu, a nie cechy fizyczne”. Życzymy
dalszych sukcesów i trzymamy kciuki
za występ na olimpiadzie w Rio.
Opr. J. Sobol

SZKOŁA

III miejsce siatkarek w Amatorskiej Lidze Siatkówki
Nasza drużyna gimnazjalistek brała udział Małej
Amatorskiej Lidze Siatkówki. Finałowe zawody
odbyły się na parkietach hali sportowej w Blachowni,
gdzie spotkały się najlepsze drużyny w/w Ligi, w której
występowały siatkarki z powiatu częstochowskiego,
kłobuckiego i lublinieckiego. Drużyna w składzie:
Natalia Bartosik (kapitan), Bożena Bartosik, Laura
Ciborowska, Paulina Barwicka, Sandra Kucharczyk,
Zuzia Małysa, Ania Myrcik, Natalia Pisulska, Emilia
Robok, Emilia Wysocka, Andżelika Smol – zdobyła III
lokatę za drużynami z Ostrowy nad Okszą i Blachowni.
Opr. J. Sobol

Brawo Boronów - VI miejsce na Śląsku w STMiG ’16
6 miejsce wywalczyła Gmina
Boronów w województwie śląskim
i 36 miejsce w Polsce na 195
sklasyfikowanych gmin w klasyfikacji
do 5000 mieszkańców w VIII
EUROPEJSKIM TYGODNIU
SPORTU dla WSZYSTKICH w
r a m a c h X X I I S P O RT O W E G O
T U R N I E J U M I A S T
i GMIN, który odbywał się w terminie
2 6 m a j a - 1 c z e r w c a 2 0 1 6 r.
Do klasyfikacji ogólnej brano pod
uwagę ilość zorganizowanych imprez
rekreacyjno-sportowych w w/w
terminie, procentowy udział
aktywnych mieszkańców gminy do
c a ł o ś c i o b y w a t e l i g m i n y,
przeprowadzenie 12 minutowego
biegu Coopera, a także ilość dni,
w których można było rekreacyjnie
i sportowo spędzić czas wolny.
W Boronowie po raz 12 głównym
organizatorem imprez był Klub TKKF
„Boronovia”, który przy udziale
Urzędu Gminy, ZPO Boronów, LKS
„Jedność”, tutejszej parafii , harcerzy

a także sołectwa Grojec zorganizował
21 imprez o charakterze rekreacyjnosportowym. Odbyły się turnieje piłki
nożnej w różnych kategoriach
wiekowych (od „orlików” na
„old boyach” kończąc, turnieje piłki
siatkowej, tenisa stołowego, szachów,
marsze nordic walking, najliczniejszy
(jak zawsze) rajd rowerowy połączony
z mszą polową (w intencji dzieci i ich
opiekunów) i festynem rekreacyjnym
w Grojcu. Przeprowadzono harcerskie
leśne podchody, zawody szkolne
„Dzień Dziecka na Sportowo”,

kolejną - już 45 edycję „Biegu po
zdrowie w Boronowie”, zawody
pływackie i wiele innych.
Opr. J. Sobol

13

SZKOŁA

14

SZKOŁA

15

SZKOŁA

16

SZKOŁA
„Artyści bez granic dla ekologii..." dział szkoła
To tytuł międzynarodowego
projektu, który będzie realizowany
w dniach od 24 do 29 września na
Litwie w Dziewieniszkach.
Uczestnikami projektu
są uczniowie naszego gimnazjum
oraz szkoły średnie: polska
i litewska w Dziewieniszkach.
Celem projektu jest
zaszczepienie młodzieży postawy
obywatelskiej, jaką jest
odpowiedzialność za środowisko
naturalne z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
informacyjnych. W trakcie
realizacji projektu promowany
będzie przyjazny środowisku styl
życia poprzez takie metody
działania jak: happening, spektakl,
rękodzieło. Uczestnicy projektu
wspólnie przygotują i przedstawią
spektakle teatralne promujące
ekologiczny tryb życia, posadzą
"drzewo przyjaźni polskolitewskiej", będą tworzyli hasła

o tematyce proekologicznej w
trzech językach, przygotują plakaty,
t r a n s p a r e n t y, p r z e b r a n i a
z materiałów przeznaczonych
do recyklingu wyobrażające "matkę
naturę", drzewa, rzeki. W czasie
wieczoru rękodzieła będą
wykonywali przedmioty
codziennego użytku. Wspólnie
w Internecie będą wyszukiwali
informacji dotyczących różnic
między rolnictwem ekologicznym a
konwencjonalnym, wspólnie
przygotują dania z ekologicznych
produktów. Do realizacji wyżej
wymienionych działań młodym
ludziom służyć będą m.in.
nowoczesne technologie
informacyjne takie jak: YouTube,
Facebook czy akcje facebookowe.
W rezultacie wyżej wymienione
działania mają ich doprowadzić
do bycia świadomymi
i odpowiedzialnymi mieszkańcami
Z i e m i , p o t r a f i ą c y m

i wykorzystywać surowce wtórne
i swoją postawą oddziaływać
na innych. Na realizację w/w
projektu otrzymaliśmy
dofinansowanie z PolskoLitewskiego Funduszu Wymiany
M ł o d z i e ż y w Wa r s z a w i e w
wysokości 4.190,00 euro.
Bożena Ledwoń

eTwinning
W dniach 20.11.2015 r. – 20.02.2016 r. grupa 14
uczniów naszego gimnazjum brała udział w kolejnym
projekcie eTwinning pt. „A Pen friend from the other
side of Europe”. Udział w projekcie dał naszym
uczniom możliwość rozwijania umiejętności w
zakresie komunikowania się w języku angielskim
poprzez prowadzenie korespondencji z nowymi
przyjaciółmi z Turcji. Uczniowie pisali o swoich
zainteresowaniach, spędzaniu wolnego czasu oraz o
miastach rodzinnych i atrakcjach turystycznych Polski i
Turcji. Wielu z nich nadal utrzymuje kontakt za pomocą
Facebooka.
„Jestem uczennicą klasy II gimnazjum. Kiedy
dowiedziałam się o możliwości pisania maili z nieznaną
mi osobą, z innego kraju, uznałam, że to świetny pomysł.
Zaczęłam pisać z moją nowa „mailową” koleżanką.
Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy nie tylko o
niej i jej zainteresowaniach, ale również tradycjach
religijnych i rodzinnych jej kraju”.
Emilia

„Dziewczyna, z którą piszę ma na imię Fatma.
Rozmawiamy najczęściej o naszych zainteresowaniach
i szkole. Piszę również z jej koleżanką Asli. Jestem
pozytywnie zaskoczona wesołymi osobowościami
Turków:)”.
Karolina
„Piszę z dziewczyną imieniem Ece. Jest bardzo
wesoła, piszemy o różnych tradycjach, naszych
zainteresowaniach. Dobrze mi się z nią pisze, ponieważ
szybko odpowiada na wiadomości. Po wymianie
kilkunastu już maili, mogę stwierdzić, że ją polubiłam. ;)
Bardzo chciałaby przyjechać do Polski, by mnie
odwiedzić”.
Paulina
Koordynator:
K. Janik
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Niecodzienna wycieczka uczniów naszej szkoły będąca nagrodą
za aktywność na rzecz szkoły...
21 czerwca 48 uczniów z klas 1-5
wraz z opiekunami uczestniczyło w
edukacyjnej wycieczce po terenach
Jurajskiej Gminy Żarki.
Odwiedziliśmy Sanktuarium
Rodzinnych Błogosławieństw w
Żarkach Leśniowie wraz z
cudownym źródełkiem, urokliwym
ogrodem i leśniowskimi specjałami.
Niezapomnianych chwil
dostarczył nam pobyt w
multimedialnym Starym Młynie,
który przeniósł nas w czasie do
świata dawnych rzemiosł, z
mnóstwem autentycznych maszyn,
narzędzi oraz multimedialnych
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prezentacji i interaktywnych zabaw.
Wielu wrażeń uczestnikom
wycieczki dostarczyły warsztaty
robienia pizzy pod okiem
profesjonalnych kucharzy. Każde
dziecko własnoręcznie zrobiło
pizzę z wybranych przez siebie
składników.
Niezwykle atrakcyjne okazały
się warsztaty malowania zabawek z
drewna, dziewczynki dekorowały
wózki dla lalek, zaś chłopcy samochodziki.
Z pewnością wycieczka ta na
długo pozostanie w pamięci
uczestników.

Wy j a z d w c a ł o ś c i z o s t a ł
sfinansowany ze środków Gminnej
Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Boronowie.
Bożena Ledwoń

SZKOŁA
Wycieczka do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
i Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
Jak co roku dla najaktywniejszych
uczniów Zespołu Placówek
Oświatowych im. Unii Europejskiej
w Boronowie organizowana jest
wycieczka. Nie inaczej było także w
minionym roku szkolnym. Starsi
uczniowie - z klas szóstych oraz
z gimnazjum - 17 czerwca zwiedzali
Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach oraz Ogród
Zoologiczny w Chorzowie.
Pierwszą część wycieczki
stanowiła wizyta w Muzeum
P o w s t a ń
Ś l ą s k i c h
w Świętochłowicach. W zakresie
jego działania znajduje się ochrona
wszelkich dóbr dziedzictwa
materialnego i niematerialnego,
dotyczących dziejów Powstań
Śląskich. Za pomocą elementów
multimedialnych oraz wiodącej
ścieżki filmowej zwiedzający
w pełni zostaje przeniesiony
w realia życia na Górnym Śląsku
początku XX wieku. Scenografia
pomieszczeń nawiązuje do miejsc
najważniejszych wydarzeń.
la bardziej dociekliwych
zwiedzających dostępne
są stanowiska multimedialne,
pozwalające na indywidualne
p o g ł ę b i a n i e w i e d z y. Ta k i e
prezentowanie materiałów
historycznych daje możliwość
zaprezentowania ich w sposób
n o w o c z e s n y, k o m p l e k s o w y
i interesujący. Zwiedzający znajdą
dla siebie elementy multimedialne
pozwalające pogłębić wiedzę
historyczną poprzez intelektualną
zabawę. Można było na przykład
przejechać się tramwajem,
uczestniczyć w quizie, kierować
czołgiem, czy wziąć udział w
plebiscycie. Ciekawostką jest
znajdująca się na terenie Muzeum
maszyna, na pulpicie której
zwiedzający mogą wpisać dowolne
nazwisko i sprawdzić, czy dana
osoba była powstańcem śląskim.
Wpisane nazwisko, jeśli
funkcjonuje w wykazie, wyświetla

się na ścianie. Uczestnicy naszej
wycieczki odnaleźli kilku dawnych
mieszkańców Boronowa – panów
Mzyka i Bogackiego.
Podejrzewam, że bardziej
dociekliwi badacze odkryliby
jeszcze więcej dawnych
mieszkańców naszej gminy.
Drugą częścią wycieczki było
zwiedzanie Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego w Chorzowie.
Uczniowie zobaczyli wybiegi
przystosowane dla pelikanów,
flamingów i innych gatunków
ptactwa wodnego, a także domek
wraz z wyspą dla lemurów wari
czerwonych. Następnie widzieli
przedstawicieli grupy antylop, m.in.
koby, kudu wielkie, elandy i gnu
brunatne oraz wybieg z basenem
przeznaczonym dla tygrysów
amurskich. Potem mogli obejrzeć
wybiegi kuców i osłów Poitou,
woliery dla ptaków, w której
obserwowali czaple, żurawie
stepowe i kilka gatunków ptaków
blaszkodziobych. Kierując się dalej
wzdłuż wybiegu sitatung, minęli
położony po lewej stronie kompleks
zadrzewionych wybiegów dla
przedstawicieli jeleniowatych.
Spacerując dalej doszli do pawilonu
słoniarni i wybiegu dla słoni
indyjskich, z którym sąsiaduje tzw.
Staw Kormoranów, po którym od
2013 roku pływają pelikany.
Następnie zobaczyli rozległy
wybieg żyraf, a tuż obok niego
kolejny wybieg afrykańskich
antylop. Mieli przyjemność
zobaczyć wybiegi gepardów, a
także kangurów i nielotnych emu.
Następnie widzieli kajmany,
duże węże oraz ptaki prezentowane
w dwóch nowoczesnych dioramach
oraz w tzw. hali wolnych lotów.
Przy wyjściu z Pawilonu
Egzotycznego położone są dwa inne
ciekawe obiekty: domek dla
lemurów katta i wari czarnobiałych, a także akwarium.
Następnie zaznajomili się ze

zwierzętami fauny australijskiej.
Pod koniec zwiedzania uczniowie
zobaczyli ciąg wolier
zamieszkiwanych m.in. przez
o s t r o n o s y, j e ż o z w i e r z e ,
hienę pręgowaną i kilku mniejszych
przedstawicieli kotowatych, w tym
rysie i karakale. Ze zwierząt
drapieżnych widzieli lwy, tygrysy,
a także niedźwiedzie. Wielkie
zainteresowanie młodzieży
wzbudziła informacja o nazwie
letniego posłania niedźwiedzia.
Otóż ta nazwa to barłóg. I właśnie
tym momencie znakomita część
uczestników wycieczki przyrzekła,
że nie chcą mieć z misiami nic
wspólnego i odtąd zachowywać
będą w swoich pokojach ład
i porządek, byle tylko nie spać w
barłogu, jak czynią to niedźwiedzie.
Wy c h o d z ą c y c h z o g r o d u
zoologicznego uczniów żegnały
wdzięczne południowoamerykańskie gwanako.
Trzecią i ostatnią częścią
wycieczki była filmowa adaptacja
książki angielskiego wykładowcy
matematyki Charlesa Lutwidge'a
Dodgsona (pseudonim Lewis
Carroll) „Alicja po drugiej stronie
lustra”.
Adaptacja zachowuje
absurdalną logikę snu, jest
wypełniona satyrycznymi aluzjami,
parodiami szkolnych wierszyków,
których uczyły się w XIX
wieku brytyjskie dzieci, zawiera
także odniesienia lingwistyczne |
i matematyczne.
Po tak mile spędzonym dniu
uczestnicy wyprawy wrócili do
Boronowa z przeświadczeniem, że
warto było się trudzić cały rok
szkolny, żeby uczestniczyć w
wycieczce.
A. Malcher
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