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XXIX sesja rady GmIny – 
14 marca 2014 r.

Rada Gminy podjęła uchwałę w spra-
wie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

Jedną z podstawowych zmian jest 
zmniejszenie subwencji oświatowej 
o 170 tys. zł. To już drugie w tegorocznym 
budżecie cięcie subwencji, gdyż wcze-
śniej Gmina otrzymała mniej o 250 tys. 
zł. Zatem łącznie w bieżącym roku sub-
wencja oświatowa dla Gminy będzie niż-
sza aż o 420 tys. zł od roku poprzednie-
go, przy skutkach wzrostu wynagrodzeń 
nauczycieli o ok. 200 tys. zł. Taka decy-
zja Ministerstwa Finansów stawia gospo-
darkę finansową naszej Gminy w bardzo 
trudnej sytuacji. Do budżetu zostały wpro-
wadzone dodatkowe środki na wydatki 
w oddziałach przedszkolnych i punktach 
przedszkolnych. O ponad 440 tys. zł zo-
stał zwiększony limit kredytu – jego za-
ciągnięcie wynika z konieczności uzupeł-
nienia planowanych wcześniej docho-
dów (nie doszła do skutku sprzedaż nie-
ruchomości po byłej Szkole Podstawowej 
w Kępie, cena wywoławcza do następne-
go przetargu zostanie obniżona). Zwięk-
szone zostały wydatki m.in. na bieżące 
utrzymanie dróg gminnych, na moderni-
zację drogi w Borzechowie, strona połu-
dniowa, na modernizację instalacji elek-
trycznej w budynku Szkoły Podstawowej 
w Borzechowie.

Podjęta została także uchwała w spra-
wie zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej. Konieczność podjęcia uchwały 
wynika z obowiązku dostosowania pro-
gnozy do zmienionego budżetu. Zmia-
nie ulega wysokość planowanych przy-
chodów oraz zwiększony zostaje plano-
wany dług. 

Radni zatwierdzili do realizacji projekt 
pt. „Modernizacja oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych”, w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Uchwała jest niezbędna do pod-
pisania umowy z Zarządem Wojewódz-
twa Lubelskiego o dofinansowanie pro-
jektu. Gmina otrzyma środki w kwocie 
147 tys. zł. Dzięki temu oddziały przed-

szkolne zostaną wyposażone w sprzęt 
komputerowy i audiowizualny, pomoce 
dydaktyczne, sprzęty do utrzymania czy-
stości, porządku i bezpieczeństwa. Na-
stąpi uzupełnienie wyposażenia kuchni 
oraz dostosowanie pomieszczeń do po-
trzeb dzieci. Gmina nie będzie wnosić do 
tego przedsięwzięcia wkładu własnego, 
jedynie pokryje koszty wynagrodzenia 
koordynatora projektu.

Podjęta została uchwała w sprawie wy-
rażenia zgody na przystąpienie i realizację 
przez Gminę Borzechów projektu „E-ad-
ministracja w powiecie lubelskim” w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Projekt będzie realizowany przez 
Powiat Lubelski i 10 gmin z tego obsza-
ru. Głównym celem projektu jest wzrost 
poziomu wykorzystania elektronicznych 
usług publicznych oraz podniesienie świa-
domości obywateli w ww. zakresie. Jego 
realizacja będzie w zdecydowanej części 
finansowana ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego, wkład własny 
Gminy wyniesie 15 % kosztów.

Radni podjęli uchwałę w sprawie 
utrzymania, eksploatacji i zasad korzy-
stania z ujęć wody w miejscowościach 
Łączki-Pawłówek i Ludwinów przez 
Gminę Bełżyce i Gminę Urzędów. Funk-
cjonujące porozumienia z tymi gmina-
mi pochodzą z 1991 r., zatem są mocno 
zdezaktualizowane. Rada Gminy upo-
ważniła wójta do zawarcia z Urzędo-
wem i Bełżycami nowych porozumień, 
w których zostaną umieszczone m.in. 
zasady ustalania ceny sprzedaży wody 
oraz partycypacji w kosztach użytkowa-
nia ujęć wody.

Radni odmówili wyrażenia zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z radnym 
Gminy Borzechów. Ochrona prawna pra-
cownika sprawującego funkcję radnego 
wynika z ustawy o samorządzie gmin-
nym. Zagadnienie dotyczy radnego Ar-
kadiusza Wawer, który został zwolnio-
ny z pracy przez Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach, 
z naruszeniem procedury prawno-orga-
nizacyjnej.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie 
z działalności Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Borzechowie w 2013 
roku oraz zapoznała się z zakresem po-
trzeb finansowych Ośrodka na rok bie-
żący. Szerzej o tym zagadnieniu Kierow-
nik GOPS pisze w dalszej części gazety.

XXX sesja  
– 12 maja 2014 r.

 Rada Gminy podjęła uchwałę w spra-
wie zabezpieczenia środków finanso-
wych na realizację zadania pn.: „Budowa 
mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu dro-
gi powiatowej Nr 2247L Chodel – Borze-
chów – Wilkołaz w km 11+450 w miej-
scowości Borzechów wraz z dojazdami, 
rozbiórką mostu istniejącego i budową 
mostu tymczasowego”. Jak podkreśla-
no, gmina przystępuje do historycznej 
inwestycji, ze względu na zakres rzeczo-
wy jak i finansowy zadania. W budże-
cie roku bieżącego na to zadanie zostały 
przeznaczone środki w wysokości 500 

tys. zł. Jednocześnie Rada zobowiąza-
ła się, że w roku następnym w budżecie 
wydzieli jeszcze 633 tys. zł jako pozostałą 
część przypadającą do zapłacenia przez 
nasz samorząd.

Podjęta została uchwała w sprawie 
zmiany budżetu gminy na 2014 rok. Do 
budżetu wprowadzono dodatkowe środ-
ki finansowe na: 

– modernizację oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych 
(w ramach wcześniej zatwierdzonego 
do realizacji projektu) 

– realizację projektu „E-administracja 
w Powiecie Lubelskim”

z Pracy 
rady GmIny

Gmina otrzyma środki  
w kwocie 147 tys. zł  
na wyposażenie oddziałów 
przedszkolnych w sprzęt 
komputerowy  
i audiowizualny, pomoce 
dydaktyczne, sprzęty  
do utrzymania czystości, porządku 
i bezpieczeństwa. 
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– sfinansowanie kosztów organizacji 
wyborów do parlamentu Europejskiego.

Do budżetu wprowadzono również 
darowiznę w kwocie 70 tys. zł od gminy 
Chodel na dofinansowanie kosztów odbu-
dowy drogi gminnej w kierunku Zosinka.

Zwrócono uwagę na trudną sytuację fi-
nansową gminy z uwagi na brak planowa-
nych wcześniej dochodów ze sprzedaży 
mienia gminnego. Od września ubiegłego 
roku gmina próbuje zbyć budynek wraz 
z działką po zlikwidowanej Szkole Pod-
stawowej w Kępie. Ogłaszano trzykrotnie 
przetarg, obniżając cenę wywoławczą ko-
lejno z 800 tys. zł do 650 tys. zł i 500 tys. zł, 
jednak nie wpłynęła żadna oferta zakupu. 
Stanowi to poważne zagrożenie dla wła-
ściwej realizacji budżetu naszej jednostki 
samorządowej. Z tych środków miała być 
finansowana budowa drogi Borzechów – 
Bełżyce i mostu na rzece Chodelce. 

Dokonano również zmiany wielolet-
niej prognozy finansowej. Dokument 
dostosowano do zmienionego budże-
tu, wprowadzając nowe zadanie reali-
zowane w okresie dłuższym niż 1 rok 
– projekt „E-administracja w Powiecie 
Lubelskim”. 

Radni zmienili własną uchwałę z grud-
nia ubiegłego roku dotyczącą udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Lubel-
skiem. W 2014 roku środki budżetowe 
zostaną przekazane na dofinansowanie 
następujących zadań Powiatu:

– budowa mostu na rzece Chodelce 
wraz z drogami dojazdowymi (droga Bo-
rzechów-Bełżyce) – 500 tys. zł

– odbudowa drogi w Kępie – 200 tys. zł
– budowa chodników w ciągach dróg 

powiatowych w Kłodnicy Dolnej i Kępie 
Kolonii – 70 tys. zł.

Zatwierdzono sprawozdanie z działal-
ności merytorycznej Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Borzechowie w 2013 roku 
oraz sprawozdanie finansowe. W odręb-
nym artykule znajdą Państwo szczegóło-
we wiadomości na ten temat.

Rada Gminy przyjęła również spra-
wozdania z realizacji rocznego progra-
mu współpracy gminy Borzechów z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na rok 2013. Za-
dania z zakresu upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu realizował Gmin-

ny Klub Sportowy „PERŁA” Borzechów, 
który wykorzystał na ten cel wsparcie 
finansowe w kwocie 35 tys. zł. Realiza-
tor został wyłoniony w drodze konkur-
su. GKS prowadził szkolenia sportowe 
w zakresie sekcji piłki nożnej, imprezy 
sportowo-rekreacyjne oraz brał udział 
w rozgrywkach międzyklubowych.

Poza konkursem, w ramach tzw. „ma-
łych zleceń, gmina przekazała Stowarzy-
szeniu Centrum Artystyczne „Teatr w Re-
mizie” w Łączkach-Pawłówku kwotę  
2 tys. zł na spektakle teatralne pt.: „Być 
jak Frank Sinatra” i „W Imię Ojca i Syna”. 
 Oprac. BB

 f Nasza GmiNa Borzechów kwartalNik społeczNo-kulturalNy  zdjęcie  na okładce 
wydawca:  urząd Gminy w Borzechowie, tel./fax 81 511 024, 81 511 630 , e-mail: redakcja.nasza@onet.pl © sean Gladwell - Fotolia.com

Zgłoś udział w konkursie

Wydłużony został okres zgłaszania udzia-
łu w konkursie „Piękna Wieś”. Ostatecz-
ny termin upływa 30 maja br. Przypomi-
namy, że rywalizacja odbywa się w dwóch 
kategoriach: posesja/ogród i gospodar-
stwo rolne. Na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia do 
konkursu należy dokonać pisemnie, na 
odpowiednim formularzu dostępnym 
w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie 
internetowej Urzędu. Zapraszamy! 
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 Q Rozmowa z Krzysztofem Hetmanem, marszałkiem województwa lubelskiego

wIęcej  
miejsc pracy

jako marszałek województwa od-
powiada pan za podział środków 
unijnych. jak nasza gmina radzi so-
bie z ich pozyskiwaniem. z czym 
kojarzy się panu gmina borzechów?

To uroczy zakątek województwa lu-
belskiego w Dolinie Chodelki. Położenie 

gminy jest jej ogromnym atutem. Jednak 
Borzechów, to nie tylko piękna okolica. 
Samorząd i mieszkańcy Borzechowa od 
dawna mają świadomość tego, że środ-
ki unijne to ogromna szansa na rozwój 
i lepsze życie w ich małej ojczyźnie. Dzię-
ki pieniądzom unijnym w Borzechowie 

powstało piękne gimnazjum i boisko 
sportowe, wyremontowano i doposa-
żono bibliotekę gminną. Z myślą o naj-
młodszych mieszkańcach powstał punkt 
przedszkolny, a dzieciaki dostały nowe 
place zabaw. Na terenie gminy utworzo-
no też szlak rowerowy, który doskonale 
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pracownika przez pierwszy rok zatrud-
nienia ponosiłby Urząd Marszałkowski. 
W ten sposób młodzi ludzie nabywali-
by doświadczenia, a pracodawcy zyski-
waliby wykwalifikowaną kadrę. Chce-
my aby ten program był finansowany 
ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. Jeże-
li chodzi o pracę w naszym wojewódz-
twie wiele udało się już zrealizować. Na 
przykład dzięki wsparciu z EFS na lata 
2007-2013 ponad 10 tys. osób z nasze-
go regionu rozpoczęło własną działal-
ność gospodarczą. 
jest pan marszałkiem typowo rol-
niczego regionu. jak nikomu in-
nemu powinno zależeć na rozwoju 
obszarów wiejskich w naszym wo-
jewództwie. jakie działania podej-
muje pan w tym kierunku. jak oce-
nia pan kondycję lubelskiej wsi?

Lubelscy rolnicy wciąż borykają się 
z niestabilnością rynku. Jednak trzeba 
zauważyć, że polska wieś się zmienia. 
Głównie dzięki temu, że wzrasta nasza 
świadomość. Coraz więcej gospoda-
rzy i instytucji sięga po środki unijne. 
Płatność dla rolników i mieszkańców 
wsi w województwie lubelskim w la-
tach 2007-2012 wyniosła 11,5 mld zł., 
z tego z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 4,4 mld zł. Dzięki funduszom 
unijnym rozwijają się programy wspie-
rające młodych rolników. Gospodarze 
zakupują sprzęt i podnoszą swoje kwa-
lifikacje. W dalszym ciągu będziemy dą-
żyć do tego, żeby wzmacniać ten kapitał. 
Mówiąc o lubelskiej wsi nie zapominaj-
my też o jej najmłodszych mieszkańcach. 
To właśnie z myślą o nich na obszarach 
wiejskich powstają punkty przedszkol-
ne, modernizowane są szkoły i biblio-
teki. Dzięki temu, że jednostki OSP do-
stają nowy sprzęt wzrasta poziom bez-
pieczeństwa. 
Krzysztof hetman, to nie tylko 
marszałek województwa lubelskie-
go, to również kandydat do Par-
lamentu europejskiego. o co chce 
walczyć Krzysztof hetman w eu-
ropie?

Jest wiele rzeczy, o które warto wal-
czyć w Europie. Praca w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego i ponad trzy lata 
sprawowania funkcji marszałka dały mi 
doświadczenie i rozeznanie w proble-
mach mieszkańców i regionu. Jednym 
z tych problemów jest bezrobocie. Doty-
ka ono zresztą całej Europy. Celem mo-
jego działania w Parlamencie Europej-
skim chcę uczynić walkę z tym właśnie 
problemem, głównie przez uruchomie-
nie środków z budżetu UE na pobudze-

nie zatrudnienia wśród młodych ludzi. 
Chodzi o niebagatelną kwotę czterech 
miliardów euro. Będę też dążył do ob-
niżenia stawki podatku VAT na mieszka-
nia. Realne jest, żeby w całej wspólnocie 
stawka ta wynosiła od 2 do 5 %. To wła-
śnie tu, na Lubelszczyźnie ludzie szcze-
gólnie czekają na budowę nowych dróg 
ekspresowych, czy inwestycje w kształ-
cenie zawodowe. Mieszkańcy mogą li-
czyć na moją aktywną postawę i kon-
sekwencję w realizacji tego programu. 
co należy zrobić, aby Lubelszczy-
zna stała się dobrze rozwinię-
tym regionem stwarzającym swym 
mieszkańcom dobre warunki i per-
spektywy godnego życia. 

Musimy zarówno na szczeblu woje-
wódzkim jak i gminnym postawić na ak-
tywny rozwój rynku pracy i zapewnie-
nie zatrudnienia, zarówno dla osób bez-
robotnych jak i wchodzących co roku na 
rynek absolwentów szkół i uczelni. Już 
kilka lat temu mówiłem, że korzystanie 
ze środków europejskich to dla samo-
rządów szansa na inwestycje tworzące 
lub wspomagające tworzenie nowych 
miejsc pracy dla mieszkańców woje-
wództwa. Te inwestycje muszą zapew-
niać konkurencyjność i innowacyjność 
naszego regionu. Tylko w ten sposób je-
steśmy w stanie rywalizować z innymi 
częściami Polski.  Red.

Krzysztof Hetman
 f ur. 27 czerwca 1974 r. w lublinie, polityk, urzędnik państwowy 
i samorządowy, marszałek województwa lubelskiego, były 
wiceminister rozwoju regionalnego, wiceprezes polskiego 
stronnictwa ludowego. absolwent wydziału politologii 
uniwersytetu marii curie-skłodowskiej w lublinie. w 2002 
roku ukończył również studia podyplomowe w wyższej 
szkole przedsiębiorczości i administracji w lublinie. pracę 
zawodową rozpoczął w 1999 roku w otwartym Funduszu 
emerytalnym. od lipca 2002 r. do sierpnia 2005 r. pracował 
jako zastępca dyrektora, a następnie do maja 2007 r. jako 
dyrektor Departamentu rozwoju regionalnego urzędu 
marszałkowskiego w lublinie. od 18 grudnia 2007 r. 
do 1 grudnia 2010 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu 
w ministerstwie rozwoju regionalnego. odpowiadał za 
sprawy związane z wdrażaniem programu rozwój polski 
wschodniej, programów europejskiej współpracy terytorialnej 
(ewt) i europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
w latach 2007-2013 oraz za koordynację wdrażania 
programów regionalnych. zaangażowany w działalność 
polskiego stronnictwa ludowego. w 2010 został wybrany 
na prezesa psl w województwie lubelskim. 1 grudnia 2010 
odszedł z rządu w związku z powołaniem na urząd marszałka 
województwa lubelskiego. w wyborach parlamentarnych 
w 2011, startując z listy psl w kręgu lubelskim, został 
wybrany do sejmu, otrzymując 10 804 głosy. po wyborach 
odmówił przyjęcia mandatu, wobec czego jego mandat 
wygasł (zastąpił go w sejmie henryk smolarz). 1 grudnia 
2012 wybrano go na wiceprezesa partii. Żonaty, ojciec dwóch 
córek: zosi i zuzi. Jego pasją jest żeglarstwo. lubi czytać książki 
i aktywnie spędzać czas z córkami.

wpisuje się walory turystyczne gminy. 
Borzechów to również prężnie działają-
ca Ochotnicza Straż Pożarna, która dzię-
ki unijnemu wsparciu pozyskała nowy 
wóz. To ważne, ponieważ ma to bezpo-
średni wpływ na poprawę bezpieczeń-
stwa na terenie gminy. 
wiele osób z naszej gminy szuka 
pracy. Ponad 20 procent bezrobot-
nych w naszym województwie to 
osoby poniżej 25 roku życia. jakie 
ma pan pomysły na poprawę tej sy-
tuacji? 

Znam te dane. Mam pewne pomysły 
jak pomóc wielu z tych osób. Również 
mieszkańcom tej gminy. Właśnie pra-
cujemy nad projektem pierwszej pra-
cy dla absolwentów uczelni wyższych. 
Mowa o studentach z najwyższą śred-
nią ocen. Chodzi o to, by zaraz po opusz-
czeniu uczelni znaleźli oni zatrudnienie 
u przedsiębiorców z województwa lu-
belskiego. Koszty utrzymania takiego 
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zdrowo jem, 
więcej wiem

klasy I–III Szkoły Podstawowej w Bo-
rzechowie przystąpiły do konkursu 
„Zdrowo jem, więcej wiem”, który 

jest częścią programu prowadzonego 
przez Fundację Banku Ochrony Środo-
wiska „Aktywnie po Zdrowie”. 

Uczestnictwo w konkursie polega na 
realizacji serii działań podzielonych na 
trzy etapy, odpowiadające porom roku: 
etap jesienny, zimowy, wiosenny.

W ramach każdego z etapów realizo-
wane są następujące działania: lekcje 
tematyczne, konkursy, wywiadówki – 
szkoły zdrowia dla rodziców.

Celem zajęć jest uświadomienie dzie-
ciom roli właściwego stylu życia, wpły-
wu ruchu i ćwiczeń na ogólny rozwój, 
sylwetkę i zdrowie , uczenie dzieci odpo-
wiedzialności za własne zdrowie. W ra-
mach konkursu dzieci wykonały Wodo-
lubka, przygotowały kukiełki warzywne, 
wydały pisemko pt. Historyjki warzywno 
– owocowe, promowały gry i zabawy na 
powietrzu i w sali gimnastycznej. Wyko-
nały Order Miłośnika Sportu, uprawiały 
zioła w ogródku klasowym. Zdobyły też 
Odznakę Super Kucharza i dyplom Spor-
towego Asa. Dorota Kosik

 Q alfabet Gminy

K jak Kaźmierów

Nazwa wsi pochodzi od słowiańskie-
go imienia Kazimierz, człowiek, któ-
ry niszczy lub nakazuje, od kazić, 

pokój (mir).
Pierwszy zapis miejscowości Kazi-

mierów pochodzi z XIX w. Wieś nale-
żała do powiatu lubelskiego, gminy 
Chodel, parafii Ratoszyn. Wchodziła  
w skład dóbr Radlin. Niewiele jest da-
nych mówiących o dziejach miejscowo-
ści. W dokumentach figuruje pobliski 
Emilków utworzony w 1840 r., który 
już nie istnieje. 

W starych księgach czytamy: „Była to 
osada wiejska, powiat janowski, parafia 
Wilkołaz, założona na Białowodach, na-
leżąca do dóbr Kłodnica Dolna, składała 
się z 4 osad wiejskich. Tę osadę w 1840 r. 
założył właściciel Kłodnicy Dolnej Za-
widzki, były pułkownik wojsk polskich. 
Osada założona została dla żony Emilii, 
która wkrótce potem wydzierżawiła fol-
wark i przeniosła się do Lublina.”

Przysiółek ten liczył niewielką ilość 
siedlisk zwanych dymami (numerami). 
Wieś leżała między Kaźmierowem a Bia-
łowodą. Obecnie miejscowość już nie ist-
nieje odnotowuje się tylko kilka drzew 
z dawnej alei dojazdowej. Wieś Kaźmie-
rów łączy się z miejscowością Kępa i ma 
charakter typowo rolniczy. Red

w dniach 4 i 5 marca br. w progra-
mie „Uwaga po Uwadze” w telewi-
zji TVN ukazał się wyjątkowo pod-

ły i stronniczy reportaż pt. „ Kto postrzelił 
rolnika”, w którym zostałem przedstawio-
ny jako organizator imprezy strzeleckiej 
i jej uczestnik, a także posądzony o wiele 
innych niegodnych zachowań. Uznałem za 
stosowne aby całość sprawy skomentować. 
Ważne jest to również dlatego, że udzieli-
łem powyższej telewizji obszernego wy-
wiadu, którego jednak nie wyemitowano 
(mimo zapowiedzi), a przedstawiono w 
zamian osobnika, który mnie obrażał, jak 
również starał się to uczynić w stosunku do 
innych osób zamieszkałych na terenie na-
szej gminy – dlatego uprzejmie wyjaśniam:

1. Złożyłem akt oskarżenia przeciwko 
Janowi Toporowskiemu do Sądu Rejono-
wego w Lublinie III Wydział Karny z wnio-
skiem o ukaranie za pomówienia, których 
się dopuścił.  Na dzień 6 czerwca br. wy-
znaczona jest pierwsza rozprawa. Chcę 

również dodać, że Prokuratura Rejono-
wa w Siemiatyczach skierowała do Sądu 
Rejonowego Lublin-Zachód, III Wydział 
Karny w Lublinie akt oskarżenia w innej 
sprawie przeciwko ww. o przestępstwo 
składania fałszywych zeznań oraz fałszy-
we zawiadomienia o popełnionych prze-
stępstwach.

2. Dwukrotnie występowałem do tele-
wizji TVN z prośbą o wyemitowanie mo-
jego wywiadu lub sprostowania i za każ-
dym razem spotykałem się z odpowie-
dzią negatywną. W ciągu najbliższych ty-
godni podejmę decyzje o złożeniu pozwu 
przeciwko tej stacji do właściwego Sądu 
w Warszawie. 

3. Występująca w programie i niewąt-
pliwie poszkodowana rodzina nie została 
całkowicie pozostawiona bez opieki.

Wystąpiłem do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Lublinie o udzielenie 
dofinansowania na przystosowanie miesz-
kania poszkodowanego do poruszania się 

w nim osoby niepełnosprawnej. Taka po-
moc w wysokości 12.000 zł została przy-
znana. Gmina udzieliła wsparcia przy zaku-
pie materaca przeciwodleżynowego i wy-
płaca jednej z córek poszkodowanego za-
siłek opiekuńczy w wysokości 520 zł mie-
sięcznie oraz pokrywa składki na ubezpie-
czenie społeczne. Nadmieniam również, że 
poszkodowany pobiera rentę z Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego, a tak-
że otrzymał odszkodowanie za doznany 
uszczerbek na zdrowiu. W wyniku mojej 
interwencji jeden z organizatorów zawo-
dów strzeleckich udzielił rodzinie pomo-
cy finansowej. 

Mam nadzieję, że całość sprawy doty-
cząca tragicznego zdarzenia, które mia-
ło miejsce 20 października 2012 roku zo-
stanie szybko wyjaśniona przez Sąd Rejo-
nowy w Kraśniku. Na czerwiec br. został 
wyznaczony pierwszy termin rozprawy.

Z poważaniem 
Zenon Madzelan

Wyjaśnienie 
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sprawozdanie z działalności 
gminnej Biblioteki Publicznej 
w Borzechowie w roku 2013

Gminna Biblioteka Publiczna w Bo-
rzechowie jest samorządową insty-
tucją kultury. Obecnie posiada jedną 

filię biblioteczną w Szkole Podstawowej 
w Kłodnicy Dolnej. 

W 2013 r. biblioteka razem z filiami 
(do września 2013 r działała filia w Kę-
pie) zarejestrowała 700 czytelników. 
Księgozbiór biblioteki i filii liczy obec-
nie 14 208 egzemplarzy. Czytelnicy wy-
pożyczyli do domu 13 383 materiały bi-
blioteczne w tym 12 356 książek i 1027 
czasopism, na miejscu skorzystali z 335 
książek i 960 czasopism. W 2013 r. za-
kupiliśmy do biblioteki i filii 646 ksią-
żek, w tym 525 książek ze środków bu-
dżetowych oraz 121 książek z dotacji Bi-
blioteki Narodowej. Prenumerowaliśmy 
14 tytułów czasopism. 

GBP w Borzechowie razem z filią po-
siada 9 komputerów, które są bezpłat-
nie udostępniane użytkownikom. W GBP 
można bezpłatnie wydrukować potrzeb-
ne materiały, skorzystać ze skanera i kse-
ro. Pracownicy biblioteki służą pomocą 
przy pisaniu CV i listów motywacyjnych, 
pomagają czytelnikom wyszukać po-
trzebną literaturę do referatów i prezen-
tacji. W przypadku, gdy w naszych zbio-
rach nie ma poszukiwanej książki pro-
wadzimy wypożyczalnię międzybiblio-
teczną, wypożyczając książki z bibliotek 
UMCS i KUL oraz biblioteki pedagogicznej 
w Bełżycach. W 2013 r. wypożyczyliśmy 
z innych bibliotek 32 książki. Informu-
jemy także, gdzie poszukiwaną książkę 
można wypożyczyć. Intensywnie wpro-
wadzamy nasze zbiory książkowe do ka-
talogu komputerowego, aby w 2015 r. 
uruchomić wypożyczanie komputero-
we oraz udostępnić katalog na stronie 
internetowej biblioteki. Obecnie mamy 
już wprowadzonych 70 % zbiorów GBP, 
rozpoczęliśmy także katalogowanie zbio-
rów filii w Kłodnicy Dolnej. 

GBP w Borzechowie uczestniczyła 
w projekcie Aktywna Biblioteka, w ra-
mach którego otrzymała grant w wyso-
kości 4800 zł na realizację projektu. W ra-
mach projektu powstała wystawa „Z albu-
mu Babci…”, zebrano 6 nagrań, powstało 5 
drzew genealogicznych. Projekt był kon-

tynuacją współpracy z Archiwum KAR-
TA, w ramach której zbieramy i archiwi-
zujemy fotografie i dokumenty dotyczą-
ce naszej okolicy. Udało nam się zebrać 
1500 fotografii, z czego ponad 200 już 
zamieściliśmy na stronie Cyfrowego Ar-
chiwum Tradycji Lokalnej Gminy Borze-
chów – www.borzechow.archiwa.org Fo-
tografie pozyskaliśmy od prawie 70 osób. 
Wszystkie zebrane materiały zostały ze-
skanowane i umieszczone w naszej ba-
zie, oryginalne fotografie zwracamy ofia-
rodawcom. Wystawa „Z albumu Babci…” 
była prezentowana w szkołach, na uro-
czystości 80. lecia OSP w Kłodnicy, na do-
żynkach w Radawcu, podczas festynu ro-
dzinnego „Teatralnie w Krainie Chodelki”.

Biblioteka realizowała również pro-
jekt „Biblioteka – lokalne centrum wie-
dzy praktycznej” z Fundacją Nowe Me-
dia. W projekcie brała udział młodzież 
poznając nowe programy komputerowe  
i tworząc gazetkę internetową Qmam. 
Zakończeniem realizacji projektu był Fe-
styn Wiedzy Praktycznej przy bibliotece. 

Od czerwca 2013 r. przy bibliotece 
działa też Klub Wolontariusza „Pozytyw-
nie zakręceni”, do którego należy kilku-
nastu gimnazjalistów. Klub powstał we 
współpracy z Fundacją Dziupla w Nie-
drzwicy Kościelnej. Młodzież pozna-
wała zasady wolontariatu podczas wa-
kacyjnego obozu w Nałęczowie, wyjaz-
dów szkoleniowych do schroniska w Ko-
rabiewicach i do Krakowa. Mieli także 
możliwość poznania osób zajmujących 
się pomocą osobom chorym i potrze-
bujących. Odbyły się spotkania m.in. z  
o. Filipem Buczyńskim i Ewą Dados. Mło-
dzież uczestniczyła w kilku akcjach, m.in. 
zbiórce słodyczy w ramach akcji Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę czy zbiórce 
karmy dla zwierząt ze schroniska. W li-
stopadzie przeprowadzone zostały za-

jęcia dla uczniów gimnazjum i starszych 
klas szkoły podstawowej „Bombowe po-
południa”, w ramach których ok. 170 
osób robiło bombki. Wolontariusze po-
zyskali środki na zakup potrzebnych ma-
teriałów z Fundacji Dziupla.

Prowadzone są zajęcia dla dzieci 
w czasie ferii i wakacji. W ramach tygo-
dnia bibliotek nasza GBP wzięła udział 
w Nocy bibliotek, w której uczestniczy-
ło ponad 50 osób. Na zakończenie wa-
kacji odbyła się Noc z Biblioteką, w któ-
rej wzięły udział 23 osoby. Od kilku lat 
prowadzimy Letnią Czytelnię nad Cho-
delką. We wrześniu wzięliśmy udział 
w Narodowym Czytaniu (wspólnie czy-
taliśmy obok biblioteki „Zemstę” Alek-
sandra Fredry).

W każdą środę w bibliotece prowadzo-
ne są zajęcia plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży w ramach klubu 4H, w czwartki 
z kolei zajęcia plastyczne dla dorosłych.

W grudniu po raz 11 odbyło się współ-
organizowane przez bibliotekę Opłat-
kowe Spotkanie Seniorów, w którym 
uczestniczyło ponad 100 osób. Najstarsi 
i samotni mieszkańcy Gminy Borzechów 
spotkali się przy tradycyjnej uczcie wi-
gilijnej. Młodzież z Gimnazjum przygo-
towała montaż słowno-muzyczny, wy-
stępowały Orkiestra Dęta z Borzecho-
wa i Zespół Śpiewaczy z Wierzchowisk. 
W przygotowania do spotkania włączy-
ły się panie, które upiekły ciasta a część 
ciast pieczono w bibliotece. 

Dyrektor biblioteki w Borzechowie 
Agnieszka Zagajewska w sierpniu 2013 
otrzymała nagrodę im. Anny Platto, 
przyznawaną bibliotekarzom pracują-
cym z dziećmi. 

Już po raz drugi został przeprowa-
dzony konkurs fotograficzny i plastycz-
ny „Moja mała ojczyzna – krajobrazy, lu-
dzie, wydarzenia”. Tematem tego kon-
kursu była Gmina Borzechów jesienią.

Biblioteka posiada stronę interne-
tową – www.bibliotekaborzechow.pl, 
blog – bibliotekaborzechow.blogspot.
com oraz konta na portalach społecz-
nościowych, gdzie na bieżąco zamiesz-
czamy aktualne informacje. 

Zapraszamy do biblioteki.

Tyle otrzymała GBP w ramach 
projektu Aktywna Biblioteka

4800 zł
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w Szkole Podstawowej 
w Kłodnicy Dolnej w 
klasach I-III realizo-

wany jest projekt ,,Smok Mą-
dragon daje radę‘’. Celem 
programu jest kształtowa-
nie i utrwalanie prawidło-
wych i bezpiecznych zacho-
wań dzieci w domu, szkole  
i na drodze. W ramach pro-

jektu z uczniami prowadzo-
ne są zajęcia, które rozwijają 
umiejętności budowania rela-
cji w grupie. Na zajęciach tych 
dzieci z jednej strony uczą się 
asertywności, z drugiej zaufa-
nia do drugiego człowieka. 
Poznają też wartość takich 
słów, jak przepraszam i pro-
szę. Dowiadują się też do kogo 

należy zwracać się o pomoc w 
sytuacjach trudnych.

W ramach tego projektu w 
szkole odbyły się 2 spotkania 
z przedstawicielami Komen-
dy Miejskiej Policji w Lublinie. 
Były one dużym przeżyciem 
dla uczniów. Po spotkaniach 
uczestnicy otrzymali certyfi-
katy z podpisami policjantów.

Z kolei w klasach IV–VI re-
alizowany jest program Re-
nault ,,Bezpieczeństwo i mo-
bilność” oraz program ,,Szkoła 
dobrze wychowana”. Ucznio-
wie SP w Kłodnicy zakwalifi-
kowali się do Ogólnopolskiego 
Turnieju BRD dla szkół pod-
stawowych w Lublinie.

Red.

bezpiecznie uczymy się  
i pracujemy 

za zanieczyszczony chodnik 
odpowiada właściciel

właśc ic ie le  budyn -
ków mają obowiązek 
utrzymania chodni-

ków w stanie niestwarzają-
cym zagrożenia dla osób trze-
cich. Wynika to bezpośred-
nio z ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. (Dz. U. z 2013,  
poz. 1399), której art. 5 ust. 1 
pkt 4 mówi wprost, że właści-
ciel nieruchomości ma uprzą-
tać lub pozbywać się błota 
oraz usuwać inne zanieczysz-
czenia. Chodniki budowane 
dużym nakładem środków 
finansowych dla bezpieczeń-
stwa i wygody ruchu pieszych 
przy drogach powiatowych 

na terenie naszej gminy po-
zostawiają niestety wiele do 
życzenia. Miejscami są zaro-
śnięte trawą, chwastami i nie 
przypominają miejsc, po któ-
rych można z przyjemnością 
się poruszać. Osoby, które nie 
robią nic w kierunku wyko-
nywania ustawowych obo-
wiązków będą pociągnięte do 
odpowiedzialności. Może być 
na nich nałożona nawet kara 
grzywny  do 5000 zł.

Obok przestawiamy przy-
kładowe miejsca, gdzie chod-
niki są najbardziej zanie-
dbane.

M. Nowakowski 
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szkoła promuje 
zdrowy tryb życia

Zajęcia pozalekcyjne Konkurs plastyczny

Rajd rowerowy po gminie

W akcji bierze udział ponad 4,5 tysiąca 
szkół z całego kraju. Jej celem jest przy-
znanie tytułu „Szkoły w Ruchu” placów-
kom, które podejmą działania na rzecz 
aktywności fizycznej. Tytuł stanowi wy-
różnienie dla szkół, które w istotny spo-
sób przyczyniają się do promowania  
w swoim środowisku aktywności fizycz-
nej.  Aby taki tytuł otrzymać szkoła musi 
spełnić i udokumentować zadania okre-
ślone w regulaminie akcji „Ćwiczyć każ-

dy może ” dostępnego na stronie MEN. 
W ramach akcji uczniowie naszej szko-
ły brali udział w różnych przedsięwzię-
ciach związanych z aktywnością fizycz-
ną, m.in. w rajdzie rowerowym, zajęciach 
pozalekcyjnych i konkursie plastycznym. 
Relacje z realizacji określonych zadań 
można obejrzeć na profilu szkoły na face-
booku. Wykonane zadania z pewnością 
wystarczą do przyznania tytułu.

Mirosław Lenart

Szkoła Podstawowa w 
Borzechowie przystąpiła 
do Ogólnopolskiej Akcji 
„Ćwiczyć każdy może” 
organizowanej w ramach 
ogłoszonego przez Ministra 
Edukacji Narodowej Roku 
szkoły w ruchu. 
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blioteki wchodzimy przez salę 
główną strażnicy OSP.

Już pod koniec maja może-
my spodziewać się utrudnień 
w ruchu na drodze w kierun-
ku Bełżyc oraz w samym Bo-
rzechowie. Rusza bowiem 
największa od lat inwesty-
cja drogowa na naszym tere-
nie – realizowana przez Po-
wiat Lubelski przy znacznym 
wsparciu finansowym Gminy 
Borzechów i Gminy Bełżyce 
oraz środków państwowych. 
W Borzechowie zostanie wy-
budowany nowy most na Cho-
delce. Aby to było możliwe, 
wcześniej będzie rozebrany 

most istniejący /pochodzący 
z 1972 r./, a ruch będzie od-
bywał się po moście tymcza-
sowym wykonanym po stro-
nie Gminnego Ośrodka Zdro-
wia. Droga do samych Bełżyc 
– łącznie z ul. Przemysłową 
uzyska nową nawierzchnię. 
Od Borzechowa do cmenta-
rza oraz w Łączkach – Paw-
łówku, Wierzchowiskach i na 
ul. Przemysłowej powstaną 
nowe chodniki, a w centrum 
Borzechowa ulegną przebudo-
wie chodniki istniejące. Zmie-
nione zostanie również skrzy-
żowanie dróg Borzechów-Beł-
życe i Chodel-Niedrzwica. Pra-

Gmina stała się 
placem budowy 

W poprzednim 
wydaniu gazety 
zapowiadaliśmy, że 
w bieżącym roku 
gmina Borzechów 
będzie wielkim 
placem budowy. 
Przyszła wiosna, 
więc przyjrzyjmy 
się jak wygląda to  
w rzeczywistości.

Trwają prace przy moder-
nizacji strażnic OSP w Łącz-
kach-Pawłówku i Kępie, speł-
niających role świetlic wiej-
skich. W Łączkach- Pawłów-
ku wymianie ulegnie pokry-
cie dachu. Wewnątrz zostaną 
wykonane sanitariaty, instala-
cja wodno-kanalizacyjna oraz 
podłoga w kuchni. Wymienio-
na też zostanie instalacja elek-
tryczna.

W Kępie budynek zostanie 
docieplony i zyska nową ele-
wację. W sali głównej wyko-
nana będzie nowa podłoga. 
Teren przy budynku ulegnie 
zniwelowaniu a w to miejsce 
zostanie przeniesione wypo-
sażenie placu zabaw dla dzie-
ci spod budynku szkolnego. 
Całość zostanie ogrodzona. 
Prace przy strażnicach będą 
wykonane w terminie do 15 
sierpnia br.

Uważni przechodnie za-
uważyli pewnie, że rozpo-
częła się rozbudowa siedziby 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Borzechowie. Instytucja 
spełniająca rolę nie tylko bi-
blioteki ale również domu kul-
tury zyska nową część budyn-
ku o powierzchni ok. 60 mkw. 
Zakończenie zadania przewi-
dziano na połowę sierpnia. 
Do tego czasu do siedziby Bi-

sprawozdanie 

ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Borzechowie reali-
zując swoje zadania udzie-

la wsparcia rodzinom z dzieć-
mi i osobom starszym, których 
sytuacja materialna i życiowa 
uniemożliwia samodzielne za-
spokajanie potrzeb. 

Realizujemy ustawę o pomo-
cy społecznej, w ramach której 
wypłacane są zasiłki stałe dla 
osób niepełnosprawnych, zasił-
ki okresowe, jednorazowe oraz 
opłacane są posiłki dla dzie-
ci uczących się. Na te zadania 
w 2013 r. Ośrodek przeznaczył 
126 485,00 zł.

Wsparcie rodzin z dziećmi 
jest realizowane przez usta-
wę o świadczeniach rodzinnych 
oraz ustawę o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. 
W 2013 r. na te formy pomocy 
przeznaczono 1 290 636,00 zł. 

Rodzinom wychowującym 
dzieci w wieku szkolnym wy-
płacane są stypendia szkolne na 
zakup podręczników, pomocy 
szkolnych czy strojów sporto-
wych. Na realizację tego zadania 
Ośrodek wydał 54 814,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 2013 r. realizował 
projekt systemowy pt. Program 
Aktywizacji Zawodowej w Gmi-
nie Borzechów – Nowe Szanse. 
W działaniach w ramach pro-
jektu wzięło udział sześć osób. 
Realizowane były zajęcia pod-
noszące kwalifikacje zawodowe, 
kurs obsługi komputera oraz 
warsztaty kompetencji społecz-
nych. Głównym celem projek-
tu było zwiększenie aktywno-
ści społecznej i szans na zna-
lezienie zatrudnienia w zawo-
dach pozarolniczych. Ośrodek 
prowadzi także pracę socjalną, 
która obok pomocy finansowej 
jest ważnym elementem 
wspierania osób które znalazły 
się w trudnej sytuacji. 

W pracy z podopiecznymi 
główną zasadą jest współdzia-
łanie pracownika socjalnego 
i osoby wymagającej wsparcia 
mające na celu znalezienie roz-
wiązania jego trudnej sytuacji 
życiowej. 

Gałat D.

Plac zabaw w Łopienniku

Rabaty
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ce mają potrwać do końca paź-
dziernika br. Wykonawcą bę-
dzie firma IGORD mająca bazę 
na naszym terenie. Koszt in-
westycji wyniesie 8,677 mln 
zł. Gmina Borzechów dołoży 
do niej w roku bieżącym 500 
tys. zł oraz w roku przyszłym 
633 tys. zł.

Kierowcy będą musie-
li uzbroić się w cierpliwość 
w okresie budowy, ale jesienią 
czeka nas już jazda po drodze 
o zupełnie innym standardzie.

Przed nami również inne 
zadania drogowe:

– modernizacja drogi po-
wiatowej w Kępie i budowa 
chodników w Kłodnicy Dol-
nej i Kępie Kolonii – w budże-
cie gminy wydzielone są środ-
ki na dofinansowanie tych in-
westycji, jednak ostateczny za-
kres prac juzależniony est od 
Powiatu Lubelskiego (czy do-
łoży własne środki czy wyko-
rzysta tylko gminne)

– dokończenie moderniza-
cji drogi gminnej w Borzecho-
wie (strona południowa) - pla-
nowany termin to wrzesień br. 
Realizacja tego przedsięwzię-
cia uzależniona jest od pozy-
skania dodatkowych środków 
finansowych z Urzędu Mar-
szałkowskiego.

– budowa drogi gminnej 
w kierunku Zosinka – wpraw-
dzie zadanie to nie zostało 
umieszczone w budżecie gmi-
ny. Od Gminy Chodel otrzy-
mano jednak darowiznę w 
kwocie 70 tys. zł (to ok. 30 % 
szacowanych kosztów), pod-
jęte więc zostały intensywne 
działania mające na  celu po-
zyskanie dodatkowych środ-
ków na realizację tego zada-
nia w miesiącach sierpień – 
wrzesień br.

Przeprowadzono prace 
remontowe w strażnicy OSP 
w Białawodzie, gdzie wyko-
nano sanitariaty, instalację 
wodno-kanalizacyjną oraz re-
mont pomieszczenia kuchni 
i korytarza. 

Drobne prace remontowe 
wykonano również w straż-
nicach OSP w Dobrowoli, 
Kłodnicy i Łopienniku. 

Na etapie końcowym są 
prace w ogrodzie otaczającym 
budynek Szkoły Podstawowej 
w Kłodnicy Dolnej. Uzupełnio-
ne zostało ogrodzenie od stro-
ny północnej i od strony dwor-
ku. Dokonano nasadzeń zie-
leni, tworząc ozdobne rabaty. 
Powstały nowe chodniki, przy 
których ustawiono ławki i ko-
sze na śmieci.

Zakupiono też 4 wiaty 
przystankowe, które zlokali-
zowano w Grabówce, Łopien-
niku, Majdanie Skrzynieckim 
i Kłodnicy Górnej. Tym sa-
mym uzyskano optymalne 
nasycenie potrzeb w tym za-
kresie na terenie gminy. Przy-
pominamy, że w trosce o bez-
pieczeństwo uczniów autobu-
sy szkolne mogą zatrzymy-
wać się wyłącznie na przy-
stankach.

Wykonane zostały dwa 
place zabaw dla dzieci – 
w miejscowościach Kępa 
Kolonia i Łopiennik. Nowe 

urządzenia zapraszają naj-
młodszych.

Przeprowadzono bieżące 
remonty dróg gminnych. Za-
kupiono 35 składów tłucz-
nia, na drogach pracowała 
równiarka. 

Podpisano umowę na wy-
mianę instalacji elektrycznej 
w budynku Szkoły Podstawo-
wej w Borzechowie. W bieżą-
cym roku prace obejmą jedną 
kondygnację budynku. Planuje 
się, że pozostała część zostanie 
wykonana w roku przyszłym. 
Zadanie będzie wykonywane 
w okresie wakacji.  BB

Rozbudowa remizy w Borzechowie na potrzeby biblioteki

Remont remizy w Kępie
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Mieszkanki gminy zapre-
zentowały także przygoto-
wane przez siebie potrawy: 
pazibrodę, „szewcoki”, pa-
rowańce, ciasto drożdżowe 
Ewa Jachuła, kluski ćpane, 
kotlety z kurczaka i zalewaj-
kę Marianna Pietras, racu-
chy Marianna Samolej, bigos 
Helena Szantyka, lemieszkę 
Anna Koral. Gościliśmy tak-
że Waldemara Sulisza, dzien-
nikarza, znawcę smaków Lu-
belszczyzny, który zachwycił 

się pazibrodą, bigosem i ra-
cuchami. Przepisy na te po-
trawy znalazły się w piąt-
kowym wydaniu Dziennika 
Wschodniego oraz na stro-
nie www.jemlublin.pl. 

W czasie spotkania moż-
na było obejrzeć wystawę 
starych zdjęć z terenu gminy  
„Z albumu Babci…” oraz ozdo-
by wielkanocne wykonane w 
bibliotece i tradycyjne kra-
szanki wykonane przez Do-
rotę Woś.

Jednym z elementów pro-
mocji produktów oraz miejsc 
ich wytwarzania i tradycji  
z tym związanych jest reali-
zacja cyklu programów ZA-
SMAKUJ W TRADYCJI, które 
są emitowane od 6 kwietnia 
w TV Lublin. Ekipa telewi-
zyjna odwiedziła warsztaty 
kulinarne oraz Michała Zgie-
ta -prezesa Stowarzyszenia 
Centrum Artystyczne „Teatr 
w Remizie” z Łączek-Pawłów-
ka, malarza Alesandra Aveti-
syana, Ewę Jachułę, prezentu-

jącą etapy wykonania „szew-
coków” i parowańców oraz 
park dworski w Kłodnicy 
Dolnej, u Mirosława Kowala. 
Program, w którym zostanie 
zaprezentowana nasza gmi-
na będzie można obejrzeć na 
początku czerwca(dokładna 
informacja o terminie emisji 
ukaże się na stronie www.bi-
bliotekaborzechow.pl). 

Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do przypo-
mnienia sobie dawnych prze-
pisów, które zbierzemy w bi-
bliotece, tworząc gminny 
przewodnik kulinarny. Pro-
simy o przepisy, fotografie 
potraw i tradycyjnych kuch-
ni oraz o opowieści o daw-
nych zwyczajach i obrzędach 
oraz przygotowywaniu po-
traw. Relacje możemy spisać 
lub nagrać. Zachęcamy do 
współpracy. 

Kontakt: Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Borzechowie 
tel. 81 5111098.

Agnieszka Zagajewska

ZASMAKUJ W TRADYCJI 

 f to projekt współpracy trzech lokalnych grup 
działania: lGD kraina wokół lublina, lGD 
ziemia Biłgorajska i lGD ziemi kraśnickiej. 
celem projektu jest promocja walorów 
kulturowych, głównie tradycji kulinarnych 
partnerskich lokalnych grup działania oraz rozwój 
aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców, 
wykorzystujących potencjał produktów lokalnych 
i tradycyjnych. w ramach realizacji projektu 
ma odbyć się cykl 41 warsztatów kulinarnych, 
prowadzonych przez zawodowych kucharzy. 
zgromadzone osoby przygotoują wybrane dania 
regionalne i zaprezentują przygotowane przez 
siebie potrawy tradycyjne .

smaKI borzechowa 

Pod koniec marca 
w remizie OSP 
w Borzechowie 
odbyło się spotkanie, 
prowadzone przez 
Fundację Qulturalne 
Qulinaria. Marcin 
Majcher i Radosław 
Taracha służyli 
pomocą podczas 
przygotowania 
żuru na zakwasie 
i kartaczy suwalskich. 
Swoje zdolności 
kulinarne pod okiem 
doświadczonych 
kucharzy rozwijało 
30 pań z gminy 
Borzechów. 
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obwieszczenie wójta Gminy borzechów  
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

borzechów pisarkami słynie

zapoznać się z życiem i twór-
czością autorów związanych z 
Lubelszczyzną i napisać pracę 

literacką. Gimnazjalistki pod 
opieką nauczycielki Agniesz-
ki Chomickiej przygotowały 

opowiadania biograficzne o Ju-
lii Hartwig i Bolesławie Prusie. 
Gratulujemy sukcesu! Red. 

Na podstawie art. 16 § 1 
oraz art. 61a i 61b ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. Ko-
deks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, 
poz. 112 ze zmianami) podaje 
się do publicznej wiadomości 
informacje o numerach, gra-
nicach obwodów głosowania 
oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych utworzo-
nych do przeprowadzenia wy-
borów posłów do Parlamentu 
Europejskiego zarządzonych 
na dzień 25 maja 2014 roku.

Do celów głosowania kore-
spondencyjnego wyznacza się 
Obwodową Komisje Wyborczą 
nr 1 z siedzibą w Gimnazjum – 
Borzechów Kolonia 227.

Lokale Obwodowych Komi-
sji Wyborczych otwarte będą 
w dniu 25 maja 2014 r. w go-
dzinach od 7.00 do 21.00.

Numer  
obwodu  

głosowania 

Granice obwodu 
 (sołectwa)

Siedziba 
Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Borzechów, Kępa Borzechowska, 
Majdan Skrzyniecki, Borzechów 
Kolonia

Borzechów Kolonia 227, Gimnazjum – 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

2 Białawoda, Kaźmierów, Dąbrowa, 
Osina, Kłodnica Dolna, Kłodnica Górna 

Kłodnica Dolna 117, Szkoła Podstawowa

3 Łopiennik od nr 1 do 104, Łopiennik 
od nr 105 do końca, Majdan Radliński, 
Ludwinów, Zakącie

Łopiennik 127, Remiza Ochotniczej Straży 
Pożarnej

4 Kępa, Kępa Kolonia Kępa 39, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
5 Łączki – Pawłówek, Majdan 

Borzechowski, Grabówka
Łączki- Pawłówek 40, Remiza Ochotniczej 
Straży Pożarnej – lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

6 Dobrowola, Ryczydół Dobrowola 31, Remiza Ochotniczej Straży 
Pożarnej – lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

ona to 30-letnia aktorka po stu-
diach wciąż czekająca na „rolę 
życia”. On jest po 40-tce i karierę 

ma już za sobą. Dziś spędza czas na 
czytaniu gazet, a smutki zalewa alko-
holem. Jaki tworzą związek? Czy są 
szczęśliwi? O tym mogli przekonać 
się widzowie, którzy 8 marca obej-
rzeli w Teatrze w Remizie sztukę pt. 
„Przygaszeni”. Spektakl wyreżyse-
rowała Joanna Lewicka, a w rolach 
głównych wystąpili Katarzyna Ta-

uczennice klasy III B Gim-
nazjum w Borzechowie 
odniosły sukces w Woje-

wódzkim Konkursie Literac-
kim „Lubelszczyzna pisarza-
mi słynie”. Lidia Hałas zajęła 
II miejsce, a Ilona Krzysztoń 
otrzymała wyróżnienie. Pod-
sumowanie konkursu odby-
ło się 3 kwietnia w Dworku 
Wincentego Pola w Lublinie.

Konkurs zorganizował lu-
belski oddział Stowarzyszenie 
Nauczycieli Polonistów wraz 
z Muzeum Wincentego Pola 
w Lublinie, a patronat hono-
rowy objęli Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego i Lubel-
ski Kurator Oświaty. Uczestni-
cy konkursu mieli za zadanie 

„Przygaszeni” na deskach Teatru w Remizie
deusz (Kornelia) i Dariusz Jeż (Zby-
szek). Przedstawienie teatralne, jak 
i poczęstunek oraz występ zespołu 
muzycznego były prezentem dla pań 
z okazji Dnia Kobiet. 

To nie pierwsze takie spotkanie 
w Łączkach-Pawłówku. Na deskach 
Teatru w Remizie regularnie wy-
stawiane są spektakle. W ten spo-
sób Stowarzyszenie Teatr w Remi-
zie chce promować kulturę wśród 
mieszkańców gminy. Red.
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Dziewczęta – szkoła poDstawowa kl. iV–Vi
I miejsce – Kasperek Weronika
II miejsce – Baran Kinga
III miejsce – Kowalczyk Sandra
W deBlu
I miejsce – Baran Kinga, Kasperek Weronika
II miejsce – Pietrzyk Wioleta, Głowacz Martyna
III miejsce – Moryl Martyna, Skic Julia
chłopcy – szkoła poDstawowa kl. iV–Vi
I miejsce – Chmura Łukasz
II miejsce – Tokarski Sebastian
III miejsce –Śledzicki Radosław
W deBlu
I miejsce – Tokarski Sebastian, Śledzicki Radosław
II miejsce – Wieczorek Jakub, Maciąg Adam
III miejsce – drozda Michał, dziewulski daniel
Dziewczęta – gimnazjum
I miejsce – Zaborska Kaja
II miejsce – Chmura Weronika
III miejsce – Kasperek Natalia
W deBlu
I miejsce – Zaborska Kaja, Kasperek Natalia
II miejsce – Wezgraj Weronika, Bednarczyk Martyna
III miejsce – Chmura Weronika, Jamróz Magdalena

chłopcy – gimnazjum
I miejsce – Paszkowski Rafał
II miejsce – Sarzyński Bartłomiej
III miejsce – Polak Jakub
W deBlu
I miejsce – Paszkowski Rafał, Polak Jakub
II miejsce – Sarzyński Bartłomiej, Kuna Adrian
III miejsce – Krzysztoń daniel, uniłowski Norbert
open – kobiety
I miejsce – Wierzchowska dominika
II miejsce – Zięba Paulina
III miejsce – Czarnecka Katarzyna
W deBlu
I miejsce – Zięba Paulina, Czarnecka Katarzyna
II miejsce – Wierzchowska dominika, Karczmarz Olga
III miejsce – Brodacz dorota, Wójciuk Klaudia
open – mężczyźni
I miejsce – Zdyb Marek
II miejsce – Chęć Grzegorz
III miejsce – Czajka Jarosław
W deBlu
I miejsce – Paszkowski Sebastian, Czajka Jarosław
II miejsce – Kasperek Jan, Banach Paweł
III miejsce –Wierzchowski Piotr, Zdyb Marek

 Q spoRt XI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Borzechów

emocjonujące 
rozgrywki

1. miejsce w grze indywidualnej seniorów

1. miejsce w grze indywidualnej seniorek

1. miejsce w grze indywidualnej 
chłopców, gimnazjum

1. miejsce w grze indywidualnej 
dziewcząt, gimnazjum

1. miejsce w grze indywidualnej, szkoła 
podstawowa

W dniach 23–26 
stycznia 2014 r.  
w sali gimnastycznej 
w Gimnazjum   
w Borzechowie 
odbył się XI Turniej 
o Puchar Wójta 
Gminy Borzechów 
w tenisie stołowym. 
Zainteresowanie 
rozgrywkami  
było ogromne.  
W turnieju wzięło 
udział  ponad  
90. zawodników.  

Celem zawodów była po-
pularyzacja tenisa stołowe-
go wśród  dzieci i młodzieży, 
oraz integracja z uczestnika-
mi starszymi wiekowo, do-
świadczonymi w dziedzinie 
tenisa stołowego, od których 
można było się wiele nauczyć. 
Należy dodać, że coraz więk-
szym zainteresowaniem cie-

szy się turniej wśród miesz-
kańców spoza terenu naszej 
gminy. Zawody rozgrywane 
były w czterech kategoriach 
wiekowych:
• Klasy III i młodsi – szkoły 

podstawowe
• Klasy IV–VI – szkoły podsta-

wowe
• Gimnazja
• kategoria Open

Nad przebiegiem turnieju 
czuwali nauczyciele ze szkół z 
terenu gminy: Edyta Zarzecz-
na, Barbara Skrabucha i Mi-
rosław Lenart . Ze względu 

na brak chętnych w kategorii  
„klasy III i młodsi” rozgryw-
ki nie odbyły się.  Najlepsi za-
wodnicy turnieju otrzymali 
statuetki, nagrody rzeczowe 
i dyplomy ufundowane przez 
Wójta Gminy Zenona Madzela-
na. Ufundowane zostały rów-
nież statuetki dla najmłod-
szego i najstarszego uczest-
nika turnieju. Otrzymali je ro-
dzinnie: Sandra (2004) i Jacek 
(1970) Kowalczyk. Wszyscy 
uczestnicy turnieju mieli za-
pewniony poczęstunek.

Barbara Skrabucha

zwycięzcy turnieju
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PerŁa pewnie  
zmierza po awans 

RAZEM DOM WYJAZD
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki

1.  Perła Borzechów 19 48 15 3 1 64-21 9 0 0 34-6 6 3 1 30-15
2.  Płomień Trzydnik Duży 19 41 13 2 4 49-29 7 1 2 32-20 6 1 2 17-9
3.  Ruch Popkowice 19 36 11 3 5 49-39 7 0 3 29-19 4 3 2 20-20
4.  LKS Kowalin 19 33 10 3 6 40-35 5 3 1 23-15 5 0 5 17-20
5.  LKS Stróża 19 32 10 2 7 42-26 5 2 2 16-10 5 0 5 26-16
6.  LKS Potok Wielki 19 31 9 4 6 40-29 5 2 2 20-9 4 2 4 20-20
7.  LKS Gościeradów 19 29 9 2 8 34-42 6 2 2 20-15 3 0 6 14-27
8.  Stok Zakrzówek 19 27 7 6 6 39-28 4 4 2 20-11 3 2 4 19-17
9.  Roztoczanie Chrzanów 19 26 8 2 9 40-42 7 0 3 27-18 1 2 6 13-24

10.  Orzeł Urzędów 19 18 4 6 9 28-36 2 3 5 15-19 2 3 4 13-17
11.  Sportico Szastarka 19 17 4 5 10 39-49 3 2 4 25-22 1 3 6 14-27
12.  ULKS Dzierzkowice 19 16 5 1 13 30-57 2 0 7 14-33 3 1 6 16-24
13.  Sygnał Chodel 19 15 4 3 12 23-49 2 2 6 15-19 2 1 6 8-30
14.  Tęcza Kraśnik 19 7 1 4 14 17-52 1 2 6 7-21 0 2 8 10-31

W tabeli PERŁA oczywiście jest zdecy-
dowanym liderem i pewnie zmierza po 
awans do klasy okręgowej. Miejmy tylko 
nadzieję, że w przypadku awansu, w bu-
dżecie gminy znajdą się dodatkowe pie-
niądze pozwalające na występy w wyż-
szej klasie rozgrywkowej, tym bardziej 
że w Klubie pojawiła się kolejna drużyna. 
Po seniorach i orlikach, od wiosny mamy 
trzecią drużynę – trampkarzy starszych, 
których prowadzi trener Tadeusz Czapla. 
Jego podopieczni występują w Lubelskiej 
Lidze Trampkarzy Starszych. Cieszymy 
się, że udało się dołączyć do rozgrywek 
już teraz. W nagrodę, nasi młodzi zawod-
nicy jeszcze nie przegrali meczu, odno-
sząc w 4 meczach 3 zwycięstwa i 1 remis. 
Widać, że młodzież zaczyna garnąć się do 
uprawiania piłki nożnej. To bardzo cieszy.

oto wynIKI wIosennych 
meczów senIorów:
PERŁA Borzechów 3:1 LKS Kowalin
ROZTOCZANIE Chrzanów 3:5 PERŁA 
Borzechów
PERŁA Borzechów 5:1 STOK Zakrzówek
ORZEŁ Urzędów 2:2 PERŁA Borzechów
PERŁA Borzechów 3:0 SYGNAŁ Chodel
RUCH Popkowice 0:2 PERŁA Borzechów

wynIKI meczów 
tramPKarzy:
PERŁA Borzechów 2:1 ORION Niedrzwi-
ca (Bramki: Rafał PASZKOWSKI-2)
STAL Poniatowa 1:1 PERŁA Borzechów 
(Bramka: Rafał PASZKOWSKI)
PERŁA Borzechów 3:0 Wilki Wilków 
(walkower; goście nie dojechali)

WISŁA Annopol 3:5 PERŁA Borzechów 
(bramki: Rafał PASZKOWSKI-3, Jakub 
KASPEREK i Przemysław TARAMAS)

Kadra Trampkarzy: DROBEK Kacper, 
DROZDA Klaudiusz, GAŁAT Radosław, 
JACHUŁA Jakub, KASPEREK Jakub, KO-
ZIEŁ Adam, NIEDZIELA Mateusz, PASZ-
KOWSKI Rafał, POLESZAK Jacek, SKRA-
BUCHA Arkadiusz, STACHYRA Krzysztof, 
TARAMAS Przemysław, WEZGRAJ Prze-
mysław, WIERZCHOWSKI Mateusz, WOJ-
TASZKO Wojciech, ŻYWICKI Michał. Tre-
ner: Tadeusz CZAPLA

Zapraszamy do śledzenia poczynań 
PERŁY na naszej stronie internetowej: 
perlaborzechow.futbolowo.pl i na Fa-
cebooku www.facebook.com/PerlaBo-
rzechow.

Mariusz Toporowski 

Znakomicie spisuje 
się w obecnym 
sezonie drużyna 
PERŁY Borzechów. 
W dotychczasowych 
19. kolejkach A 
klasy podopieczni 
trenera Radosława 
STECA odnieśli aż 15 
zwycięstw, trzykrotnie 
zremisowali, a tylko raz 
przegrali. 



W  PROGRAMIE: 
     TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO    

GRY I ZABAWY DLA DZIECI
SPEKTAKL W „TEATRZE W REMIZIE” 
„ZAMKI DMUCHANE” DLA DZIECI

WÓJT GMINY BORZECHÓW 
zaprasza na

1.06.2014

PIKNIK 
RODZINNY

ZAPRASZAMY!!!

GWARANTUJEMY WSPANIAŁĄ ZABAWĘ! 
     Szczegółowy program dzieci i rodzice otrzymają w odrębnym zaproszeniu 


