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Abstract
The Boronów commune is situated in the north-west part of Silesian province

on the Silesian-Kraków upland. The commune area counts 5339 hectares and in

about 66 % is covered by forests. Because of many scenery and natural virtues, in

1998 all of the commune area was included into the “Lasy nad górn¹ Liswart¹”

landscape park. In the region of Dêbowa Góra there is a forest’s sanctuary – “Raj-

chowa Góra” (founded in 1959) which aims to protect mixed forest with trees of

average 130 years old. There are also about 100 species of vascular plants. Twenty

seven trees (lime-trees, oaks, beeches, pines) in the commune is considered to be

monuments of nature. Among many monuments of art in Boronów, Dêbowa Góra,

Grójec, Hucisko, Sitki, Do³y, Zumpy – the most interesting is Our Lady of Rosary

church in Boronów – zero class monument from the year of 1611. Throughout the

commune run three touristic trials. However, in spite of undeniable touristic virtu-

es, the Boronów commune doesn’t have a good developed touristic infrastructure.

I. Wstêp
Rosn¹ce tempo urbanizacji, postêpuj¹ce zanieczyszczenie œrodowiska, nad-

mierne obci¹¿enie stresem i ha³asem, wzrost tempa ¿ycia - to tylko niektóre z czy-

nników powoduj¹cych systematyczne pogarszanie siê warunków egzystencji

cz³owieka. Czynniki te przyczyniaj¹ siê do spotêgowania uczucia zmêczenia

i czêsto wywo³uj¹ chêæ ucieczki ze œrodowiska miast na ³ono natury. Przebywa-

nie w scenerii lasów, zbiorników wodnych, pól - sprzyja regeneracji si³ psychofi-

zycznych. St¹d te¿ w ostatnich latach obserwuje siê intensywny rozwój tzw.
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turystyki weekendowej. Ta forma turystyki - ze wzglêdu na ograniczenie czasowe

(do 3 dni) - sprzyja poznawaniu najbli¿szej okolicy. Spoœród ofert turystycznych

gmin oœciennych najczêœciej wybiera siê te, które gwarantuj¹ wypoczynek oraz

relaks. Warunkiem rozwoju turystyki w danej gminie jest wystêpowanie na jej ob-

szarze tzw. walorów turystycznych. Walory turystyczne to: zespó³ elementów œro-

dowiska naturalnego oraz zespó³ elementów pozaprzyrodniczych. Do gmin

posiadaj¹cych niezaprzeczalne walory turystyczne zwi¹zane z obecnoœci¹ na jej

obszarze interesuj¹cych, a miejscami wrêcz unikatowych naturalnych terenów

przyrodniczych, nale¿y gmina Boronów.

Celem pracy jest przedstawienie walorów turystycznych najmniejszej w po-

wiecie lublinieckim gminy Boronów.

Gmina Boronów po³o¿ona jest w pó³nocno-zachodniej czêœci województwa

œl¹skiego, na terenie powiatu lublinieckiego. Ogólna powierzchnia gminy wynosi

5339 ha, w tym: u¿ytki rolne zajmuj¹ 1629 ha, lasy - 3240 ha, pozosta³e grunty -

470 ha. Do gminy nale¿¹ nastêpuj¹ce miejscowoœci i przysió³ki: Boronów, Dêbo-

wa Góra, Hucisko, Grójec, Do³y, Zumpy, Cielec, Sitki, Szklana Huta. Obszar gmi-

ny zamieszkuje 3300 osób.

II. Charakterystyka fizjograficzna
RzeŸba

Gmina Boronów po³o¿ona jest na Wy¿ynie Œl¹sko-Krakowskiej. Nale¿y do

makroregionu: Wy¿yna WoŸnicko-Wieluñska, mezoregionu: Obni¿enie Liswar-

ty-Prosny. Pó³nocno-wschodnia czêœæ gminy wchodzi w sk³ad mezoregionu: Próg

Herbski, po³udniowo-zachodnia: Próg WoŸnicki [7]. Obni¿enie Liswarty-Prosny

utworzone zosta³o w miêkkich utworach dolnej i œrodkowej jury. To teren o cha-

rakterze nizinnym. Próg Herbski zbudowany jest z bardziej odpornych na wietrze-

nie piaskowców jury œrodkowej. Stanowi pas kopulastych pagórków o wzglêdnej

ró¿nicy wzniesieñ do oko³o 50 metrów. Próg WoŸnicki ma doœæ urozmaicon¹ fa-

list¹ powierzchniê wznosz¹c¹ siê od 320 do 380 m n.p.m. Wytworzy³ siê na

ska³ach górnotriasowych. Jego powierzchniê tworz¹ szerokie zaokr¹glone lub

sp³aszczone garby poprzedzielane dolinami [6].

Teren gminy opada z po³udniowego-wschodu na pó³nocny-zachód. Najwy¿ej

po³o¿ony punkt - 335,6 m n.p.m. - znajduje siê na bezimiennej górze, na pó³noc od

leœniczówki Szklana Huta, najni¿ej po³o¿ony - 266,8 m n.p.m. - w dolinie rzeki Li-

swarty.

Wody
Najwiêksz¹ rzek¹ przep³ywaj¹c¹ przez obszar gminy jest Liswarta, nale¿¹ca

do zlewni Warty. �ród³a Liswarty znajduj¹ siê poza granicami gminy, na wysoko-

œci 315 m n.p.m., w pobli¿u miejscowoœci Mzyki. Jej koryto biegnie przez cen-

traln¹ czêœæ gminy, z po³udniowego-wschodu na pó³nocny-zachód.

Najwiêkszymi dop³ywami Liswarty na terenie gminy s¹ Leñca i Olszynka. Wody

rzeki zasilaj¹ ponadto liczne bezimienne dop³ywy oraz wody pochodz¹ce z sieci

172 Dorota Zarzeczna, Wojciech ¯y³ka, Ryszard Zarzeczny, Cezary Michalski

D:\!!!_PRACA\KULTURA FIZYCZNA 7\KULTURA_FIZYCZ_7_ZARZECZNA.vp
5 lutego 2008 13:50:56

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



rowów melioracyjnych. Licznie wystêpuj¹ce w dolinie rzeki Liswarty, (w rejonie

przysió³ka Do³y oraz w lasach w pó³nocno-zachodniej czêœci gminy) stare stawy

przemys³owe zagospodarowano i utworzono z nich stawy hodowlane.

Wzd³u¿ potoku Leñca rozci¹gaj¹ siê tereny bagienne. Na kszta³t i wielkoœæ

rozlewisk wp³ywa dzia³alnoœæ zamieszkuj¹cych te tereny bobrów.

Fauna i flora
Oko³o 66% obszaru gminy stanowi¹ lasy. W 1998 roku, ze wzglêdu na walo-

ry krajobrazowo-przyrodnicze ca³y obszar gminy zosta³ w³¹czony do Parku Kra-

jobrazowego „Lasy nad górn¹ Liswart¹” (Rozporz¹dzenie Wojewody

Czêstochowskiego nr 28/98 z dnia 21 grudnia 1998 r.). Z dniem 1 stycznia 2000

roku park ten wszed³ w sk³ad Zespo³u Parków Krajobrazowych Województwa

Œl¹skiego (Rozporz¹dzenie Wojewody Œl¹skiego nr 222/99 z dnia 19 listopada

1999 r.). Oprócz gminy Boronów w obszar parku wchodz¹ tereny nale¿¹ce do

gmin: Przystajñ, Panki, Wrêczyca Wielka (powiat K³obuck); Blachownia, Star-

cza, Konopiska (powiat Czêstochowa); WoŸniki, Herby, Koszêcin, Ciasna, Ko-

chanowice (powiat Lubliniec). Ca³kowita powierzchnia parku wynosi 50746 ha,

w tym: 38701 ha - to powierzchnia samego terenu parkowego, a 12045 ha - to po-

wierzchnia otuliny parkowej. Terytorialnie park obejmuje zwarty kompleks leœny

po³o¿ony na zachód od Czêstochowy, na zachodnim skraju Wy¿yny Œl¹sko-Kra-

kowskiej. Obszar parku stanowi nieckê poœrodku której przep³ywa Liswarta. Jej

najwiêkszymi dop³ywami w obrêbie parku s¹: Olszanka, Turza, Potok Je¿owski.

Z ca³oœci powierzchni parku - 63% zajmuj¹ lasy, 31% - u¿ytki rolne, 6% - sta-

wy oraz tereny zabudowane. Wœród lasów dominuj¹ bory mieszane œwie¿e i wil-

gotne, w drzewostanie przewa¿a sosna zwyczajna. W po³udniowej czêœci parku

wystêpuj¹ gr¹dy niskie (z udzia³em jesionu i olszy) oraz d¹browa. Tereny nad-

rzeczne porastaj¹ lasy ³êgowe (z cennym zbiorowiskiem podgórskiego ³êgu jesio-

nowego).

Do rzadkich gatunków roœlin górskich wystêpuj¹cych na tym obszarze zalicza

siê wid³aka wroñca i ciemiê¿ycê zielon¹. Spoœród innych gatunków wymieniæ na-

le¿y: wawrzynka wilcze³yko, liliê z³otog³ów, mieczyka dachówkowatego, rosicz-

kê okr¹g³olistn¹ i storczyki.

Na obszarze parku gniazduje 127 gatunków ptaków. S¹ wœród nich: bieliki,

rybo³owy, b³otniaki, bociany czarne, orliki krzykliwe. Spoœród drobnych ssaków

na uwagê zas³uguj¹: ryjówka aksamitna, popielica, koszatka oraz kilka gatunków

nietoperzy, a spoœród gadów - gniewosz plamisty.

Park udostêpniono zwiedzaj¹cym poprzez wytyczenie œcie¿ek dydaktycznych:

„Na brzozê”, „Kierzkowskie bagna”, „Paj¹k”, „Cisy nad Liswart¹”.

Na terenie gminy znajduje siê rezerwat „Rajchowa Góra”.

Rezerwat leœny „Rajchowa Góra” utworzono na podstawie Zarz¹dzenia nr 307

Ministra Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego z dnia 14 wrzeœnia 1959 roku, na

mocy obowi¹zuj¹cej wówczas ustawy o ochronie przyrody z dnia 7 kwietnia 1949
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roku. Od 1998 roku obszar rezerwatu nale¿y do terenu Parku Krajobrazowego

„Lasy nad górn¹ Liswart¹”. Jak g³osi legenda nazwê sw¹ rezerwat zawdziêcza pu-

stelnikowi o imieniu Rajch , który w zamierzch³ych czasach tutejsze lasy obra³ so-

bie za miejsce umartwiania siê i tu mia³ swoj¹ pustelniê.

Celem rezerwatu jest ochrona lasu mieszanego, naturalnego pochodzenia, wy-

stêpuj¹cego w okolicy wsi Dêbowa Góra (nadleœnictwo Koszêcin, obrêb leœny

Boronów, leœnictwo Dêbowa Góra). Powierzchnia rezerwatu wynosi 8,2 ha. Re-

zerwat po³o¿ony jest na wysokoœci od 303 do 313 m n.p.m., na plejstoceñskich

piaskach ró¿noziarnistych i ¿wirach wodnolodowcowych, pochodz¹cych ze sta-

dia³u maksymalnego zlodowacenia œrodkowopolskiego. Osady te spoczywaj¹ na

utworach najwy¿szego piêtra triasu czyli retyku, zbudowanego z wapieni woŸnic-

kich. Z piasków lodowcowych wytworzy³a siê gleba bielicowa w³aœciwa (prze-

puszczalna, przewiewna) i brunatna (ciê¿ka, nieprzepuszczalna, nieprzewiewna)

[4].

Drzewostan rezerwatu, szacowany œrednio na oko³o 130 lat sk³ada siê: w oko³o

48% z sosny, oko³o 28,5% z buka, oko³o 16% z dêbu (g³ównie bezszypu³kowego)

i oko³o 7% ze œwierka. Wystêpuj¹ tu równie¿ niewielkie iloœci jod³y, brzozy, mo-

drzewia i klonu. Rosn¹ce tu drzewa znane s¹ nie tylko z powodu swego sêdziwego

wieku, ale równie¿ ze wzglêdu na osi¹gane rozmiary. Uznany w 1961 roku za po-

mnik przyrody 300-stu letni d¹b szypu³kowy w 1992 roku osi¹gn¹³ obwód pnia w

pierœnicy - 496 cm [4]. Dorodne buki osi¹gaj¹ obwody pni w granicy 255-300 cm,

jawory - 210 cm, jod³y - 162 cm. Podobne rozmiary osi¹gaj¹ œwierki, brzozy i mo-

drzewie.

Rezerwat stanowi siedlisko dla oko³o 100 gatunków roœlin naczyniowych. Naj-

cenniejsze, objête œcis³¹ lub czêœciow¹ ochron¹ to: bluszcz pospolity, goŸdzik

kropkowany, kruszyna, przylaszczka pospolita i konwalia. Odnotowano stanowi-

ska czterech gatunków górskich tj.: klonu jawora, jod³y pospolitej, starca Fuchsa

i trzcinnika ow³osionego.

Do najciekawszych reprezentantów fauny rezerwatu zalicza siê: wœród owad-

ów - liszkarza mniejszego, biegacza, trzmiela leœnego, mrówkê rudnicê; wœród

p³azów - traszkê zwyczajn¹ i grzebieniast¹, ¿abê wodn¹, ropuchê szar¹, rzekotkê

drzewn¹; wœród gadów - jaszczurkê zwinkê i ¿yworodn¹, padalca, ¿mijê zygzako-

wat¹, zaskroñca; wœród ptaków - kowalika, trznadla, sikory: czubatkê, bogatkê

i modraszkê, pe³zacza leœnego, dziêcio³y: du¿ego, œredniego, zielonego i czarne-

go, sowy: uszatkê, pójdŸkê i puszczyka; wœród ssaków - ryjówkê aksamitn¹, nieto-

perze: karlika malutkiego, mopka i nocka rudego, mysz leœn¹, nornika burego,

nornicê rud¹, borsuka [8].

W gminie Boronów planuje siê utworzyæ dwa kolejne rezerwaty.

Pierwszy projektowany rezerwat florystyczny - „Liczyd³o górskie pod Szklan¹

Hut¹” ma powstaæ na obszarze nadleœnictwa Koszêcin, w obrêbie leœnym Bo-

ronów, leœnictwie Dêbowa Góra przy gajówce Szklana Huta (313 m n.p.m.). Re-

zerwat ma mieæ na celu ochronê stanowiska rzadkiego gatunku górskiego -
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liczyd³a górskiego, wystêpuj¹cego poza granic¹ zwartego zasiêgu wystêpowania,

w fitocenozie zbli¿onej do podgórskiego ³êgu jesionowego.

Drugi projektowany rezerwat leœny „Dêbowy ³êg podgórski” - ma powstaæ na

obszarze nadleœnictwa Koszêcin, w obrêbie leœnym i leœnictwie Boronów ko³o

miejscowoœci Zumpy. Maj¹cy podlegaæ ochronie kompleks leœny reprezentuje ró-

¿ne postaci ³êgu górskiego jesionowego z udzia³em dêbu szypu³kowego oraz rzad-

kich gatunków górskich tj.: ciemiê¿ycy zielonej, czosnku niedŸwiedziego,

œwierz¹bka orzêsionego. Ponadto stanowi on miejsce gniazdowania bociana czar-

nego [5].

Pomniki przyrody:
Z rozporz¹dzeñ Wojewody Czêstochowskiego: nr 23/94 z dnia 30 grudnia

1994 roku oraz nr 2/96 z dnia 6 lutego 1996 roku wynika, ¿e a¿ 27 obiektów z tere-

nu gminy Boronów uznano za pomniki przyrody i wpisano do rejestru pomników.

S¹ to: 3 lipy drobnolistne o obwodach od 324 do 750 cm ( w Boronowie, leœnic-

twie Cielec, leœnictwie Boronów), lipa szerokolistna o obwodzie 485 cm (w Boro-

nowie), 6 dêbów szypu³kowych o obwodach od 364 cm do 555 cm (w Boronowie -

2, leœnictwie Dêbowa Góra - 2, leœnictwie Boronów - 2), cis pospolity o obwodzie

44 cm (w leœnictwie Dêbowa Góra), 2 sosny pospolite o obwodach 194 i 342 cm

(w leœnictwie Dêbowa Góra i leœnictwie Boronów), 11 buków pospolitych o ob-

wodach od 247 do 475 cm (w leœnictwie Boronów - 5, w leœnictwie Dêbowa Góra -

4, w leœnictwie Kamienica - 1, w leœnictwie Cielec - 1), jod³a pospolita o obwodzie

235 cm (w leœnictwie Boronów), p³at roœlinnoœci - ciemiê¿yca zielona, œwierz¹bek

orzêsiony, trzcinnik ow³osiony (w leœnictwie Cieszowa), p³at roœlinnoœci - li-

czyd³o górskie (w leœnictwie Dêbowa Góra).

Do najbardziej okaza³ych obiektów nale¿¹: lipa drobnolistna o obwodzie 750

cm przy ul. Wojska Polskiego 4 w Boronowie (nr rej. 18/72), lipa szerokolistna o

obwodzie 485 cm przy ul. Wojska Polskiego 3 w Boronowie (nr rej. 18/73), d¹b

szypu³kowy o obwodzie 555 cm przy zbiegu ulic Powstañców i Poznañskiej

w Boronowie (nr rej. 18/74), buk pospolity o obwodzie 475 cm w leœnictwie Dê-

bowa Góra (nr rej. 18/268).

Rys historyczny
Pochodzenie nazwy miejscowoœci i gminy Boronów nie jest jednoznacznie

okreœlone przez historyków. Jedni przypisuj¹ je lasom - borom, zajmuj¹cym

znaczne obszary w tej okolicy, inni - nazwisku jednego z w³aœcicieli miejscowo-

œci: Boronowskiemu, jeszcze inni narzêdziu rolniczemu - bronie, która stanowi

element herbu Boronowa.

Nazwa miejscowoœci Boronów pierwszy raz jest wzmiankowana w dokumen-

cie wydanym w 1341 roku przez króla Kazimierza Wielkiego, dotycz¹cym prze-

biegu granicy pomiêdzy podlegaj¹cymi mu ziemiami, a dobrami dziedziców

Boronowa, Lubszy i Sulowa [3]. Na podstawie zachowanych dokumentów wiado-

mo równie¿ , ¿e w 1358 roku w³aœcicielem wsi zosta³ rycerz Marbot, a w po-
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cz¹tkach XVII wieku - ród Dzier¿anowskich. W 1718 roku w Boronowie powsta³a

kuracja (podparafia), a w 1868 parafia [3]. W 1742 roku Boronów przeszed³ pod

panowanie pruskie. W 1774 roku z obszaru Boronowa wydzielono kolonie: Dê-

bow¹ Górê, Zumpy oraz Niwy, które zasiedlono g³ównie ludnoœci¹ niemieckojê-

zyczn¹. Od roku 1805 Boronów sta³ siê w³asnoœci¹ rodu ksi¹¿êcego

Hohenlohe-Ingelfingen. XIX wiek - to okres rozwoju przemys³u w Boronowie

i jego okolicach, a zarazem okres znacznego wzrostu liczby mieszkañców. Pomi-

mo i¿ znaczna czêœæ ludnoœci znajdowa³a zatrudnienie w kopalniach rud ¿elaza,

hutach i kuŸniach, wioska zachowa³a swój pierwotny, rolniczy charakter. Po znie-

sieniu w Prusach pañszczyzny w 1811 roku, w boronowskim folwarku nadal za-

trudniano okolicznych ch³opów, ale w oparciu o tzw. „najem”. Pod koniec XIX

wieku kopalnie i huty zaczê³y podupadaæ. Zaczê³o rozwijaæ siê przetwórstwo. Po-

wsta³a gorzelnia, dwa browary, tartak i trzy m³yny wodne. Na pocz¹tku XX wieku

w³aœciciele Boronowa, znani z pasji ³owieckich introdukowali w tutejszych lasach

nowe gatunki zwierz¹t m.in. daniele. Zajmowali siê równie¿ hodowl¹ dzików dla

celów ³owieckich. Po I Wojnie Œwiatowej Boronów w³¹czono do pañstwa pol-

skiego. W tym te¿ okresie na terenie gminy funkcjonowa³y ju¿ dwie szko³y: w Bo-

ronowie i w Grójcu. W latach 1926 - 1927 przez miejscowoœæ poprowadzono liniê

kolejow¹. W okresie II Wojny Œwiatowej krótkotrwa³e walki we wsi mia³y miej-

sce we wrzeœniu 1939 oraz w styczniu 1945 roku. Po wojnie skolektywizowano

prywatny maj¹tek, a folwark rozparcelowano. W 1951 roku na terenie by³ego

maj¹tku utworzono Spó³dzielniê Produkcyjn¹ „Jednoœæ”. W 1959 oddano do

u¿ytku nowo wybudowany obiekt szkolny. Nowa szko³a podstawowa nosi³a im.

Manifestu Lipcowego (w 2004 roku w jej miejscu powsta³ Zespó³ Szkó³ im. Unii

Europejskiej). W 1962 roku w Boronowie powsta³ sk³ad paliw CPN. Obecnie pod

nazw¹ „Naftobaza” zaopatruje on stacje benzynowe w województwach: œl¹skim,

opolskim i œwiêtokrzyskim. W 1973 roku w wyniku reformy Boronów w³¹czono

do gminy Herby. W latach 70 - tych i 80 - tych nast¹pi³ masowy odp³yw mies-

zkañców pochodzenia niemieckiego do RFN. Po prywatyzacji spó³dzielni w 1989

roku, wiêkszoœæ dotychczasowych jej pracowników straci³o pracê. Czêœæ bezro-

botnych zajê³a siê dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, czêœæ utrzymuje siê z zajêæ ró¿nych.

Obiekty zabytkowe na terenie gminy Boronów
Do rejestru zabytków województwa œl¹skiego wpisano nastêpuj¹ce obiekty:

1) w miejscowoœci Boronów - drewniany zespó³ koœcio³a parafialnego

pod wezwaniem Matki Boskiej Ró¿añcowej (XVII w.), kaplicê œw. Jana Nepomu-

cena, kamienny krzy¿ przy bramce koœcio³a parafialnego, altanê drewnian¹

z po³owy XIX w. (w której wykorzystano starsze elementy), organistówkê

(I po³owa XIX w.), murowany zespó³ szkolny (ok. 1900 r.), murowany m³yn

i dom przy ul. Wolnoœci (1920 r.), drewniany dom - zagrodê przy ul. Wolnoœci

5/7 (ok. 1900 r.), przeniesion¹ z miejscowoœci Zumpy - drewnian¹ kaplicê œw.

Barbary przy ul. Powstañców 1 (1740 r.), dawn¹ komorê celn¹ przy ul. Bocznej 5

(ok. 1900 r.), czêœæ drewnianego domu przy ul. Bocznej 20 (ok. 1900 r.), stodo³ê
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i oborê w zespole pofolwarcznym (II po³owa XIX w.), murowany czworak przy

ul. Wojska Polskiego 3 (II po³owa XIX w.), zespó³ stacji kolejowej (budynek ka-

sowy i magazyn - rampê), murowany budynek przy ul. 3 Maja 57 (ok. 1930 r.) oraz

murowan¹ kaplicê Serca Jezusowego przy ul. 3 Maja 105 (pocz. XX w.);

2) w miejscowoœci Dêbowa Góra - murowany dom nr. 19 (ok. 1900 r.),

drewnian¹ kaplicê Serca Jezusowego (II po³owa XIX w.), drewnian¹ kaplicê œw.

Jana Nepomucena (XVIII w.);

3) w miejscowoœci Grójec - murowany budynek pofolwarczny (ok.

po³owy XIX w.), murowany budynek dydaktyczno-mieszkalny (szko³ê) oraz

obiekty gospodarcze (ok. 1900 r.);

4) w miejscowoœci Hucisko - murowan¹ kaplicê (1925 r.), drewniany

dom nr 15 (ok. 1900 r.);

5) w miejscowoœci Sitki - murowan¹ kapliczkê (ok. 1920 r.);

6) w miejscowoœci Do³y - drewniany krzy¿ przydro¿ny (ok. 1930 r.);

7) w miejscowoœci Zumpy - murowany budynek leœnictwa (ok. po³owy

XIX w.), murowany dom (dawn¹ zagrodê) przy ul. Kolonijnej 46 (ok. 1900 r.),

dom (dawn¹ zagrodê) przy ul. Kolonijnej 36.

Niew¹tpliwie najciekawszym i najbardziej uznanym zabytkiem na terenie

gminy jest zbudowany w 1611 roku - koœció³ parafialny pod wezwaniem Matki

Boskiej Ró¿añcowej w Boronowie [9, 10, 11]. To zabytek klasy „0”. Koœció³ ten

znajduje siê na trasie przebiegu dwóch szlaków turystycznych - Szlaku Pomników

Przyrody i Szlaku Architektury Drewnianej. Fundatorem koœcio³a by³ hrabia

Aleksander Edward Dzier¿anowski. Budowla powsta³a na planie krzy¿a greckie-

go i z tego te¿ wzglêdu istotnie ró¿ni siê uk³adem przestrzennym od innych ko-

œcio³ów budowanych w XVII wieku na obszarze Œl¹ska. Do szerokiej nawy ma

dobudowane dwie, trójbocznie zamkniête kaplice. Do prezbiterium, od strony

pó³nocnej - przylega prostok¹tna kaplica, a do nawy (od strony po³udniowej) -

czworoboczna kruchta. Ca³oœæ zosta³a wzbogacona oœmioboczn¹ wie¿¹, pokryt¹

namiotowym dachem. Korpus œwi¹tyni kryty jest wysokim dachem siod³owym z

okapem. Na dachu znajduje siê wie¿yczka na sygnaturkê. Œciany zewnêtrzne

i ca³y dach pokryto gontem [9].

Wnêtrze koœcio³a zdobi XVII - wieczna, bogato zdobiona, polichromowana

boazeria. Umieszczono w niej wizerunki œwiêtych, anio³ów, herby i monogramy.

W koœciele znajduje siê 5 o³tarzy - g³ówny i po 2 w kaplicach bocznych. W o³tarzu

g³ównym umieszczono obraz Matki Boskiej adorowanej przez œw. Dominika.

Najokazalsza kaplica - rodziny Dier¿anowskich poœwiêcona jest œw. Annie Samo-

trzeciej. Wizerunek œwiêtej zdobi jeden z 2 o³tarzy. W predelli pod jej wizerun-

kiem umieszczono scenê nabo¿eñstwa dziêkczynnego odprawionego po

cudownym ocaleniu z topieli 12-letniej córki Dzier¿anowskich (wpad³a do stawu

przykoœcielnego). W drugim o³tarzu umieszczono postaæ œw. Jana Nepomucena

oraz adoruj¹cego go œw. Jana Sarkandera. Kaplica ta s³u¿y³a i nadal s³u¿y za miej-

sce modlitw dzia³aj¹cemu od 1755 roku (z przerwami) Bractwu Ró¿añcowemu.

Walory turystyczne gminy Boronów 177

D:\!!!_PRACA\KULTURA FIZYCZNA 7\KULTURA_FIZYCZ_7_ZARZECZNA.vp
5 lutego 2008 13:50:59

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



W kaplicy przechowuje siê Ksiêgê Bractwa - prowadzon¹ od momentu jego po-

wstania. Ciekawostkê stanowi¹ równie¿ umieszczone przy ³awkach drewniane,

bogato zdobione plakiety procesyjne z piêtnastoma Tajemnicami Ró¿añcowymi.

W podziemiach kaplicy spoczywaj¹ szcz¹tki fundatorów koœcio³a.

W kaplicy po³udniowej - jeden z o³tarzy, z figur¹ Matki Boskiej Niepokalanie

Poczêtej, pochodzi z 1659 roku (przerobiony zosta³ w 1750 roku), drugi - z obra-

zami przedstawiaj¹cymi postaci œw. Miko³aja i œw. Judy Tadeusza, pochodzi

z po³owy XVIII wieku [2].

Przykoœcielny cmentarz ogrodzony jest parkanem, w który wkomponowano

XVII-wieczn¹ bramkê konstrukcji s³upkowej, pokryt¹ gontowym daszkiem.

Jednym z najstarszych, a zarazem najciekawszych przyk³adów architektury

wiejskiej w gminie jest budynek dawnej „organistówki” (1765 rok). W budynku

tym mieœci³a siê szko³a. Wewn¹trz znajdowa³y siê dwie izby lekcyjne oraz miesz-

kanie „rechtora”, który dodatkowo pe³ni³ funkcjê organisty. W niezmienionym

kszta³cie budynek istnia³ do roku 1959 [3].

Spoœród wielu zabytkowych kapliczek znajduj¹cych siê na terenie gminy na

szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwie. Pierwsza to kapliczka w Dêbowej Górze, skry-

waj¹ca w swym wnêtrzu figurê œw. Jana Nepomucena. Zosta³a ona usytuowana

w pobli¿u dawnej granicy polsko - œl¹skiej. Wed³ug podañ to w³aœnie przy niej

ksiê¿a ¿egnali parafian udaj¹cych siê na pielgrzymkê do Matki Boskiej Czêsto-

chowskiej [3]. Druga, to pochodz¹ca z 1740 roku - kapliczka œw. Barbary, prze-

niesiona do Boronowa z miejscowoœci Zumpy. Przy tej kapliczce górnicy z Zump

codziennie modlili siê przed udaniem siê do pracy. Olejny obraz z kaplicy, przed-

stawiaj¹cy postaæ œw. Barbary zasili³ zbiory Muzeum Archidiecezjalnego w Kato-

wicach.

Szlaki turystyczne przebiegaj¹ce przez teren gminy Boronów
1) Szlak Pomników Przyrody - ¿ó³ty, o d³ugoœci 61,2 km, biegnie z Borono-

wa do Ciasnej. Odcinek z Boronowa do Koszêcina zosta³ wytyczony przez

dzia³aczy oddzia³u PTTK w Lubliñcu w 1969 roku. Szlak przed³u¿ono na

pocz¹tku lat 70 - tych do Kokowa, a w roku 1997 do Ciasnej. Na trasie szlaku,

w obrêbie gminy Boronów znajduj¹ siê: koœció³ parafialny pod wezwaniem Mat-

ki Boskiej Ró¿añcowej w Boronowie, przydro¿ne kapliczki, pomniki przyrody

(drzewa) oraz leœniczówka w miejscowoœci Cielec.

2) Szlak Józefa Lompy - niebieski , o d³ugoœci 83,7 km, biegnie z WoŸnik do

Olesna. Zosta³ wytyczony w roku 1962. Szlak ten ³¹czy miejscowoœci w których

przebywa³ i w których dzia³a³ Józef Lompa - wybitny pedagog, poeta, orêdownik

polskoœci Œl¹ska. W gminie Boronów linia szlaku przekracza Liswartê i wchodzi

na tereny leœne rozci¹gaj¹ce siê wzd³u¿ dolin Liswarty i Prosny.

3) Szlak Architektury Drewnianej - pêtla czêstochowska. 17 kwietnia 2002

roku marsza³kowie województw: œl¹skiego, ma³opolskiego i podkarpackiego

podpisali porozumienie w sprawie wspólnego wypromowania Szlaku Architektu-

ry Drewnianej. Szlak ten ma obecnie (na obszarze województwa ma³opolskiego
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i œl¹skiego) charakter pêtli. W województwie œl¹skim wytyczono 5 pêtli: czêsto-

chowsk¹, gliwick¹, pszczyñsk¹, rybnick¹ i beskidzk¹. Pêtla czêstochowska ma

nastêpuj¹cy przebieg : Czêstochowa-Olsztyn-Zrêbice-Janów-Z³oty Potok-¯ar-

ki-Kozieg³owy-Cynków-WoŸniki-Soœnica-Koszêcin-Boronów-Bór Zapilski-Trus-

kolasy-K³obuck-Mokra–MiedŸno-Czêstochowa. £¹cznie - 180 km.

Szlak Architektury Drewnianej na terenie województwa œl¹skiego obejmuje

³¹cznie 84 obiekty: koœcio³y, kaplice, dzwonnice, cha³upy, karczmy, obiekty go-

spodarcze (m³yny, spichlerze) itp. Na trasie pêtli czêstochowskiej znajduje siê

koœció³ parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Ró¿añcowej w Boronowie.

Wszystkie wymienione szlaki przeznaczone s¹ zarówno do turystyki pieszej

jak i rowerowej. Przez teren gminy przebiegaj¹ równie¿ trasy wycieczkowe [1].

Baza turystyczna
Uboga baza turystyczna na terenie gminy stanowi jeden z powa¿niejszych pr-

oblemów w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji. Zaplecze gastronomiczne do-

stêpne jest tylko w Boronowie. Stanowi je: restauracja „Borowianka” ul.

Wolnoœci, „Kawiarnia” ul. Dolna, pub „U Franca” ul. Wojska Polskiego, pizzeria

„Ola” ul. Koszêciñska.

Miejsca noclegowe oferuje jedynie Zespó³ Placówek Oœwiatowych im. Unii

Europejskiej przy ul. Poznañskiej w Boronowie (70 miejsc noclegowych). Na te-

renie gminy turystom udostêpniane s¹ równie¿ prywatne domki letniskowe w prz-

ysió³kach Zumpy i Do³y.

Powa¿ne braki w zakresie bazy noclegowo-gastronomicznej znalaz³y odzwier-

ciedlenie w planie rozwoju gminy. Do wytyczonych celów strategicznych,

maj¹cych zapewniæ rozwój turystyczny, a przez to i gospodarczy gminy nale¿¹:

- rozwój us³ug turystycznych,

- budowa bazy turystycznej i agroturystycznej,

- rozwój sfery us³ug i gastronomii,

- opracowanie informatora ukazuj¹cego kompleksowo walory gminy,

- promocja gminy w mediach.

Gmina Boronów przyst¹pi³a do Porozumienia Gospodarczo-Turystycznego

Górnej Ma³ej Panwi i Górnej Liswarty, zawartego pomiêdzy gminami powiatu lu-

blinieckiego.

Sport i imprezy sportowo-rekreacyjne na terenie gminy
Gmina dysponuje ubog¹ baz¹ sportow¹. Przy szkole w Boronowie znajduj¹ siê

ogólnodostêpne boiska do pi³ki siatkowej, koszykowej i no¿nej oraz bie¿nia lek-

koatletyczna. Dla najm³odszych mieszkañców zorganizowano plac zabaw.

W Boronowie dzia³a klub pi³karski LKS „Jednoœæ Boronów”, który posiada

dwie seniorskie dru¿yny pi³ki no¿nej: jedna wystêpuje w klasie okrêgowej, druga -

od roku 2005 w klasie „A”. Klub dysponuje dwoma boiskami pi³karskimi.

W szerokiej ofercie Gminnego Oœrodka Kultury brak jest wiêkszej iloœci pro-

pozycji o charakterze sportowym. Przy oœrodku dzia³a tylko jedna sekcja sporto-
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wa - pi³ki siatkowej. Ponadto co roku organizowane s¹ Szachowe Mistrzostwa

Gminy Boronów.

Dobre warunki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego zorganizowano w prz-

ysió³ku Do³y. Znajduj¹ce siê tam stawy rybne, udostêpniono amatorom wêdkar-

stwa. Niestety nawet i tutaj nie wystêpuj¹ korzystne warunki do uprawiania

sportów wodnych.

Do celów strategicznych w zakresie wzbogacania oferty sportowej w gminie

zaliczono:

- poszerzenie dzia³alnoœci oœrodka kultury,

- rozbudowanie i unowoczeœnienie bazy sportowej.

Podsumowanie
Najmniejsza w powiecie lublinieckim Gmina Boronów posiada liczne walory

krajobrazowo - przyrodnicze. Rozleg³e obszary leœne obfituj¹ tu w rzadko spoty-

kane gatunki zarówno flory jak i fauny. Na terenie gminy istnieje blisko 30 pom-

ników przyrody o¿ywionej. Atrakcjê turystyczn¹ mo¿e stanowiæ rezerwat

„Rajchowa Góra”. Przez teren gminy przebiegaj¹ szlaki turystyczne, eksponuj¹ce

interesuj¹ce, a miejscami wrêcz unikatowe zabytki tego obszaru. Niestety gmina

nie posiada odpowiedniej oferty w zakresie bazy turystycznej. Braki dotycz¹

przede wszystkim bazy noclegowej. Bez w³o¿enia wysi³ku w stworzenie nowo-

czesnej bazy sportowej i agroturystycznej oraz rozbudowê infrastruktury gastro-

nomiczno-komunikacyjnej, trudno bêdzie gospodarzom tej gminy zatrzymaæ

turystów na d³u¿szy wypoczynek.
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