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XXII sesja - 21.10.2021 r. 
Dokonana została zmiana budżetu 

Gminy na 2021 r. Do budżetu wprowa-
dzono m.in. dodatkowe środki na: wypła-
tę zwrotu podatku akcyzowego, wydatki 
związane ze spisem powszechnym lud-
ności i mieszkań, zwiększenie subwen-
cji oświatowej, a także dotację dla szkół 
w ramach projektu „Aktywna Tablica” – 
na wyposażenie związane z prowadze-
niem zajęć dla uczniów ze szczególnymi 
potrzebami.

Rada przyjęła nowy Regulamin utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Borzechów. Podstawowe zmia-
ny w porównaniu do poprzedniego re-
gulaminu dotyczą określenia terminu 
odbioru bioodpadów i odpadów nie-
segregowanych oraz zastosowania ulgi 
w opłacie za zagospodarowanie odpa-
dów dla posiadaczy kompostowników.

Podjęto także uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów. Nowe uregu-
lowanie uzupełnia istniejące przepisy 
o ulgę w opłacie dla posiadaczy kompo-
stowników. 

XXIII sesja - 25.11.2021 r. 
Rada Gminy po raz kolejny dokona-

ła zmiany uchwały budżetowej na 2021 
rok, głównie w działach: oświata, pomoc 
społeczna i administracja.

Zmieniono uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Powiatowi 
Lubelskiemu. Z uchwały pierwotnej 
wykreślone zostały dwa zadania, które 
miała dofinansować Gmina – budowa 
chodników przy drogach powiatowych 
w Kępie i Kłodnicy Górnej – ze względu 
na brak możliwości realizacji inwestycji 
przez Powiat Lubelski.

Ustalono stawkę podatku rolnego na 
2022 rok. Stawka podatku pozostała na 
poziomie ustalonym na początku obec-
nej kadencji Rady Gminy, czyli w wysoko-
ści 105 zł od 1 hektara przeliczeniowego 
(informacja: Rada Gminy nie podejmo-
wała uchwał w sprawie stawek podatku 

leśnego, od nieruchomości i od środków 
transportowych, stawki te obowiązują 
od 2019 roku).

Rada podjęła uchwałę w sprawie wy-
boru ustalania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty i ustale-
nia stawki opłaty za pojemnik i worek. 
Opłatę podwyższono o 2 zł do kwoty 
17 zł od osoby na miesiąc, jednocześnie 
wprowadzając ulgę 2 zł od osoby dla nie-
ruchomości stosujących kompostowanie 
bioodpadów i odpadów zielonych. Dla 
nieruchomości niezamieszkałych wpro-
wadzono opłatę uzależnioną od wiel-
kości i ilości pojemników lub worków. 
Natomiast dla domków letniskowych 
wprowadzono stałą opłatę ryczałtową 
w wysokości 156 zł rocznie. 

Ustalono nowe wzory deklaracji dot. 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Konieczność aktualizacji 
wynikała z wprowadzenia nowych za-
sad naliczania opłat oraz z obowiązku 
ustalenia warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej. 

Przyjęto Roczny Program Współpracy 
Gminy Borzechów z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2022 rok.

XXIV sesja - 30.12.2021 r.
Radni dokonali ostatniej korekty bu-

dżetu Gminy na 2021 rok. Do budżetu 
wprowadzono otrzymane w grudniu 
dodatkowe środki na uzupełnienie do-
chodów Gminy oraz dotację na budowę 
kanalizacji. Dokonano również ostat-
nich przesunięć między działami i pa-
ragrafami.

Uchwalony został najważniejszy do-
kument finansowy na rok 2022 – uchwa-
ła budżetowa, stanowiąca podstawę 
prowadzenia gospodarki finansowej 
Gminy. Budżet określa szczegółowo 
wszystkie dochody (20.712.583 zł) i wy-
datki (21.931.337 zł) Gminy. Główne 
zadania inwestycyjne zaplanowane na 
2022 rok to: 
• przebudowa dróg gminnych w miej-

scowościach: Kępa, Kłodnica Dolna, 
Dobrowola, Łączki-Pawłówek, Biała-
woda, Łopiennik, Majdan Skrzyniecki, 
Kaźmierów;

• przebudowa parkingów w Borzecho-
wie i Kłodnicy Dolnej; 

• modernizacja strażnic OSP w Łącz-
kach-Pawłówku i Kępie-Kolonii; 

• przebudowa infrastruktury sporto-
wej: stadionu i sali gimnastycznej 
w Borzechowie-Kolonii;

• modernizacja budynku Przedszkola 
w Borzechowie pod kątem osób ze 
szczególnymi potrzebami;

• dofinansowanie inwestycji drogo-
wych realizowanych przez Powiat Lu-
belski: droga Kłodnica Górna – Osina 
oraz chodniki w Kłodnicy Górnej i Kę-
pie.
Podjęta została również uchwała 

w sprawie wieloletniej prognozy finan-
sowej do 2030 roku.

Radni przyjęli uchwałę o udzieleniu 
pomocy finansowej Powiatowi Lubel-
skiemu. Na jej podstawie Gmina prze-
każe środki na dofinansowanie realizacji 
następujących zadań:
• przebudowa drogi Kłodnica Górna – 

Osina;
• budowa chodników w Kłodnicy Gór-

nej i Kępie;
• opracowanie dokumentacji projekto-

wo-kosztorysowej przebudowy dróg 

Z PRAC RADY GMINY
Od wydania poprzedniego numeru naszego czasopisma odbyło się 6 sesji Rady Gminy  
Borzechów. W skrócie przybliżamy zakres tematów, nad którymi obradowano.
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powiatowych w Kępie-Kolonii oraz 
Zakąciu;

• funkcjonowanie transportu publicz-
nego na terenie Gminy Borzechów (2 
linie obsługiwane przez busy).
Uchwalony został Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt n terenie 
Gminy Borzechów. Na jego realizację 
w 2022 r. zabezpieczono w budżecie 
Gminy kwotę 32 tys. zł 

Przyjęto sprawozdanie z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 
2021 rok oraz przyjęto nowy Program 
na rok 2022. Działania określone w Pro-
gramie są finansowane ze środków 
budżetu Gminy pochodzących z opłat 
wnoszonych przez przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych. 

XXV sesja - 9.03.2022 r. 
Radni dokonali zmiany uchwały bu-

dżetowej na 2022 rok. Zwiększono 
dochody i wydatki o otrzymane w bieżą-
cym roku dodatkowe środki, w tym roz-
dysponowano kwotę 250 tys. zł, którą 
Gmina otrzymała jako nagrodę w kon-
kursie „Rosnąca odporność”.

Zaktualizowana została również wie-
loletnia prognoza finansowa, w efekcie 
wcześniejszych zmian budżetu. Do pro-
gnozy zostało wprowadzone zadanie: 
modernizacja świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Łączki-Pawłówek (w strażni-
cy OSP), współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej, do grupy inwestycji 
realizowanych w okresie dłuższym niż 
jeden rok.

Rada podjęła uchwałę w sprawie roz-
strzygnięcia o wyodrębnieniu w bu-
dżecie Gminy Borzechów na 2023 rok 
środków stanowiących fundusz sołecki. 
Wzorem lat ubiegłych fundusz sołecki 
nie będzie wyodrębniany, aby nie roz-
drabniać środków na inwestycje w po-
szczególnych miejscowościach. 

Radni ustanowili przepis prawa miej-
scowego w zakresie zwolnień z podatku 
od nieruchomości w ramach regionalnej 
pomocy inwestycyjnej. Zwolnieniem (na 
wniosek przedsiębiorcy) zostaną obję-
te budynki i budowle lub ich części oraz 
związane z nimi grunty przeznaczone na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
na terenie Gminy Borzechów, na któ-
rych zrealizowano inwestycje początko-
we lub inwestycje początkowe na rzecz 
nowej działalności. Zwolnienie będzie 
przysługiwać przez okres 5 lat przy łącz-
nym spełnieniu następujących warun-

ków: - - koszty zrealizowanej inwestycji, 
kwalifikujące się do objęcia pomocą wy-
noszą nie mniej niż 1 mln złotych;

• utworzone zostaną przynajmniej 3 
nowe miejsca pracy związane z tą inwe-
stycją. 

Podjęta została uchwała określająca 
termin, częstotliwość i tryb uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Konieczność aktualiza-
cji przepisów w tym zakresie wynikała 
z ustalenia terminu wnoszenia opłaty 
ryczałtowej od domków letniskowych 
i obiektów wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe (opłata 
w tej formie obowiązuje od bieżące-
go roku). Termin został określony na 
15 maja.

W związku z wejściem w życie no-
wej ustawy o ochotniczych strażach 
pożarnych Rada Gminy podjęła uchwa-
łę w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla straża-
ków ratowników OSP uczestniczących 
w działaniach ratowniczych, szkoleniach 
lub ćwiczeniach pożarniczych organizo-
wanych przez Państwową Straż Pożarną 
lub Gminę Borzechów. Za godzinę udzia-
łu w działaniu ratowniczym członek OSP 
otrzyma 17 złotych, a za godzinę udzia-
łu w szkoleniu lub ćwiczeniach pożarni-
czych 7 złotych.

Uchwalony został Program Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz Uzależnień Behawio-
ralnych na lata 2022-2025. Jednocześnie 
uchylono Program PiRPA przyjęty na po-
przedniej sesji. W związku z noweliza-
cją ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nowy 
dokument został rozszerzony o zakres 
uzależnień behawioralnych (uzależ-
nienie m.in. od komputera, internetu, 
telefonu, hazardu, ćwiczeń fizycznych, 
pracoholizm) oraz zyskał dłuższy okres 
obowiązywania. 

Radni przyjęli również sprawozdanie 
z działalności Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Borzechowie za 2021 
rok oraz z realizacji zadań w zakresie 
wspierania rodziny.

XXVI sesja - 28.04.2022 r. 
Rada Gminy dokonała aktualiza-

cji uchwały budżetowej na 2022 rok. 
Zwiększono dochody Gminy o kwotę 
otrzymanych dotacji. Ponadto, w celu 
realizacji zadań związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terenie tego pań-
stwa, Rada Gminy upoważniła Wójta do 
dokonywania zmian w planie dochodów 

i wydatków w budżecie Gminy w zakre-
sie środków przeznaczonych na pomoc 
uchodźcom. 

Wprowadzono również zmiany 
w wieloletniej prognozie finansowej, 
w celu zachowania jej spójności z bu-
dżetem Gminy.

Radni podjęli uchwałę w sprawie wy-
rażenia woli kontynuacji członkostwa 
Gminy Borzechów w Stowarzyszeniu 
Lokalna Grupa Działania na Rzecz Roz-
woju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina 
wokół Lublina” w perspektywie finan-
sowej Unii Europejskiej na lata 2021-
2027. Gmina Borzechów jest członkiem 
LGD od 2008 roku. Członkostwo w Sto-
warzyszeniu dawało Gminie, mieszkań-
com, organizacjom pozarządowym oraz 
przedsiębiorcom możliwość korzystania 
ze środków finansowych Unii Europej-
skiej w ramach Osi „LEADER” Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Pozostanie w Stowarzy-
szeniu pozwoli na dalsze korzystanie ze 
środków finansowych w nowej perspek-
tywie czasowej.

Podjęta została uchwały w sprawie 
aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na 
terenie Gminy Borzechów. Obowiązek 
przeprowadzenia oceny aktualności 
dokumentacji z zakresu zagospodaro-
wania przestrzennego raz na pięć lat 
nakłada ustawa o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. Przedmio-
towa analiza została wykonana przez 
gminną komisję urbanistyczno-archi-
tektoniczną.

Rada Gminy podjęła  uchwałę 
o stwierdzeniu, iż miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego Gminy 
Borzechów dla fragmentu miejscowości 
Borzechów nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Borze-
chów, a następnie wprowadziła jedną 
zmianę planu. Przedmiotowa zmiana 
dotyczy działki, na której usytuowany 
jest budynek komunalny po byłej leczni-
cy weterynaryjnej. Teren uzyskał prze-
znaczenie pod usługi publiczne. 

Radni wyrazili zgodę Szkole Podsta-
wowej w Kłodnicy Dolnej, jako trwałe-
mu zarządcy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borzechów, na zawar-
cie kolejnej umowy dzierżawy na część 
nieruchomości. Umowa dotycząca dział-
ki o pow. 0,22 ha, wykorzystywanej na 
cele rolnicze, zostanie zawarta z dotych-
czasowym dzierżawcą w trybie bezprze-
targowym, na okres kolejnych 3 lat. 
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Z mieszkańcami, którzy 
złożyli w 2021 r. wnio-
sek o dofinansowanie 

do budowy ekologicznych 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków i instalacji urządzeń 
wykorzystujących odnawial-
ne źródła energii oraz pozy-
tywnie przeszli weryfikację 
formalną wniosku, podpisa-
ne zostały umowy na reali-
zację i przyznanie dotacji w 
wysokości 3000 zł. Zatem 
warto ubiegać się o dofinan-
sowanie. W tym roku dotacje 
przyznano na: 9 układów fo-
towoltaicznych, 9 zestawów 

solarnych do podgrzewania 
wody, 9 pieców gazowych do 
ogrzewania, 1 piec elektrycz-
ny, 1 pompę ciepła. Ponadto 
z budżetu Gminy przydzielo-
no środki na dofinansowanie 
budowy 20 przydomowych 
oczyszczalni.

Osoby planujące inwestycje 
proekologiczne na 2023 rok i 
zainteresowane otrzymaniem 
na ten cel dotacji winny złożyć 
stosowny wniosek do Wójta 
Gminy, w terminie do końca 
października 2022 r. (przed 
opracowaniem projektu bu-
dżetu Gminy na 2023 rok).

Przyjęty został Gminny Program Opie-
ki nad Zabytkami Gminy Borzechów na 
lata 2022-2025. Program został wcze-
śniej uzgodniony z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Lublinie. 
Opracowany został po raz pierwszy, 
a zgodnie z ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, gminy mają obo-
wiązek sporządzania takiego programu 
co 4 lata. Dokument określa podstawo-
we zadania Gminy w zakresie ochrony 
zabytków, obejmujące zarówno zaha-
mowanie degradacji i poprawę stanu 
zachowania wartościowych zasobów 
dziedzictwa kulturowego, jak i wyko-
rzystanie tych zasobów na potrzeby 
kształtowania interesującego wizerun-
ku Gminy. 

XXVII sesja - 29.06.2022 r. 
Radni zapoznali się z raportem o sta-

nie Gminy Borzechów za 2021 rok. 
Dokument obejmuje podsumowanie 
działalności Wójta Gminy w roku po-
przednim, w tym w szczególności reali-
zację polityk, programów i strategii oraz 
uchwał Rady Gminy. Raport został wcze-
śniej udostępniony do publicznej wiado-
mości na stronie internetowej Gminy, by 
mieszkańcy mieli możliwość zapoznania 
się z jego treścią i zgłoszenia swojego 
udziału w debacie. W oparciu o przed-
stawiony raport Rada Gminy udzieliła 
Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Rada Gminy rozpatrzyła również spra-
wozdanie z wykonania budżetu Gminy 
za 2021 rok i udzieliła Wójtowi absolu-
torium. Wśród najważniejszych zadań 
o charakterze inwestycyjnym zrealizo-
wanych w minionym roku znalazły się:
• przebudowa dróg gminnych o na-

wierzchni asfaltowej, o łącznej długo-

ści ponad 5 km, w miejscowościach: 
Kłodnica Dolna, Ryczydół, Białawoda, 
Kępa Borzechowska, Borzechów, Ło-
piennik;

• dokończenie budowy chodnika w Bo-
rzechowie – strona południowa;

• bieżące remonty dróg gminnych o na-
wierzchni tłuczniowej;

• dofinansowanie końcowego etapu 
przebudowy drogi powiatowej Ło-
piennik-Skorczyce;

• pomoc finansowa dla Powiatu na bu-
dowę chodników: w Dąbrowie i przy 
drodze

• powiatowej Kłodnica Dolna-Kłodnica 
Górna;

• opracowanie dokumentacji przebu-
dowy dróg gminnych;

• dotacje na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków (20);

• remont części garażowej w strażnicy 
OSP Ryczydół – Dobrowola

• remont podłogi w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Borzechowie;

• przystosowanie pomieszczeń w Przed-
szkolu w Borzechowie do wydawania 
i spożywania posiłków;

• dotacje dla mieszkańców na realizację 
inwestycji w zakresie montażu insta-
lacji fotowoltaicznych, zestawów so-
larnych do podgrzewania wody oraz 
wymianę pieców (40);

• zagospodarowanie terenów zieleni 
w dolinie Chodelki w Borzechowie;

• pielęgnacja i wycinka drzew w zabyt-
kowej alei lipowej w Kłodnicy Dolnej;

• termomodernizacja budynku komu-
nalnego w Borzechowie;

• opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej przebudowy 
obiektu sportowo-rekreacyjnego 
w Borzechowie-Kolonii;

• przygotowanie dokumentacji moder-
nizacji budynku OSP w Łączkach-Paw-
łówku;

• wykonanie odcinka oświetlenia drogo-
wego w Kłodnicy Dolnej.
Dokonano zmiany budżetu Gminy na 

2022 rok. Zmniejszono kwotę dotacji 
z „Polskiego ładu” na budowę dróg gmin-
nych – w związku z niższą wartością zada-
nia. Ponadto do dochodów wprowadzono 
środki na pomoc dla obywateli Ukrainy.

Podjęto uchwałę o zmianie wielolet-
niej prognozy finansowej w celu jej uak-
tualnienia w korelacji z budżetem Gminy. 
W szczególności obniżono wartość zada-
nia inwestycyjnego dotyczącego odbudo-
wy dróg gminnych.

Zmieniona została uchwała w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiato-
wi Lubelskiemu. W związku z aktualiza-
cją kosztów inwestycji (po przetargach) 
zmniejszeniu uległa kwota pomocy na 
modernizację drogi Kłodnica Górna – Osi-
na, natomiast zwiększono środki na budo-
wę chodników w Kłodnicy Górnej i Kępie. 
Obniżono również udział Gminy w kosz-
tach funkcjonowania transportu zbioro-
wego na terenie Gminy. 

Radni zapoznali się z Oceną zasobów 
pomocy społecznej. Dane z oceny umoż-
liwiają analizowanie i monitorowanie wy-
stępowania problemów społecznych oraz 
planowanie działań w obszarze usług 
społecznych. Zakres pomocy i działań 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej jest bardzo obszerny. Po-
dejmowane działania mają być skuteczne 
i efektywne, mają służyć usamodzielnia-
niu się, aktywizować, wspomagać, służyć 
wzmocnieniu rodziny, pomagać w prze-
zwyciężaniu trudności życiowych.  

 B. Bednarz

Do�nansowanie z GminyBezpieczny Borzechów

Statystyki za rok 2021 Ko-
misariatu w Bełżycach, 
którego terenem działa-

nia jest również gmina Borze-
chów, dobitnie pokazują, że 
nasz teren jest bezpiecznym, 
przyjaznym i spokojnym miej-
scem do życia.

Liczba wszystkich wszczę-
tych postępowań przygoto-
wawczych przez bełżycką 
jednostkę policji w ub. roku to 
597. Z tego najmniej odnoto-
wano właśnie w naszej gminie 
– zaledwie 39. Dla porówna-
nia, najwięcej przygotowań 
wszczęto w gm. Bełżyce – 

186, w gm. Konopnica – 150, 
w gm. Niedrzwica Duża – 122, 
a w gm. Wojciechów – 78.

W naszej gminie doszło do 
czterech kradzieży (3 – z wła-
maniem), zatrzymano 7 nie-
trzeźwych kierowców i – co 
szczególnie smuci – mieliśmy 
jeden przypadek znęcania się 
nad rodziną.

W całym 2021 roku nie było 
natomiast bójek, rozbojów 
i przestępczości narkotyko-
wej. W porównaniu z innymi 
gminami policja podejmowa-
ła na naszym terenie najmniej 
interwencji.
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W ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych realizowana jest 

inwestycja: Przebudowa infrastruk-
tury drogowej na terenie Gminy Bo-
rzechów.

Zadanie to obejmuje przebudowę dróg 
gminnych o łącznej długości ponad 15 
km w miejscowościach: Kępa, Kłodni-
ca Dolna, Kłodnica Górna, Dobrowola, 
Łączki-Pawłówek, Białawoda, Łopiennik, 
Borzechów, Majdan Skrzyniecki i Kaź-
mierów oraz przebudowę parkingów 
w Borzechowie i Kłodnicy Dolnej. 

Ogólna wartość zadania wynosi 3 947 
789,89 zł, w tym wartość dofinansowa-
nia 3 750 400,40 zł. Termin zakończenia 
robót określono na 25 sierpnia 2022 r.

Powiat Lubelski wspólnie z Gminą 
Borzechów w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych realizuje zadanie: Prze-
budowa drogi powiatowej nr 2253L na 
odcinku Kłodnica - Sobieszczany o dłu-
gości 5,1 km.

Wartość zadania wynosi 8 937 809,64 
zł, w tym dofinansowanie 8 490 919,15 
zł. Udział finansowy Gminy Borzechów 
wynosi 168 800 zł.

Gmina Borzechów otrzymała Wstęp-
ną Promesę dofinansowania inwesty-
cji z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych na 
realizuję zadania pn.: Przebudowa in-
frastruktury sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Borzechowie.

Zakres zadania obejmuje budowę za-
daszenia trybuny, wykonanie oświetlenia 
obiektu, wykonanie nowej nawierzchni 
tartanowej bieżni oraz boisk do piłki siat-
kowej i piłki ręcznej, a także docieplenie 

dachu wraz z wymianą pokrycia dacho-
wego na sali gimnastycznej. 

Wartość szacunkowa tego zada-
nia to 3 058 000 zł. Promesa przewi-
duje dofinansowanie inwestycji do 
kwoty 2 752 200 zł. Posiadamy doku-
mentację techniczną oraz pozwole-
nie na budowę tej inwestycji. Obecnie 
przygotowywana jest dokumentacja do 
przeprowadzenia postępowania w celu 
wyłonienia wykonawcy i udzielenia za-
mówienia. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to wrzesień 2023 r. 
W planowanym trzecim naborze wnio-
sków do Rządowego Funduszu Polski 
Ład, w celu dostosowania dla osób nie-
pełnosprawnych i poprawy warunków 
lokalowych, zostanie złożony wniosek 
na realizację zadania pn.: Przebudowa 
i rozbudowa budynków komunalnych 
w Borzechowie.

Zadanie obejmować będzie adapta-
cję budynku administracyjnego Urzędu 
Gminy oraz budynku po byłej lecznicy 
weterynaryjnej, z terminem realizacji 
inwestycji w 2023 r. Obecnie opracowy-
wana jest dokumentacja projektowo-
-kosztorysowa planowanej inwestycji.

Ze środków Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina wokół Lublina” zrealizowano 
zadania: Modernizacja świetlicy wiej-
skiej (Remiza OSP) w miejscowości 
Łączki-Pawłówek. Opis inwestycji w od-
dzielnym artykule.

Również w ramach środków Lokalnej 
Grupy Działania „Kraina wokół Lubli-
na” planujemy w bieżącym roku złożyć 
wniosek na: modernizację budynku 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kępie-Kolonii na potrzeby świetli-
cy wiejskiej. 

Teatr „W Remizie” 
w remoncie

Dobiega końca remont budynku remi-
zy OSP w Łączkach-Pawłówku. Dzię-
ki pozyskanym środkom z funduszu 

Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół 
Lublina” oraz Wójta Gminy Borzechów 
udało się wyremontować garaż, kuch-
nię oraz garderobę dla aktorów. W całym 
budynku zamontowano grzejniki do cen-
tralnego ogrzewania, odnowiono ściany 
i zakupiono meble.

Odnowione pomieszczenia będą 
służyć nie tylko lokalnym strażakom 
i mieszkańcom, ale również artystom 
i gościom, którzy będą odwiedzać to 
miejsce i uczestniczyć w imprezach or-
ganizowanych w sali teatralnej.

Sieć światłowodowa

Trwa budowa sieci światłowodowej 
na terenie naszej gminy. Inwestorem 
głównym jest spółka FIBEE I. W lipcu 

br. otrzymaliśmy informację od koordyna-
tora inwestycji, że mieszkańcy Gminy Bo-
rzechów do końca 2022 r. będą mieli udo-
stępnione usługi światłowodowe, a więc 
szybki internet, doskonałej jakości prze-
kaz telewizyjny. Zadanie to realizowane 
jest ze środków unijnych w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”. 

Natomiast według naszego rozezna-
nia, realizacja całego przedsięwzięcia 
odbywa się ze znacznym opóźnieniem, 
a dotyczy to głównie miejscowości: Za-
kącie, Dąbrowa, Białawoda oraz części 
Majdanu Skrzynieckiego, tzw. „Chrza-
nowa”. Taką sytuacją jesteśmy bardzo 
zaniepokojeni. Będziemy prosić przed-
stawiciela inwestora na najbliższą sesję 
Rady Gminy, celem złożenia wyjaśnień 
w sprawie opóźnień.

Przypominamy, że mieszkańcy chcą-
cy sprawdzić, czy ich adres jest obję-
ty projektem i uzyska dostęp do usług 
światłowodowych, mogą uzyskać taką 
informację na stronie: getfibre.pl.

Nasze 
inwestycje

Jedną z wykonanych inwestycji jest parking
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Ciekawy rok szkolny 
w Kłodnicy Dolnej

Pomimo trudno-
ści spowodowanych 
pandemią rok szkol-
ny 2021/2022 był 
obfity w wydarze-
nia. Udało się nam 
zrealizować wiele 
projektów i przed-
sięwzięć. W trosce 
o wspólne bezpie-
czeństwo, stosując 
się do zasad zwią-
zanych z Covid-19 
niektóre nasze 
działania i kontak-
ty z rodzicami były 
ograniczone. 

Niestety rok szkolny roz-
poczęliśmy bez udziału 
rodziców. Udało się nato-

miast, w miarę zgodnie z tra-
dycją i ceremoniałem szkol-
nym przyjąć uczniów klasy 
I w poczet szkoły. Wszyscy 
pierwszoklasiści śpiewająco 
zdali egzamin i zostali uroczy-
ście pasowani na ucznia przez 
panią dyrektor. 

Dobre relacje
W pierwszych tygodniach 

nauki szkolnej dużo pozy-
tywnej energii przyniósł 
realizowany projekt: „Oce-
na Jakości Relacji Szkolnych”. 
Na początku przeprowadzo-
no badania wśród uczniów 
na temat relacji panujących 
w szkole, z uwzględnieniem 
wątków edukacji zdalnej 
i pandemii COVID-19. Zapla-
nowano „Tydzień dobrych 
relacji”. Na drzwiach sal lek-
cyjnych umieszczono cytaty, 
aforyzmy „Na dobry dzień”. 
W bibliotece szkolnej po-
wstała „Poczta życzliwości”. 

Pod Smokiem Wawelskim

Dzień Dziecka Damy i dżentelmeni

Chętni uczniowie wysyła-
li do siebie miłą wiadomość. 
Uczniom, zarówno starszym 
jak i młodszym, bardzo po-
dobał się „Dzień gier plan-
szowych”. Planszówki tego 
dnia królowały w każdej kla-
sie. Ostatnim, kończącym cykl 
zadaniem było przygotowanie 
stroju damy i dżentelmena, 
i zaprezentowanie się w nim 
w „Dniu Damy i Dżentelmena”. 

Podczas realizacji projektu 
chętni rodzice mogli korzy-
stać z konsultacji z psycho-
logiem. Projekt ten cieszył 
się powodzeniem i przyniósł 
dzieciom dużo radości. Przy-
czynił się do integracji zespo-
łów klasowych. Dało się to 
zauważyć podczas klasowych 
zabaw: Andrzejek, Mikołajek 
i zabawy karnawałowej. 

Szkoła pamięta
Dbając o wychowanie pa-

triotyczne naszych uczniów 
włączyliśmy się w inicjatywy 
proponowane przez MEiN. Li-
stopad rozpoczęliśmy od akcji 
„Szkoła Pamięta”, w ramach 
której uporządkowano bezi-
mienne groby na cmentarzu 
w Kłodnicy Dolnej, wykona-
no gazetkę ścienną pt: „Wielcy 
Polacy” oraz prace plastyczne 
nawiązujące do polskich tra-
dycji świąt zadusznych. Kolej-
ną 203 rocznicę Odzyskania 
Niepodległości uczciliśmy 
udziałem w projekcie: „Szko-
ła do hymnu”. O godzinie 11.11 
każda z klas odśpiewała hymn 
w swojej sali lekcyjnej, ucznio-
wie klasy II przygotowali aka-
demię, która została nagrana 
i udostępniona na Facebo-

oku szkoły (dostępna nadal - 
zapraszamy). Ze względu na 
zaistniałą sytuację na naszej 
wschodniej granicy włączyli-
śmy się w akcję: „ Kartka dla 
obrońców granic”. 

Pouczające wyjazdy
Dzięki dofinansowaniu 

MEiN w ramach programu 
„Poznaj Polskę” nasi ucznio-
wie odwiedzili ciekawe miej-
sca i poznali ich historię. Klasy 
młodsze wyjechały do Ko-
złówki i Lublina. Zwiedzanie 
rozpoczęli od ogrodów w Ko-
złówce i pałacowej kaplicy. Tu 
zaciekawił ich ukryty, przy-
legający do kaplicy pokoik, 
w którym podczas II wojny 
światowej ukrywał się Prymas 
Tysiąclecia Stefan Wyszyński. 
Uczniowie w dużym skupie-
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niu słuchali pani przewodnik 
i oglądali wskazane ekspona-
ty. Z zachwytem przygląda-
li się bogato wyposażonym 
wnętrzom. 

Z pałacu przenieśli się na 
Zamek Lubelski. Tu zapo-
znali się z historią zamku. 
Z dużą łatwością zauważyli 
różnice pomiędzy pałacem 
a zamkiem. Chętnie słucha-
li opowieści o życiu, obycza-
jach i kulturze ludzi żyjących 
na Lubelszczyźnie bardzo 
dawno temu. Czas spędzo-
ny na zamku minął bardzo 
szybko, podobnie jak i zwie-
dzanie lubelskiego Starego 
Miasta. Tu szczególnie po-
dobały się dzieciom legendy 
związane z Lublinem. Pomimo 
deszczu wędrowali wąskimi 
uliczkami, zapoznawali się 
z genezą nazw niektórych 
ulic. Przeszli najwęższą, naj-
bardziej tajemniczą i mroczną 
uliczką lubelską - Ku Farze. To 
na tej ulicy najprawdopodob-
niej w 1573 roku wybuchł po-
żar, który niemal doszczętnie 
zniszczył Lublin. Uliczka zo-
stała w XVIII w. zamurowa-
na i odkryta przypadkowo 
w 1954 roku. Na tej ulicy krę-
cono sceny bardzo popular-
nego serialu historycznego 
„Czarne chmury”. Wycieczkę 
zakończono pamiątkowym 
zdjęciem na tle rozświetlo-
nego zamku. Dzieci wróci-
ły zadowolone. Okazało się, 
ze pomimo częstego pobytu 
w tym mieści nie sądzili, że 
jest w nim tyle ciekawych rze-
czy i miejsc.

18 i 19 listopada 2021 r. 
odbyła się wycieczka klas  
V–VIII do Krakowa i Wielicz-
ki. Pierwszym punktem, któ-
ry uczniowie zwiedzili był 
oczywiście Wawel i katedra, 
gdzie koronowani byli pol-
scy królowie i gdzie znajdują 
się ich groby oraz groby sław-
nych Polaków m. in. Tadeusza 
Kościuszki, Józefa Poniatow-
skiego, Józefa Piłsudskiego, 
prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego i jego żony Marii. 
Z Wieży Zygmuntowskiej 
podziwiali panoramę mia-
sta. Następnie odwiedzili 
Kościół Mariacki, Bramę Flo-

riańską, Barbakan, nie zapo-
mnieli o ul. Franciszkańskiej 
3 i sławnym oknie papieskim. 
Przed odjazdem do hotelu 
zrobili pamiątkowe zdjęcia 
z wawelskim smokiem . Dru-
gi dzień wycieczki uczniowie 
rozpoczęli od zwiedzania Ko-
palni Soli w Wieliczce. Prze-
szli szlakiem turystycznym 
przebiegającym przez Szyb 
Daniłowicza. Największy za-
chwyt wzbudziła Kaplica św. 
Kingi i komora Weimar, gdzie 
znajdował się duch Skarbek.

Wycieczki uczniom bardzo 
się spodobały, stąd też bardzo 
szybko znaleźli się chętni na 
wyjazdy finansowane przez ro-
dziców. Klasy młodsze wybrały 
się do Wojciechowa. Tu dzieci 
dowiedziały się jak powstają 

wyroby kowalskie. Posłucha-
ły opowieści o pracy kowala 
i dowiedziały się dlaczego pod-
kowa przynosi szczęście. Szcze-

gólnie zainteresowało to 
dzieci, które trenują jaz-

dę konną. Dzieci zwiedziły 
też Mini zoo oraz Owadolan-
dię. Potwierdziła się zasada, 
że nawet najbliższe okolice 
są ciekawe. Trzeba je tylko 
chcieć poznawać.

Klasy starsze pojecha-
ły do Warszawy. Idąc,,Sz-

lakiem kamieni na szaniec” 
zwiedzili: LO Batorego, Aleję 
Szucha, Plac Unii Lubelskiej, 
pomnik Kopernika, pomnik 
Bohaterów Powstania War-
szawskiego, Arsenał, Pawiak, 
Cmentarz Wojskowy na Po-
wązkach. Wycieczkę zakoń-
czyli zwiedzaniem Muzeum 
Powstania Warszawskiego. 

Więcej sportu
Obok turystyki realizowa-

liśmy też programy spor-
towe, szczególnie ważne 
dla zdrowia uczniów po 
pandemii:,,e-WF Sprawność 
i Zdrowie” oraz,,Szkolny Klub 
Sportowy”. W ramach progra-
mów realizowane były do-
datkowe zajęcia sportowe, do 
których nie trzeba było zachę-
cać uczniów.

Wiosna przyniosła zmia-
nę, na którą wszyscy czeka-
li. Zniesiono wiele obostrzeń 
sanitarnych. Powiało rado-
ścią. W szkole pierwszego dnia 
wiosny zorganizowano Dzień 
bez plecaka. Uczniowie przy-
nosili książki bardzo nietypo-
wo spakowane. Za tornistry 
służyły wózki dla lalek, taczki, 
skrzynki na narzędzia, chleba-
ki, pojemniki na ciasto, tobołki 
itd. Młodsi uczniowie powitali 
wiosnę wiosennym strojem. 
Było bardzo zabawnie.

W maju został zorgani-
zowany Dzień Europejski. 
Uczestniczyły w nim wszyst-
kie grupy wiekowe naszej 
szkoły. Każda z nich przy-
gotowywała wiadomości, 
ciekawostki, potrawy wylo-
sowanego wcześniej kraju. 
Tego dnia na naszej sali gim-
nastycznej było bardzo barw-
nie i smakowicie, pachniało 

różnorodnymi przysmakami. 
Były tańce, stroje i muzyka 
charakterystyczna dla danego 
kraju. Wśród prezentowanych 
krajów nie mogło zabraknąć 
w tym roku Ukrainy. Nale-
ży nadmienić, że szczególna 
sytuacja na Ukrainie była te-
matem zajęć z wychowawca-
mi i psychologiem. W naszej 
szkole mamy przyjemność 
gościć uczniów z naszego są-
siedniego kraju. Zostali oni 
przyjęci ze szczególną życz-
liwością. Na powitanie były 
chorągiewki w barwach Ukra-
iny, uczennica klasy II przygo-
towała specjalnie ozdobione 
ciasteczka. Mamy nadzieję, 
że nasi goście dobrze czują się 
w naszej szkole.

Po długiej przerwie swo-
bodnie mogliśmy gościć w na-
szej szkole Mamy z okazji 
ich święta. Dzieci uświetniły 
ten dzień swoimi występami 
i tańcem, wierszem, piosen-
ką i życzeniami. Tradycyjnie 
zostało przygotowane przed-
stawienie. Uczniowie klasy 
I wcielili się w role posta-
ci z bajki „Czerwony Kaptu-
rek”. Wszystkie mamy zostały 
obdarowane przez swoje 
pociechy własnoręcznie wy-
konanymi upominkami. 

Następnego dnia święto-
wały dzieci. Dzień Dziecka 
rozpoczął się dyskoteką i za-
bawami przy muzyce. Szkolne 
boisko zamieniło się w plac 
zabaw. Pojawiły się dmu-
chańce, do których kolejka nie 
miała końca. Znalazł się też 
sposób na „głodne brzuszki”, 
rodzice przygotowali bowiem 
grilla, napoje i lody. Pogoda 
dopisała, wszyscy bawili się 
świetnie. 

Przez cały rok szkolny sta-
raliśmy się wzbogacać nasze 
zajęcia kontynuując realiza-
cję różnych projektów edu-
kacyjnych. W  mijającym 
roku szkolnym zakupiliśmy 
wiele ciekawych i potrzeb-
nych pomocy dydaktycznych 
. Wartość projektu,,Aktywna 
tablica” to 43 750 zł, a ,,Labo-
ratoria przyszłości” 30 000 
zł. Nowe pomoce dydaktycz-
ne uatrakcyjniają i wzbogaca-
ją codzienne szkolne zajęcia. 

Dzień bez plecaka

Dzień europejski

Dzień gier planszowych
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Zapraszamy wszystkie dzieci 
w wieku 3-6 lat do odwiedzenia 
biblioteki w Borzechowie lub filii 

w Kłodnicy Dolnej, gdzie czeka wy-
prawka czytelnicza, a w niej: książka 
„Pierwsze czytanki dla…” oraz Karta 
Małego Czytelnika. Za każdą wizy-
tę w bibliotece, zakończoną wypo-
życzeniem minimum jednej książ-
ki z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po ze-
braniu dziesięciu zostanie uhono-
rowany imiennym dyplomem po-
twierdzającym jego czytelnicze za-
interesowania. 

W wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice. „Książką połączeni, 
czyli o roli czytania w życiu dziecka” 
to broszura informacyjna, przypomi-
nająca o korzyściach wynikających 
z czytania dzieciom oraz podpowia-

dająca, skąd czerpać nowe inspira-
cje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko 
pozna ważne miejsce na czytelniczej 
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zo-
stanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego. 

Biblioteka w Borzechowie uczest-
niczy w akcji od września 2018 r., 
kiedy zgłosiła się do programu pi-
lotażowego. Od tego czasu wydano 
ponad 120 wyprawek. 

W bieżącym roku szkol-
nym Szkoła Podsta-
wowa im. Obrońców 

Polskości w Kłodnicy Dolnej 
przystąpiła do projektu „Ra-
townicy czytelnictwa”. W jego 
ramach realizowane były dzia-
łania związane z upowszech-
nianiem czytania w propono-
wanych pięciu obszarach: dzie-
ci, nauczyciele, rodzice, współ-
praca, na zewnątrz.

– Raz w miesiącu ucznio-
wie starszych klas na długiej 
przerwie czytali książki dzie-
ciom z Punktu Przedszkolne-
go i Oddziału Przedszkolnego.

– Na godzinach wycho-
wawczych przez ok. 10 minut 
czytali książki polecone przez 
uczniów i nauczycieli. Podczas 
pracy z lekturą powstały kolo-
rowe lapbooki i lektura w pu-
dełku.

– We współpracy z biblio-
teką szkolną zrealizowano 
działania: „Zabierz książkę na 
ferie”, „Dzień Kobiet z książ-
ką”, „Wielkanoc z książką”, 
„Literacki Dzień Rodziny”. 
W ramach tych akcji ucznio-
wie wypożyczali książki ze 
szkolnej biblioteki,mogli także 

zaprezentować swoją ulubio-
ną książkę. Podczas zajęć za-
poznawali się z propozycjami 
książek dla uczniów klas 1–8 
(bank pomysłów dostępny na 
stronie „Ratowników czytel-
nictwa”, jak i na stronie szkoły).

– ,,Poleć uczniom i obudź 
w nich pasję czytania” – w ra-
mach lekcji z języka polskie-
go uczniowie zapoznawali się 
z fragmentami uzupełniają-
cych lektur, które pomagają 
uczniowi ocenić książkę nie po 
okładce, ale po jej treści. 

– Nauczyciele uczestniczy-
li w bezpłatnych szkoleniach, 

webinariach: „Dlaczego opłaca 
się nam nauczycielom i rodzi-
com, aby dzieci czytały” i „Za-
bierz książkę na lekcję, czyli jak 
zachęcić uczniów do czytania” 
. Mamy także dostęp do mate-
riałów ułatwiających realizację 
projektu – materiały graficzne, 

polecane książki, badania i in-
spiracje.

– Kolejną formą naszych 
działań był szkolny konkurs 
recytatorski,,Uroki jesieni”, 
w którym laureaci otrzymali 
dyplomy, a zwyciężczyni na-
grodę książkową. 

Uczniowie z klasy 7 wzię-
li udział w IV Wojewódzkim 
Konkursie Recytatorsko-Pla-
stycznym. Julia Dudzik i Jakub 
Kozakowski otrzymali wyróż-
nienie za recytację wierszy 
„Śmierć pułkownika” A. Mic-
kiewicza i „Moja piosnka II” C. 
K. Norwida . 

Ratownicy czytelnictwa

Mała książka – wielki człowiek Powitanie lata  
z przytupem

Oc h o t n i c z a 
Straż Pożar-
na i Koło Go-

spodyń Wiejskich 
„Fiku Miku” w Ło-
pienniku zorgani-
zowali zabawę ta-
neczną „Powitanie 
lata”. 2 lipca 2022 r. 
przy muzyce zespo-
łu MAXIMUS bawiło 
się ponad 100 osób. 

Organizatorzy zadbali o pyszności w bufe-
cie. Wszyscy zmęczeni tańcem mogli odpocząć 
pod parasolami przed budynkiem. Impreza była 
przygotowana ze środków organizatorów i gmi-
ny Borzechów. Głównym celem wydarzenia była 
integracja społeczności lokalnej, popularyzacja 
tradycji i kultury, promocja i degustacja potraw.

Zapraszamy po wyprawki
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Piknik  
w Kłodnicy

Ósmy dzień po Bożym Cie-
le to zakończenie oktawy 
i dzień odpustu w parafii 

Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Kłodnicy, a także okazja do 
tradycyjnego Strażackiego Pik-
niku Odpustowego. Jest to naj-
starszy piknik organizowany 
przez OSP w naszej gminie, od 
2014 roku z dwuletnią prze-
rwą spowodowaną pandemią.

Impreza zaczęła się turnie-
jem piłki nożnej, z udziałem 
czterech drużyn. Jednocześnie 
na improwizowanej estradzie 
rozpoczęła się część artystycz-
na. Orkiestra dęta z Borzecho-
wa i Kłodnicy zebrała w pełni 
zasłużone brawa za występ. 

Potem rozpoczęły się kon-
kurencje sprawnościowe. Kon-
kurs „Słup” (wspinanie się na 
drewniany słup) wygrał Ka-
mil Domański, „Wisielca” (za-
wis na obrotowym drążku, 
nachwytem lub podchwytem 
wedle własnego uznania) wy-
grał Kamil Tykło z czasem 1:15. 
Konkurs „Odważnik” (16,5 
kg odważnik trzeba trzymać 
w poziomo wyprostowanych 
rękach przed sobą jak najdłu-
żej), wygrał Michał Dubil z cza-
sem 1:14. 

Obydwa Koła Gospodyń 
Wiejskich („Pszczółki” z Kłod-
nicy Górnej i KGW z Kłodnicy 
Dolnej) zadbały o poczęstu-
nek. Do wyboru były piero-
gi, frytki, grochówka, kiełbasa 
z grilla, ciasta. 

Zwieńczeniem była zabawa 
taneczna. Tak udanego pikni-
ku nie byłoby bez sponsorów, 
którymi byli: Gmina Borze-
chów, Firma „Wilkołaziak” Ja-
cek i Barbara Serwinek, GS SCH 
Niedrzwica Duża, Firma ADMA 
Małgorzata i Andrzej Dubil, 
Stacja Paliw Ewa Kozakowska 
i BS Niedrzwica Duża.

Książki dla 
najmłodszych

Miło nam poinformować, że 
Przedszkole w Borzechowie 
otrzymało fundusze w kwocie 
3 750 zł, na realizację projek-
tu „Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025”. W ramach pro-
gramu możliwy będzie zakup 
książek i podejmowanie dzia-
łań promujących czytelnic-
two wśród dzieci. Pozwolą one 
wprowadzić najmłodszych 
w świat literatury. Maluchy 
będą mogły korzystać z ksią-
żeczek tzw. sensorycznych, 
słuchać czytanych przez do-
rosłych utworów, przeglądać 
i czytać samodzielnie książki, 
układać i wykonywać ilustra-
cje do nich. Stała współpraca 
z Gminną Biblioteką Publicz-
ną w Borzechowie pozwoli 
na organizowanie konkursów 
i imprez środowiskowych. 
W samym zaś przedszko-
lu zostanie stworzony kącik 
biblioteczny. Dotąd przed-
szkole dysponowało ubogim 
księgozbiorem. Były to głow-
nie pozycje podarowane przez 
rodziców oraz zakupione ze 
środków własnych nauczycieli.

Realizujemy projekt Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Lubelskiego 
na lata 2014–2020 – Eduka-
cja przedszkolna pod nazwą 
„Utworzenie nowego oddziału 
przedszkolnego w Przedszko-
lu w Borzechowie” na kwotę 
447 920,25 złotych.

Głównym jego celem jest 
zwiększenie liczby miejsc 
o 25 dzieci 3–4-letnich z te-
renu gminy. Poza tym dla 
wszystkich dzieci wprowa-
dzone będą zajęcia dodatko-
we: logopedyczne, z terapii 
pedagogicznej, zajęcia korek-
cyjno-kompensacyjne oraz 
zajęcia rytmiczno-umuzykal-
niające. Z pozyskanych środ-
ków zostaną zakupione meble 
do nowo powstającego oddzia-

łu oraz pomoce dydaktyczne 
do zajęć dla wszystkich grup 
wiekowych. 

Kolejni absolwenci 
opuścili mury 
przedszkola

24 czerwca br. „Pszczółki”, 
czyli najstarsza grupa, poże-
gnała się z przedszkolem. Po 
krótkiej części artystycznej, 
odbyło się wręczenie dyplo-
mów, książek i drobnych upo-
minków. Podziękowaniom 
i uściskom nie było końca.

Absolwenci 2022: Natalia 
Baran, Iga Dziewulska, Mile-
na Figura, Wiktor Gałat, Kac-
per Miareczka, Filip Niezgoda, 
Zuzanna Pukiś, Wiktoria Sob-
czyk, Oskar Sosnowski, Mikołaj 
Taramas, Nikodem Zdanowski.

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Borze-
chowie informuje, że od  

1 lipca 2022 r. można już skła-
dać wnioski o zasiłek ro-
dzinny na okres zasiłko-
wy 2022/2023 w wersji 
elektronicznej, natomiast od  
1 sierpnia 2022 r. w wersji pa-
pierowej. 

Kryterium dochodowe 
umożliwiające ubieganie się 
o zasiłek rodzinny od kilku lat 
jest niezmienne i wynosi 674 zł  
na osobę w rodzinie, a w przy-
padku gdy członkiem rodzinny 
jest dziecko niepełnospraw-
ne, kryterium wynosi 764 zł 
na osobę.

Ponadto w dalszym ciągu 
(do 31 października 2022 r.) 

GOPS w Borzechowie przyj-
muje wnioski na dodatek 
osłonowy. Kryterium docho-
dowe dla członka rodziny wy-
nosi 1500 zł, natomiast dla 
osoby samotnie gospodaru-
jącej – 2100 zł. Dla wniosków 
złożonych do 31 lipca 2022 r.  
przeciętny miesięczny do-
chód gospodarstwa domowe-
go jest ustalany na podstawie 
dochodów za 2020 roku. 
Natomiast przy wnioskach 
złożonych w terminie od  
1 sierpnia 2022 r. do 31 paź-
dziernika 2022 r., przeciętny 
miesięczny dochód jest usta-
lany na podstawie dochodów 
za rok 2021.

W Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Borze-

chowie do 15 września br. 
będą przyjmowane wnioski 
na stypendium socjalne dla 
uczniów szkół podstawowych. 
Kryterium dochodowe umoż-
liwiające ubieganie się o to 
świadczenie wynosi 600 zł na 
osobę w rodzinie. Oprócz tego 
należy spełnić jedną z prze-
słanek, tj.: bezrobocie, nie-
pełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, rodzi-
na niepełna, wielodzietność, 
alkoholizm i narkomania.

Jak co roku, będą również 
przyjmowane wnioski o do-
finansowanie dożywania dla 
uczniów szkół podstawowych 
z terenu Gminy Borzechów. 
Kryterium dochodowe wyno-
si 900 zł na osobę w rodzinie.

Z życia Przedszkola

Świadczenia socjalne



10 NASZA GMINA

BORZECHÓW

Pierwszym sukcesem 
naszych uczniów było 
zajęcie I miejsca w kon-

kursie plastycznym p.t.: «Mój 
sposób na relaks» przez Kor-
nelię Dziekanowską, uczen-
nicę kl. VII. Aż dziesięcioro 
uczniów otrzymało wyróż-
nienia. Konkurs organizowa-

ny był przez Poradnię Psy-
chologiczno-Pedagogiczną 
w Bełżycach.

Dzień Bezpiecznego In-
ternetu (DBI), to najwięk-
sza coroczna akcja na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci w in-
ternecie. Nasza szkoła włą-
czyła się do tej akcji i jednym 

z przedsięwzięć był  konkurs  
na projekt graficzny (plakat 
lub komiks) zawierający 
hasło „Dzień Bezpiecznego 
Internetu: Działajmy razem!”, 
promujący bezpieczne zacho-
wania w internecie. Najchęt-
niej do konkursu przystąpili 
uczniowie klas IV-VI. Komisja 

konkursowa oceniająca pra-
ce brała pod uwagę zgodność 
z tematem, trafność przekazu, 
estetykę wykonania oraz po-
mysłowość. Powstało wiele 
ciekawych prac, które zdobiły 
hol szkoły. Pierwsze miejsce 
w tym konkursie zdobył Pa-
tryk Całka z klasy VI.

Sukcesy uczniów 
SP w Borzechowie

W minionym roku szkolnym nasi uczniowie mieli wiele okazji do udziału w konkursach, spróbo-
wania własnych sił nie tylko na szczeblu szkolnym. Brali w nich udział bardzo aktywnie. 
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8 listopada 2021 r. odbyła 
się 34. edycja ogólnopolskie-
go konkursu matematycz-
nego „Olimpiada Wiedzy 
Archimedes.Plus”. Do kon-
kursu przystąpiło 10 uczniów 
(reprezentanci  klas IV i V). 
Konkurs zawierał zadania 
matematyczne nieco wykra-
czające poza materiał danej 
klasy. Nasi uczniowie osią-
gnęli bardzo dobre wyniki: 
4 uczniów - tytuł laureata III 
stopnia, 1 uczeń - tytuł laure-
ata IV stopnia, 2 uczniów - ty-
tuł laureata V stopnia.

W okresie Bożego Narodze-
nia dużym zainteresowaniem 
cieszył się konkurs pt.: „Naj-
piękniejsza bombka choin-
kowa”. Uczniowie byli bardzo 
kreatywni i staranni. Wykona-
ne bombki zostały przekaza-
ne na kiermasz. Zwycięzcami 
konkursu zostali: Lena Madej, 
kl IV oraz Sebastian Genca, kl. 
VIII. W tym samym czasie od-
był się konkurs kolęd i pasto-
rałek pt.: „Śpiewajcie i grajcie 
Mu”. Pierwsze miejsce w kate-

gorii klas I-III zajęła Ola Kazu-
la. W kl. IV-VIII wygrała Zofia 
Kędzierska. 

Wiosną odbył się turniej 
ekologiczny pt.: „Dzieci dla 
Ziemi”, połączony z ogólnopol-
ską akcją „Sprzątanie dla Pol-
ski”. Turniej składał się z kilku 
konkurencji: hasła ekologicz-
nego, kącika zieleni, turnieju 
wiedzy ekologicznej. Pierw-
sze miejsca zajęły klasa I i VI. 
Głównym przesłaniem tego 
przedsięwzięcia było pro-
mowanie odpowiedzialności 
i świadomości ekologicznej 
wśród uczniów. 

Ponadto 19 uczniów wzię-
ło udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Języka Angielskie-
go „FOX”. 3 uczniów podjęło 
się udziału w ogólnopolskim 
teście „Przez Lądy i Oceany”. 
Czekamy na wyniki tych kon-
kursów. 

Doceniamy wysiłek włożo-
ny w przygotowanie do każ-
dej potyczki oraz gratulujemy 
wszystkim uczestnikom i zwy-
cięzcom. 

Ciekawe zajęcia – 
proszę bardzo!

Kodowanie z ozobotem

Po długich miesiącach na-
uki zdalnej nikogo chyba 
nie trzeba przekonywać, 

że nauka stacjonarna w szko-
le, w towarzystwie z rówieśni-
kami jest o wiele bardziej efek-
tywna i ciekawa. Nauczyciele 
nie szczędzili trudu, aby rze-
telnie prowadzone przez nich 
zajęcia były interesujące, kre-
atywne i w maksymalny spo-
sób pozwały na zdobywanie 
wiedzy oraz poznawanie świa-
ta przez uczniów. Oto przykła-
dy kilku „niecodziennych” za-
jęć, które odbyły się w ciągu 
roku w Szkole Podstawowej 
w Borzechowie:

Lekcje historii i patrioty-
zmu: Konstytucja Trzeciego 
Maja (kl. V–VII), Murem za pol-
skim mundurem (kl. II), Wybór 
władcy – inscenizacja (kl. III).

Lekcje przyrody: Poznaje-
my zwyczaje jeży - warsztaty 
przyrodnicze (kl. I–III), Nasze 
zwierzątka – żywa lekcja przy-
rody (kl. I). 

Lekcja ekologii: Dzień Ziemi 
– Turniej Ekologiczny (kl. I-VII).

Lekcja informatyki: Dzień 
Bezpiecznego Internetu (kl. 

I III i V), Kodowanie z ozobo-
tem. (kl II i IV). 

Lekcja fizyki i chemii: Nieco-
dzienna lekcja fizyki i chemii 
- prowadzenie grupa Zaelek-
tryzowani.

Lekcja języka polskiego: Rok 
Kamila Cypriana Norwida (kl. 
VII), Ginące zawody. (kl. I).

Lekcja wychowawcza: 
Wspierajmy się – prowadze-
nie p. S. Pyrko, terapeuta ds. 
uzależnień (kl. VI–VIII).

Lekcja edukacji dla bezpie-
czeństwa: Spotkanie ze stra-
żakami (kl. VIII).

Lekcja muzyki: Instrumen-
ty muzyczne w orkiestrze dę-
tej - gość p. K. Kołodziej (kl. IV).

Szkolne przerwy także 
zmieniły nieco swoją formę, 
wszystko za sprawą INTE-
RAKTYWNEJ PODŁOGI MUL-
TIMEDIALNEJ. Dzięki niej 
uczniowie mogą rozegrać 
krótki mecz w piłkę nożną, 
spróbować swoich sił pod-
czas przeciągania liny, a na-
wet przenieść się na pustynię, 
aby odszukać zaginione skar-
by ukryte w piasku.

I jak tu nie lubić szkoły?
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Zwycięstwo strażaków 
z OSP Łączki-Pawłówek 

Zawody sportowo-pożar-
nicze pełnią jedną z pod-
stawowych form szkole-

nia praktycznego członków 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Obecnie obowiązuje re-
gulamin Zawodów Sporto-
wo-Pożarniczych OSP z dnia 
10.02.2011 r. zatwierdzony 
przez Prezesa Zarządu Głów-
nego Związku OSP RP i Ko-
mendanta Głównego PSP. Re-
gulamin nakazuje przepro-

wadzenie co roku zawodów 
gminnych, co 2 lata zawodów 
powiatowych, a co 4 lata or-
ganizowane są zawody woje-
wódzkie i krajowe. Poprzed-
nie zawody gminne odbyły 
się w 2019 roku na stadionie 
sportowym w Borzechowie-
-Kolonii. W latach 2020 i 2021 
zawody nie odbyły się z powo-
du pandemii COVID-19. 

Dopiero w tym roku możli-
we było zorganizowanie kolej-

nych zawodów. Odbyły się one 
19 czerwca 2022 r. na stadio-
nie sportowym w Niedrzwicy 
Kościelnej, a ich organizatora-
mi byli: samorządy gmin Nie-
drzwica Duża i Borzechów, 
Zarządy Gminne Związków 
OSP RP tych gmin oraz Ko-
menda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Lublinie 
poprzez JRG PSP w Bełżycach, 
która zapewniła obsadę komi-
sji sędziowskich i sekretariatu.

W zawodach wzięło udział 
8 jednostek OSP z Gminy 
Niedrzwica Duża i 9 jedno-
stek OSP z Gminy Borzechów. 
W zawodach wystartowały 
żeńskie drużyny pożarnicze: 
OSP Radawczyk, OSP Czółna 
i OSP Krężnica Jara z gminy 
Niedrzwica Duża oraz OSP 
Łączki-Pawłówek z gminy Bo-
rzechów.

Zawody składały się z 3 
konkurencji: biegu sztafe-
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26 l istopada 2021 r. 
w strażnicy OSP Bo-
rzechów odbył się 

XI Zjazd Gminny Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Borzechowie. Podczas 
obrad podsumowano kończą-
cą się 5-letnią kadencję oraz 
uchwalono program działa-
nia na lata 2021-2026, w któ-
rym główny nacisk położono 
na szkolenie członków OSP, 
remont i utrzymanie bazy lo-
kalowej i sprzętu pożarnicze-
go oraz pozyskanie środków 
finansowych na rzecz ochro-
ny przeciwpożarowej.

Dokonano również wyboru 
nowych władz Związku oraz 
przedstawicieli na Zjazd Po-
wiatowy. 

Zarząd Oddziału Gminne-
go ZOSP RP w Borzechowie: 
Prezes - Zenon Madzelan, 
Wiceprezes – Henryk Pioś, 
Komendant Gminny – Cze-
sław Bryk, Sekretarz – Mie-
czysław Jakubowski, Skarbnik 
– Edward Jarzynka, Członko-
wie Zarządu: Mariusz Murlak, 
Jarosław Kozieł, Kazimierz 
Drozda, Stanisław Wnuk, Grze-
gorz Dubil, Wiesław Koper, Syl-
wester Dubilis i Jerzy Jachuła.

Komisja Rewizyjna: Prze-
wodniczący – Paweł Żywicki, 
Sekretarz– Wiesław Kowal, 
Członek – Tadeusz Poleszak.

 Natomiast w kwietniu 
br. odbył się Zjazd Powiatowy 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, na którym wy-
brano nowe władze Związku, 

w skład którego z Gminy Bo-
rzechów weszli nasi przed-
stawiciele: Zenon Madzelan 
i Henryk Pioś.

W dniach 6–8 maja br. de-
legacja Gminy Borzechów 
w składzie: Edward Jarzynka, 
Czesław Bryk, Henryk Pioś 
i Mariusz Murlak złożyła wi-
zytę w zaprzyjaźnionej Gminie 
Gniewino w powiecie wejhe-
rowskim w woj. pomorskim. 
Podczas pobytu odwiedza-
liśmy jednostki OSP, obiek-
ty sportowe i kulturalne oraz 
zapoznaliśmy się z funkcjono-
waniem ochrony przeciwpo-
żarowej na terenie tamtejszej 
gminy. Na zakończenie pobytu 
przedstawiciele jednostki OSP 
Gniewino - na czele z Zygmun-
tem Trederem, Komendan-

tem Gminnym ochrony ppoż. 
- przekazali nam nieodpłat-
nie 8 kompletów mundurów 
ochronnych typu NOMEX, 4 
sztuki kominiarek oraz 3 ra-
diostacje samochodowe, któ-
re następnie trafiły do naszych 
OSP w Majdanie Borzechow-
skim, Kępie-Kolonii i Kłodnicy. 

W czasie pobytu przedsta-
wiciele OSP Gniewino złożyli 
deklarację dalszej współpra-
cy z naszą Gminą.

zgromadzona publiczność 
miała okazję podziwiać i okla-
skiwać swoich zawodników, 
a wspierała ich i dopingowa-
ła orkiestra dęta z Niedrzwi-
cy Kościelnej. 

W klasyfikacji końcowej za-
wodów zwyciężyła jednostka 

OSP Łączki-Pawłówek z wyni-
kiem 110,12 pkt.

Najlepsze trzy jednostki 
OSP w poszczególnych gmi-
nach wyróżniono nagrodami 
finansowymi i dyplomami, 
a OSP Łączki-Pawłówek wy-
różniono dodatkowo pu-

charem za najlepszy wynik 
zawodów.

Była to bardzo udana im-
preza, propagująca ochronę 
przeciwpożarową. Słowa po-
dziękowania należą się zarów-
no startującym jednostkom 
OSP, jak też organizatorom, 
a zawody OSP winny zna-
leźć się na stałe w kalendarzu 
gminnych wydarzeń kultural-
no-sportowych.

Zwycięzca zawodów gmin-
nych OSP Łączki-Pawłówek 
reprezentował Gminę na po-
wiatowych zawodach spor-
towo-pożarniczych, które 25 
czerwca 2022 r. odbyły się na 
stadionie sportowym w By-
chawie. Wśród 16 drużyn OSP 
z Powiatu Lubelskiego nasza 
jednostka zajęła 8 miejsce. 

Czesław Bryk

Nowe władze OSP

 f W pierwszym półroczu 2022 nasze 
jednostki OSP uczestniczyły w 
siedemnastu akcjach, gaśniczych, 
ratunkowych i związanych z innymi 
niepożądanymi zdarzeniami. 
W czterech przypadkach były to 
wyjazdy do pożarów

Klasyfikacja końcowa OSP gm. Borzechów
Lp. OSP Ilość punktów Miejsce

1. Łączki-Pawłówek 110,12 I
2. Borzechów 110,63 II
3. Borzechów Kolonia 116,28 III
4. Kłodnica 137,10 IV
5. Kępa Kolonia 145,44 V
6. Majdan Borzechowski 155,90 VI
7. Białawoda 169,44 VII
8. Ryczydół-Dobrowola 186,62 VIII
9. Ludwinów dyskwalifikacja IX

1. Łączki-Pawłówek - Żeńska Dr. Pożar. 161,88 I
 

towego 7 x 50 m, ćwiczenia 
bojowego i musztry. Orga-
nizatorzy ustalili, że wyniki 
musztry nie będą wchodzić 
do oceny ogólnej zawodów. 
Bieg sztafetowy 7 x 50 m po-
legał na przebiegnięciu przez 
7 zawodników odcinka 50 m, 
a na każdym z odcinków były 
określone zadania do wy-
konania. Pałeczką sztafeto-
wą była prądownica wodna, 
a najtrudniejszą przeszkodą 
było pokonanie ściany o wy-
sokości 150 cm. 

Ćwiczenia bojowe polegały 
na zbudowaniu linii ssawnej 
z 2 odcinków węża ssawnego 
W-110 i smoka ssawnego, li-
nii głównej z 2 odcinków węża 
W-75, 2 linii gaśniczych z 2 od-
cinków węża W-52, zakończo-
nymi prądownicami wodnymi 
z zadaniem złamania tarczy 
i przewrócenia pachołków. Or-
ganizatorzy przygotowali do 
ćwiczeń bojowych dwie nowo-
czesne motopompy TOHATSU 
(na każdym torze), które niko-
go nie zawiodły.

Rozegrane przy pięknej po-
godzie zawody pokazały, że 
jednostki OSP były dobrze 
przygotowane, zdyscyplino-
wane i wszystkie wykonały 
swoje konkurencje. Licznie 
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W związku z na-
paścią Rosji na 
Ukrainę, do Polski 
napłynęła olbrzy-
mia fala uchodź-
ców. Także na teren 
Gminy Borzechów 
trafiło wielu osób 
szukujących bez-
piecznego schro-
nienia przed wojną. 
W szczytowym 
okresie ich liczba 
sięgała 60 osób. 

Obywatele Ukrainy, któ-
rzy przybyli do Polski po 
wybuchu wojny, mogą 

otrzymać w naszym kraju 
różnego rodzaju pomoc ma-
terialną. Zgodnie z ustawą 
o pomocy obywatelom Ukra-
iny, w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego 
państwa, uchodźcy otrzyma-
li jednorazowe świadczenie 
w wysokości 300 zł na osobę. 
Ponadto mogą oni korzystać 
ze świadczeń wynikających 
z ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych i ustawy o pomocy 
społecznej. W związku z tym 
prawo do zasiłku rodzinnego 
i dodatków do zasiłku przy-
znano u nas 18 rodzinom 
z Ukrainy, a także sfinansowa-
no dożywianie ośmiorga dzie-
ci ukraińskich, które podjęły 
naukę w naszych szkołach.

Z inicjatywy Wójta Gminy 
organizowana była również 
zbiórka darów żywnościo-
wych, długoterminowych, 
a także zbiórka odzieży, ko-
ców itp. Z pomocy tej skorzy-
stali uchodźcy zakwaterowani 
na terenie naszej Gminy, któ-
rzy okazywali dużą wdzięcz-
ność za taką formę pomocy. 
Dzięki współpracy Wójta z Po-
wiatowym Urzędem Pracy 
w Bełżycach, 8 osób z Ukra-
iny, w szybkim czasie, otrzy-

mało zatrudnienie w różnych 
jednostkach na terenie Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Borzechowie na 
bieżąco wypłaca świadczenie 
dla mieszkańców Gminy Bo-
rzechów, którzy zapewnili za-
kwaterowanie i wyżywienie 
obywatelom Ukrainy (obo-
wiązująca ustawowo staw-
ka wynosi 40 zł za dzień na 
osobę). GOPS informuje, że 
19 rodzin z terenu Gminy Bo-
rzechów przyjęło uchodźców 
pod swój dach, zapewniając 
im lokum i wyżywienie oraz 
wszelką pomoc w załatwie-
niu formalności.

Spotkanie 
integracyjne

Biorąc pod uwagę fakt, że 
uchodźcy z Ukrainy są za-
kwaterowani w różnych miej-
scowościach, po to by mogli 
poznać siebie nawzajem, do-
wiedzieć się z których stron 
Ukrainy uciekali przed woj-
ną i wymienić się swoimi do-
świadczeniami życiowymi, 
w okresie wielkanocnym zo-
stało dla nich zorganizowa-
ne spotkanie integracyjne. 
W siedzibie Gminnej Biblio-
teki Publicznej zebrani opo-
wiadali o swoich tradycjach 

świątecznych, różnych zwy-
czajach, a organizatorzy mo-
gli skosztować paschy, czyli 
tradycyjnej ukraińskiej „bab-
ki”, upieczonej przez jedną 
z pań. Spotkanie miało sta-
nowić namiastkę świąt spę-
dzanych z dala od rodzinnego 
domu, z dala od swojej ojczy-
zny, i w większości przypad-
ków, z dala od najbliższych, 
którzy zostali na Ukrainie, by 
walczyć o wolność.

W spotkaniu, jako orga-
nizatorzy, uczestniczyli: 
Wójt, pracownicy Gminne-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Borzechowie oraz 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Borzechowie. Ukraińcy 
zaskoczyli Polaków śpiewem 
tradycyjnych pieśni, a nawet 

jedną z piosenek udało się 
zaśpiewać wspólnie. Chociaż 
rozbrzmiewał śpiew, to był 
jednak w większości śpiew 
przez łzy. Spotkanie było 
bardzo wzruszające, zwłasz-
cza gdy Pani Maryna, jedna 
z Ukrainek, w imieniu wszyst-
kich serdecznie dziękowała 
Polakom, a w szczególności 
tutejszym mieszkańcom za 
okazaną pomoc i serce. 

My również, jako pracow-
nicy Gminy, pragniemy zło-
żyć serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy chociaż 
w niewielkim stopniu przy-
czynili się do pomocy uchodź-
com. Pamiętajmy, że dobro 
wraca ze zdwojoną siłą.

Dorota Paszkowska, 
GOPS Borzechów

 

Pomagamy Ukrainie
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„Czyste Powietrze” to 
kompleksowy pro-
gram, którego celem 

jest poprawa jakości powietrza 
oraz zmniejszenie emisyjności 
gazów cieplarnianych, poprzez 
wymianę źródeł ciepła i popra-
wę efektywności energetycz-
nej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych.

Przypominamy, że w Urzę-
du Gminy w Borzechowie od 
września 2021 r. uruchomio-
ny został punkt konsultacyjny 
dla mieszkańców. Pracownik 
urzędu służy poradą i pomocą 
w przygotowaniu wniosków 
o dofinasowanie przedsię-
wzięć objętych programem.

Jak dotychczas za pośred-
nictwem Urzędu Gminy i przy 
merytorycznej pomocy pra-
cownika w punkcie konsul-
tacyjnym programu „Czyste 
Powietrze”, do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w 
Lublinie złożony został jeden 
wniosek o dofinansowanie in-
westycji oraz jeden wniosek 
o płatność zrealizowanej in-
westycji. 

Złote gody

Jubileusz długoletniego po-
życia małżeńskiego nale-
ży do uroczystości, w któ-

rych uczestniczymy z wielkim 
wzruszeniem. Rocznica ślubu 
to szczególna okazja, aby się za-
trzymać i spojrzeć wstecz na to, 
co zostało osiągnięte w ciągu 
wspólnego życia. Wspólne 50 
lat to wzór i piękny przykład 
dla młodych pokoleń.

Tak zacnym Jubileuszem 
mogły poszczycić się pary z te-
renu naszej Gminy:
– w 2020 roku: Kazimierz 

i Stanisława Bombowie, Ma-
rian i Zofia Dziurdowie, Sta-
nisław i Elżbieta Stamireccy, 
Edward i Barbara Woźniac-
cy,

– w 2021 roku: Jan i Stefania 
Koneczni, Lech i Wiesława 
Kozakowscy, Antoni i Maria 
Paluchowie, Józef i Marian-
na Samolejowie.
Niestety z powodu ob-

ostrzeń związanych z pande-
mią koronawirusa, nie udało 
się zorganizować ceremonii 
wręczenia Medali za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. Me-
dale takie nadaje Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
re w jego imieniu wręcza Wójt 
Gminy. W związku z tym Pan 
wójt Zenon Madzelan wraz 
z Panią Renatą Moryl, kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilne-
go w Borzechowie odwiedzili 
pary małżeńskie, które obcho-
dziły Złote Gody, w ich domach 
i w rodzinnej atmosferze uho-
norowali jubilatów tymi wy-
jątkowymi odznaczeniami. 
Poza medalami Wójt Gminy 
przyznał wszystkim nagrody 
finansowe, były także kwiaty 
i piękne życzenia. 

Gratulujemy wszystkim Ju-
bilatom i życzymy kolejnych 
wspaniałych okrągłych rocznic.

Zadbajmy o czyste powietrze

Na budynku biblioteki specjalny wyświetlacz informuje 
mieszkańców o aktualnej jakości powietrza

Czym grzejemy

W ramach obowiązku 
zgłoszenia do Cen-
tralnej Ewidencji Emi-

syjności Budynków źródła 
ogrzewania budynków, loka-
li mieszkalnych i niemiesz-
kalnych, mieszkańcy gminy 
na dzień 1 lipca 2022 r., zło-
żyli 1090 deklaracji dotyczą-
cych źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw (na ok. 1150 
budynków gospodarstw do-
mowych).

Tylko w ostatnim tygodniu 
czerwca do Urzędu Gminy w 
wersji papierowej złożonych 
zostało ponad 200 deklaracji 
(czekają one na wprowadze-
nie do systemu). 

W złożonych deklaracjach 
wykazano następujące źró-
dła ciepła: 
• kocioł gazowy / bojler 

gazowy / podgrzewacz 

gazowy przepływowy / ko-
minek gazowy – 322;

• kocioł na paliwo stałe (wę-
giel, drewno, pellet lub 
inny rodzaj biomasy) z au-
tomatycznym podawaniem 
paliwa / z podajnikiem – 
45;

• kocioł na paliwo stałe (wę-
giel, drewno, pellet lub 
inny rodzaj biomasy) z 
ręcznym podawaniem pa-
liwa / zasypowy – 548;

• kolektory słoneczne do cie-
płej wody użytkowej lub 
z funkcją wspomagania 
ogrzewania – 62;

• kominek / koza / ogrze-
wacz powietrza na paliwo 
stałe (drewno, pellet lub 
inny rodzaj biomasy, wę-
giel) – 82;

• sieć ciepłownicza / ciepło 
systemowe – 1;

• piec kaflowy na paliwo stałe 
(węgiel, drewno, pellet lub 
inny rodzaj biomasy – 121;

• trzon kuchenny / pieco-
kuchnia /, kuchnia węglo-
wa – 111;

• ogrzewanie elektryczne / 
bojler elektryczny – 114;

• pompa ciepła – 6. 
Większość złożonych dekla-

racji zawiera po 2, 3 lub nawet 
więcej źródeł ciepła.

Ostateczny ustawowy ter-
min złożenia deklaracji do 
CEEB upłynął 30 czerwca 
2022 r. Jednak zgodnie z prze-
pisami, obowiązek ten nadal 
pozostaje dla źródeł ciepła 
nowych bądź wymienionych 
na nowe – 14 dni od urucho-
mienia. 

To oznacza, że w Urzędzie 
nadal przyjmujemy i wpro-
wadzamy deklaracje do CEEB. 

Od 15 lipca można skła-
dać wnioski na prefinan-
sowanie, czyli wypłatę 
pieniędzy jeszcze przed roz-
poczęciem wymiany „kop-
ciucha” bądź ocieplania 
domu. Narodowy Fundusz 
OŚiGW z wyprzedzeniem 
przekaże do 50 proc. kwoty 
dotacji, maksymalnie nawet 
40 tys. zł. To rozwiązanie jest 

skierowane do właścicieli do-
mów jednorodzinnych i jest 
dostępne tylko dla nowych 
osób składających wniosek 
o dofinansowanie. Warun-
kiem prefinansowania jest 
przesłanie wraz z wnioskiem 
o dotację umowy zawartej 
z wykonawcą na przeprowa-
dzenie konkretnych prac.

Ew Abramowicz
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bem czasu” obiektu sakralnego. Nie dzi-
wi zatem, że co jakiś czas odzywają się 
głosy miejscowych, ale też przejezd-
nych osób: „Czy ktoś zajmie się tym ko-
ściołem?”, „Czy nie można uchronić go 
przed dalszym niszczeniem?”, „Czy ten 
kościół nie mógłby być w jakiś sposób 
wykorzystany?”.

Rzecz, jak to zwykle bywa, idzie o fun-
dusze, dzięki którym można byłoby 
zabezpieczyć lokalny zabytek przed de-
strukcją – a te w przypadku obiektu za-
bytkowego są znaczne. Odpowiadając 
na zalecenia pokontrolne Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków, w październiku 2021 r. proboszcz 
parafii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Kłodnicy Dolnej – ks. Marcin Rola, 
podjął starania o pozyskanie środków 
finansowych na zabezpieczenie drew-

nianego kościoła przed dalszym niszcze-
niem, zapoznając ze sprawą m. in. pana 
posła Sylwestra Tułajewa. Pozytywnie 
zostały zweryfikowane wnioski o dota-
cje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz działającego w ra-
mach MSWiA „Funduszu Kościelnego”. 
Ponadto, na prośbę o wsparcie powsta-
jącego budżetu na rzecz prac renowacyj-
nych przy starym kościele pozytywnie 
odpowiedzieli Wójt Gminy Borzechów, 
pan Zenon Madzelan oraz Lubelski Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków, pan 
Dariusz Kopciowski. Nie do przecenie-
nia pozostaje w tym względzie ofiarność 
parafian, jak również związanych z para-
fią darczyńców.

Przekazane przez proboszcza pa-
rafii informacje wskazują, że na dzień 
dzisiejszy uzyskano wymagane przepi-

Ocalić przed zapomnieniem 
i dalszym niszczeniem

Wzniesiony w 1929 r. z ini-
cjatywy ks. Pawła Sokołow-
skiego drewniany kościół 
w Kłodnicy Dolnej od nie-
mal wieku wpisuje się 
w miejscowy, kłodnicki kra-
jobraz. Nie tylko minione 
pokolenia wiernych wraz 
ze swoimi duszpasterzami, 
ale wielu z żyjących do dzi-
siaj parafian, podejmowało 
w tym miejscu troskę o kult 
religijny, dając świadectwo 
przeżywanej przez siebie 
wiary. 

Kiedy w 1997 r. został wzniesio-
ny nowy, murowany kościół, stary 
przestał pełnić swoją dotychczaso-

wą funkcję. Opuszczony, został w pew-
nym sensie „skazany” na niszczenie, co 
na przestrzeni lat stało się przykrym 
faktem. Skorodowany dach świątyni, 
łuszcząca się na elewacji farba, poważ-
ne ubytki w schodach… to najbardziej 
widoczne ślady „nadszarpniętego zę-
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sami prawa pozwolenia na prowadze-
nie pierwszego etapu prac związanych 
z wymianą pokrycia dachowego. Do 
MKiDN oraz MSWiA zostały przesłane 
niezbędne do uzyskania dotacji doku-
menty. Po podpisaniu umów i otrzyma-
niu koniecznych do realizacji zadania 
środków finansowych, rozpocznie się 
pierwszy etap prac – wymiana pokry-
cia dachowego na wieży kościoła i du-
chu przy wieży do sygnaturki kościelnej 
wraz z obróbkami blacharskimi, mon-
tażem nowego orynnowania, instalacji 
odgromowej i płotków przeciwśniego-
wych. Kolejne etapy robót będą realizo-
wane sukcesywnie, a ich tempo w dużej 
mierze uzależnione będzie od wsparcia 
finansowego instytucji państwowych. 
Z ostrożną nadzieją kreślone są plany, by 
na 100-lecie budowy kościoła zabezpie-

czyć jego zewnętrzną stronę i być może 
podjąć pewne działania konserwatorskie 
oraz restauratorskie wewnątrz obiektu. 

Stary kościół w Kłodnicy Dolnej to je-
den z nielicznych obiektów wpisujących 
się w mapę drewnianej architektury sa-
kralnej Archidiecezji Lubelskiej. To „mil-
czący świadek” ciekawej historii, która 
przecież wciąż trwa. Przed współcze-
snym pokoleniem stoi wyzwanie, by tak 
znamienne miejsca i obiekty, jak kłodnic-
ki drewniany kościół, uchronić przed za-
pomnieniem i niszczeniem. Wymaga to 
mądrej i cierpliwej współpracy tak osób, 
jak i instytucji. Pozostaje mieć nadzieję, 
że podjęte działania przyniosą oczekiwa-
ne skutki, a sam obiekt będzie nadal pro-
wokował pytania o historię tego miejsca 
i ludzi, którzy ją tworzyli.

xm

Rodzinny piknik 
para�alny 
w Kłodnicy Dolnej

W kalen-
darium 
zeszło-

rocznych wy-
darzeń, które 
zainteresowały 
szerokie grono 
otwartych na 
kreatywne po-
dejście do ży-
cia osób, wpisał 
się organizowa-
ny w ramach do-
żynek parafialnych Rodzinny Piknik 
w Kłodnicy Dolnej. Wspólnie przeży-
ty czas, cieszące podniebienie specjały 
miejscowych kuchni, atrakcje dla dzieci 
z dobrą muzyką w tle, okazały się spraw-
dzonym przepisem na udaną integrację. 
To zaś co dobre, godne jest nie tylko uwa-
gi, ale też powtórzenia i wpisania na sta-
łe w etos lokalnej społeczności.

Istotnym novum tegorocznego pik-
niku będzie bieg pamięci ks. Pawła So-
kołowskiego, pierwszego proboszcza 
i budowniczego kościoła w Kłodnicy 
Dolnej. Połączenie aktywności sporto-
wej z promocją niezwykle istotnej dla 
lokalnej historii postaci, to bez wątpie-
nia godne uwagi przedsięwzięcie. Dzieci, 
młodzież i dorośli będą mieli możliwość 
sprawdzenia swojej kondycji na różnych 
dystansach biegowych – pozostaje tylko 
mieć nadzieję, że nie zabraknie chętnych 
do podjęcia wyzwania, które więcej niż 
charakter rywalizacji, ma dać poczucie 
dobrej zabawy. 

Tradycyjnie, rozpoczniemy Mszą św. 
sprawowaną w poniedziałek 15 sierp-
nia 2022 r. o godz. 11.30 w kościele pa-
rafialnym Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Kłodnicy Dolnej, podczas któ-
rej będziemy dziękować za plony ziemi, 
wypraszając Boże błogosławieństwo 
dla rolników. Po procesji z wieńcami 
dożynkowymi przystąpimy do części 
piknikowej, która odbędzie się na przy-
kościelnym terenie. 

Podobnie jak w zeszłym roku, nie 
zabraknie przygotowanych przez 
miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich 
smakołyków, dobrej muzyki czy dają-
cych radość dzieciom atrakcji. Licząc na 
dobrą pogodę i znakomitą frekwencję 
ludzi, trwamy w oczekiwaniu na sierp-
niowe spotkanie.

Xm Stary kościół w trakcie budowy w latach 20.

FOT. Z ARCHIWUM PARAFII

Ocalić przed zapomnieniem 
i dalszym niszczeniem

Ks. Paweł Sokołowski
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22 października 2021 r. w kościele 
parafialnym w Borzechowie od-
był się koncert dziękczynny za dar 

pontyfikatu Świętego Jana Pawła II i be-
atyfikację Prymasa Tysiąclecia Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Wystąpili ucznio-
wie naszej szkoły, chór parafialny i Aka-
demicki Chór im. Jadwigi Czerwińskiej 
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie pod dyrekcją prof. dr hab. Ur-
szuli Bobryk oraz Mileny Wnuk. 

Po oficjalnej części goście udali się na 
spotkanie zorganizowane w szkole. W „ka-
wiarenkowej scenerii” członkowie chórów 
i zaproszeni goście mieli okazję do omó-
wienia występów, wymiany doświadczeń 
oraz miłych rozmów.

Przedstawiamy wywiad Z Panią Prof. 
dr hab. URSZULĄ BOBRYK z Wydziału 
Artystycznego UMCS w Lublinie, prze-
prowadzony przez uczennice klasy VII: 
Aleksandrę Pęcak, Magdalenę Węgorow-
ską i Antoninę Żak.
Jak zaczęła się Pani przygoda z mu-
zyką?

Podobnie jak w tej szkole śpiewałam 
w chórze szkolnym w trzeciej klasie, cho-
dziłam również do szkoły muzycznej. 
Kiedy nauczyłam się nut i grania na for-
tepianie, sprawiało mi to ogromną przy-
jemność, tak się zaczęła moja historia 
z muzyką. Później skończyłam liceum mu-
zyczne, a następnie Akademię Muzycz-
ną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Po studiach przyjechałam do Lublina i tu 
rozpoczęłam współpracę z chórem aka-
demickim UMCS, z którym pracuję już 
ponad 38 lat.
Ile lat pracuje Pani jako dyrygent?

40 lat, dlatego że już na studiach pra-
cowałam, prowadziłam różne chóry 
i współpracowałam z Uniwersytetem 
Warszawskim. Byłam na Akademii Mu-

zycznej, więc było mi łatwiej. Prowadzi-
łam również próby jako korepetytor. 
Ile czasu tygodniowo poświęca pani 
na próby?

To w zależności od utworu, np. na dzi-
siejszy koncert poświęciliśmy dwa ty-
godnie. 13 listopada wykonamy koncert 
z orkiestrą w Filharmonii Lubelskiej i to 
będzie symfonia trenów Jana Kochanow-
skiego. Koncert jest organizowany przez 
prezydenta miasta i będzie to pra-wy-
konanie. Utwór ten, co ciekawe, napi-
sał kompozytor z Brazylii, który mieszka 
w Lublinie. Pisze pięknie znając treny Jana 
Kochanowskiego. Także do tego występu 
przygotowuję się od września, czyli dwa 
miesiące intensywnej pracy.
Czy lubi Pani swoją pracę?

Uwielbiam, uwielbiam przede wszyst-
kim pracować z młodymi ludźmi. Jako, 
że już prawie 40 lat dyryguję, czuję się 
ciągle młoda, bo przychodzący studenci 
zmieniają się, ja się nie zmieniam, ale oni 
przynoszą ze sobą dobrą energię i ta ener-
gia mnie cały czas ładuje. Myślę, że to jest 
bardzo fajna praca. Przy tym przekazuję 
im pewne wartości, nie tylko muzyki, ale 
i z tekstu utworów, bo śpiewając Mozar-
ta czy śpiewając chociażby IX symfonię 
Beethovena, gdzie śpiewa chór, to są war-
tości niezaprzeczalne.
Czy ma Pani tremę przed występem?

Trema to jest taki pozytywny element 
występu. Powiem tak: największą tremę 
mam wtedy, gdy kilka osób z chóru nie 
dojedzie na koncert. Jest to bardzo stre-
sujące, wtedy ta trema jest podwójna. 
Natomiast trema w moim przypadku jest 
bardzo mobilizująca, ona mnie w pewien 
sposób jednoczy z odbiorcami.
Czy droga zawodowa, którą Pani 
przeszła jest trudna, czy należy do 
łatwiejszych?

Ona nie była trudna, tylko trochę zabra-
ła mi dzieciństwo, bo od pierwszej klasy 
chodziłam do dwóch szkół, rano szkoła 
powszechna, a po południu szkoła mu-
zyczna. Nie miałam więc czasu na zaba-
wę jak moje koleżanki, bo jak skończyła 
się szkoła, to musiałam w domu ćwiczyć. 
Początkowo to powiedzmy 3 godziny 
grałam, a byłam pilną uczennicą. Zresz-
tą uwielbiałam grać. Ale jak kończyłam 
podstawową szkołę muzyczną, to grałam 
8 godzin. Chodziłam do dwóch szkół, więc 
trzeba było między jedną a drugą szko-
łą, a później jeszcze wieczorem ćwiczyć, 
ale program grałam już taki bardzo am-
bitny, żeby dostać się do średniej szkoły 
muzycznej.
Ile trwa przygotowanie do koncer-
tu?

W zależności od repertuaru jeżeli re-
pertuar śpiewamy z orkiestrą, to jest dużo 
trudniej przygotować się. 
Czy robi Pani coś innego nie związa-
nego z muzyką?

Tak, uwielbiam sport, coraz mniej mam 
czasu, ale uwielbiam pływać i jeździć na 
rowerze. To są moje pasje. Kiedyś gra-
łam w siatkówkę i koszykówkę, ale pan 
od fortepianu mi zabronił. Kocham ruch, 
kocham działać. Praca z chórem pracuję 
to jest też wysiłek fizyczny. Śpiewamy, roz-
śpiewujemy się, pilnujemy przepony, to są 
wszystko elementy fizyczne. W związku 
z tym spędzam dużo czasu na świeżym 
powietrzu, ale też na pływaniu.
Jakie jest Pani hobby?

Lubię czytać biografie muzyków. Ostat-
nio czytałam książkę o Herbercie Karaja-
nie, to jest taki słynny dyrygent niemiecki. 
Przepiękna biografia. Także uwielbiam 
pamiętniki Rubinsteina, które przeczy-
tałam już czterokrotnie. Pasjonuje mnie 
wszystko, co jest związane z muzyką.

Muzyka moja miłość
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20 lutego 2022 roku mali artyści 
z klasy drugiej Szkoły Podstawo-
wej w Borzechowie dali w koście-

le parafialnym piękne przedstawienie ja-
sełkowe.

Najpierw rozjaśniło się od białych 
szat małych aniołków i ciekawych stro-
jów dzieci w roli postaci występujących 
w jasełkach. Świetnie odegrane role w in-
scenizacji poszukiwania noclegu przez 
Maryję i Józefa wprowadziły obecnych 
w nastrój Bożego Narodzenia. 

Przy żłobku czuwali Józef z Maryją, a po-
kłony składali im skoczni pasterze oraz 
idący majestatycznie od drzwi kościoła 

królowie i nasze dzieci ubrane z akcenta-
mi patriotycznymi. Przepiękny śpiew ko-
lęd w wykonaniu całej grupy i solistów 
poruszał serca, a nawet sprawił, że po po-
liczkach niektórych płynęły łzy. 

Burzliwe oklaski publiczności świad-
czyły o znakomitej ocenie występu. Wi-
dzów zachwycił nie tylko śpiew, ale także 
wyraziste recytacje wyuczonych tekstów 
i interpretacje małych artystów. Dopełnie-
niem efektu przedstawienia były pojawia-
jące się na ekranie slajdy. 

Przygotowanie tego przedstawienia to 
efekt współpracy nauczycieli, pani orga-
nistki oraz dzieci. 

Jasełka w Borzechowie

Puchar Wójta 
Gminy Borzechów

9 czerwca na boisku przy 
Szkole Podstawowej w Bo-
rzechowie odbył się XII dla 
dziewcząt i XIX dla chłopców 
Turniej w piłkę nożną o Pu-
char Wójta Gminy Borzechów. 

W  zawodach  wzięło udział  100 
uczestników, mecze rozgrywane były w 
3 kategoriach wiekowych: chłopcy kla-
sy I–III, dziewczęta i chłopcy klasy IV–
VI i VII–VIII. Zanim jednak rozbrzmiał 
pierwszy gwizdek, na uczniów czekała 
atrakcyjna niespodzianka: pokaz sprzę-
tu spadochronowego przygotowany 
przez członków Związku Polskich Spa-
dochroniarzy Koło w Bełżycach oraz 
wyposażenia żołnierskiego przygoto-
wanego przez Klub Strzelecki STENA z 
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Wąwolnicy. Uczniowie wysłuchali rów-
nież prelekcji Pana Ryszarda Figury na 
temat historii wojsk powietrzno-desan-
towych w Polsce. 

Mecze rozgrywane były na boisku o 
wymiarach 60 m na 30 m, 2 razy po 15 
minut. Sędziowali na zmianę nauczycie-
le wychowania fizycznego Mirosław Le-
nart i Wojciech Winiarczyk. Wszystkim 
meczom towarzyszyło dużo emocji, a nie-
kiedy o zwycięstwie decydowały rzuty 
karne. Rozgrywki okazały się szczęśliwe 
dla Szkoły Podstawowej w Borzechowie, 
która to zwyciężyła w czterech z pięciu 
rozegranych meczów.

Klasyfikacja końcowa  w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych:

Chłopcy, kl. I–III 
SP Borzechów, 2. SP Kłodnica, najlep-

szy strzelec Michał Złotnicki, najlepszy 
bramkarz Filip Leziak.

Chłopcy , kl. IV–VI
SP Borzechów, 2. SP Kłodnica, najlep-

szy strzelec Kamil Żywicki, najlepszy 
bramkarz Antoni Ceran.

Dziewczęta, kl. IV–VI
SP Borzechów, 2. SP Kłodnica, najlep-

szy strzelec Patrycja Polak, najlepszy 
bramkarz Zuzanna Wołowska.

Chłopcy, kl. VII–VIII
SP Borzechów, 2. SP Kłodnica, najlep-

szy strzelec Rafał Pyć, najlepszy bram-
karz Rafał Drozda.

Dziewczęta, kl. VII–VIII
SP Kłodnica, 2. SP Borzechów, najlep-

szy strzelec Weronika Całka, najlepszy 
bramkarz Zofia Wierzchowska.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
poczęstunek, a zwycięzcy dyplomy, pu-
chary, statuetki dla najlepszego strzelca 
i bramkarza oraz nagrody w postaci pi-
łek nożnych. 
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Studio Smaków 

Rajd Źródeł Chodelki nie-
przerwanie posuwa się 
naprzód. Kilka lat temu 

rozpoczynaliśmy zabawę 
u samych źródeł, w tym roku 
dotrzemy aż do ujścia Cho-
delki do Wisły. Impreza od-
bywała się co roku, pomimo 
takich przeszkód jak pande-
mia czy ubiegłoroczne obe-
rwanie chmury i powódź. Je-
żeli istnieje problem, to istnie-
je także i rozwiązanie – takie-
go właśnie podejścia uczy za-
bawa w orientację. 

Piąta edycja wystartuje 17 
września 2022 roku, a bazą 
Rajdu będzie strażnica OSP 
w Słotwinach gmina Karcz-

miska. Na zawodników będą 
czekać takie atrakcje jak gro-
dziska nad Chodelką, Skarpa 
Dobrska, Ośmiornica Rogow-
ska, Las Strachliwiec, Łysa 
Góra i wiele innych niemych 
świadków lokalnej historii. 
Teren będzie nieco trudniej-
szy niż w poprzednich edy-

cjach, ale i renoma imprezy 
nieustannie rośnie, a jak wia-
domo „noblesse oblige”…

Zawody jak zwykle będą 
rozgrywane w trzech kate-
goriach:

TP 8h – ośmiogodzinny ro-
gaining, konkurencja raczej 
dla zawodników z pewnym 

doświadczeniem, choć mile 
widzimy każdego, bo do od-
ważnych świat należy

TP 3h – trzygodzinna, lek-
ka, łatwa i przyjemna trasa 
w sam raz na rodzinną wy-
cieczkę

TR 8h – trasa rowerowa, 
z założenia będąca dodatkiem 
do tras planowanych jako pie-
sze, ale jeżeli znajdą się mi-
łośnicy piachu, trawy, błota 
i komarów w szprychach oraz 
pomiędzy zębami, to też chęt-
nie zapraszam.

Szczegóły niebawem znaj-
dą się na FB na stronie Rajd 
Źródeł Chodelki.

 Michał Dubil

Gotowi do Rajdu Źródeł Chodelki

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Borzechowie po-
zyskała 60 000 zł na reali-

zację projektu „Laboratoria 
Przyszłości”. Zakupiono wie-
le pomocy dydaktycznych do 
zajęć informatycznych, foto-
graficznych, konstrukcyjnych.

Powstała też pracownia ku-
linarna „Studio Smaków” wy-
posażona m.in. w kuchenkę, 
lodówkę, mikrofalówkę, robot 
wielofunkcyjny, piec do pizzy, 
sokowirówkę, patelnie, miski. 
Od zaprzyjaźnionych rodzi-
ców otrzymaliśmy 25 pięk-
nych filiżanek z talerzykami.

Szkoła realizuje projekt 
edukacyjny o nazwie „Smaczki 
i smaki”, uwzględniający zasa-
dy zdrowego odżywiania oraz 
bezpiecznego korzystania ze 
sprzętu AGD. Projekt ma zapo-
znać uczniów z tradycyjnymi 
potrawami okolic Borzecho-
wa, potrawami charaktery-
stycznymi dla kilku regionów 
Polski oraz potrawami sąsied-
nich państw. Uczy estetyczne-
go podawania i kulturalnego 
spożywania posiłków.

Odbyło się juk kilka spo-
tkań warsztatowych, niektó-
re z udziałem gości.

„Spotkanie  kul inarne 
z okazji Dnia Kobiet” – dziew-
częta z klasy V i VI wspólnie 
z wychowawczyniami wyko-
nały sałatkę Kapsalon, sałat-
kę wiosenną, soki owocowe.

„Wielkanocne spotkanie 
kulinarne” – mazurek, kru-
che ciasteczka, babeczki z po-
marańczą. 

„Smaki Ukrainy” – ucznio-
wie klasy III pod okiem wy-
chowawczyni i pani Oleny 
Petrenko przygotowali po-

pularne na Ukrainie słodkie 
placuszki zwane syrnikami.

„Smaczne soki” – przygo-
towanie i degustacja soków 
owocowo-warzywnych.

„Smaczna borzechowska 
pizza” – warsztaty kulinarne 
prowadzone przez państwo 
Kingę i Grzegorza Ciężkow-
skich, którzy prowadzą Piz-
zerię „Na górce”. Wykonanie 
pizzy i placków drożdżowych, 
sałatki warzywnej z mango 
przez uczniów klasy I.

„Smakowite gofry” – słod-
ki deser z owocami przygo-
towała klasa VII z okazji Dnia 
Dziecka.

Studio Smaków to pra-
cownia międzyprzedmioto-
wa, w której uczniowie uczą 
się współpracować zespoło-
wo, czytać, ważyć, przeliczać, 
gotować, sprzątać, poznają 
nowe smaki potraw, prze-
pisy kulinarne, dzielą się 
pomysłami i twórczo spę-
dzają czas.

FO
T. 

AA
UT

OR
A



2154/2022 kwartalnik społeczno-kulturalny gminy borzechów

W 2007 r. reaktywowa-
no orkiestrę dętą, któ-
ra kontynuuje przed-

wojenne tradycje orkiestro-
we z terenu gminy. Obecnie 
do orkiestry należy 15 osób, 
które ćwiczą pod kierunkiem 
kapelmistrza Kazimierza Ko-
łodzieja. Muzycy otrzymali 
nowe instrumenty, zakupio-
ne ze środków gminy Borze-

Modernizacja ewidencji gruntów 

Orkiestra Dęta gra już 15 lat 
chów, ze środków zewnętrz-
nych pozyskanych przez bi-
bliotekę i Stowarzyszenie 
„U źródeł Chodelki”.

Orkiestra promuje gmi-
nę Borzechów na uroczysto-
ściach świeckich i kościelnych, 
często występuje także w są-
siednich gminach. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do wstą-
pienia w szeregi orkiestry. 

Gmina  
w statystyce

W dniu 31.12.2021 r. teren 
Gminy Borzechów za-
mieszkiwało 3799 osób.

Liczba kobiet przewyższa 
o 73 liczbę mężczyzn. Przewa-
ga liczebna kobiet pojawia się 
w grupie powyżej 65 roku ży-
cia, natomiast w grupach młod-
szych to mężczyźni stanowią 
większość.

W ciągu minionego roku licz-
ba mieszkańców Gminy zmniej-
szyła się o 42 osoby.

W 2021 roku urodziło się 
39 dzieci: 18 dziewczynek i 21 
chłopców. W tym samym okre-
sie zmarło 69 mieszkańców: 25 
kobiet i 44 mężczyzn.

Na terenie Gminy w 2021 
r. zawarto 15 związków mał-
żeńskich (śluby konkordatowe 
i cywilne).

W I półroczu 2022 r. urodziło 
się dziesięcioro dzieci (3 dziew-
czynki i 7 chłopców), zmarło 
zaś 19 osób (14 kobiet i 5 męż-
czyzn).

Najwięcej osób mieszka 
w miejscowościach: Borzechów 
(425), Kłodnica Dolna (380) 
i Borzechów-Kolonia (362).

Ponownie informujemy, że 
w związku z przeprowa-
dzoną przez Starostwo 

Powiatowe w Lublinie mo-
dernizacją ewidencji gruntów, 
Urząd Gminy ma obowiązek 
wprowadzenia stosownych 
zmian w powierzchniach dzia-
łek, dla celów podatkowych. 

Zmiany wprowadzane są suk-
cesywnie, jednak jest to proces 
bardzo czasochłonny, niejed-
nokrotnie bardzo skompliko-
wany z uwagi na uaktualnie-
nie powierzchni każdej dział-
ki. Rozbieżności w powierzch-
ni wynikają głównie z dokład-
ności pomiarów – dotychczas 

były to dwa miejsca po prze-
cinku, a obecnie cztery. Za-
znaczamy, że Urząd Gminy nie 
ma żadnego wpływu na dane 
otrzymane z Geodezji.

Aktualizacja powierzchni 
gruntów pociąga za sobą ko-
nieczność dokonania korek-
ty wymiaru podatku rolnego, 

leśnego, od nieruchomości, 
począwszy od 2019 roku. 
Informujemy, że zaświad-
czenie dot. posiadania go-
spodarstwa rolnego może być 
wydane tylko na podstawie 
aktualnej powierzchni, czy-
li po wprowadzeniu do bazy 
zmian geodezyjnych.

Piknik sołtysów
14 sołtysów z naszej Gmi-

ny wzięło udział w do-
rocznym Pikniku Soł-

tysów Powiatu Lubelskiego, 
organizowanym przez Lokalną 
Grupę Działania „Kraina wo-
kół Lublina”. Tegoroczne spo-
tkanie odbyło się w niedzielę 

3 lipca w Dworku OLA w Ja-
błonnie Majątek.

W trakcie pikniku przed-
stawiono informację na temat 
działalności LGD i możliwości 
uzyskania wsparcia w ramach 
programu LEADER. Rozstrzy-
gnięto konkursy kulinarne 

„Sołtysowa zakąska” i „Sołty-
sowy napitek”, prezentowano 
Sołeckie Talenty. Przeprowa-
dzone zostały liczne konku-
rencje integracyjne. Spotkanie 
uatrakcyjniły występu zespo-
łu „Sołectw Song” oraz Kape-
li Ludowej OSP Czerniejów. 
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Paszkowski, można byłoby 
osiągnąć jeszcze więcej. Na 
koniec sezonu nasza drużyna 
zajęła dobre 4 miejsce. 

Najjaśniejszymi postaciami 
w naszym zespole bez wąt-
pienia byli: Mateusz Skic i Ka-
rol Strug, dobrze w środku 

pola radził sobie Przemysław 
Taramas. Cieszy wprowa-
dzenie do zespołu dwóch 
zdolnych młodzieżowców: 
napastnika Maksymiliana Żu-
bera, który zdobył kilka bra-
mek oraz defensora Wojtka 
Kasperka, który z meczu na 
mecz coraz śmielej radził so-
bie na boisku. Do drużyny 
dołączyli Adrian Siedlecki, 
Grzegorz Martyna i Łukasz 
Siennicki. Treningi wznowio-
ne będą w połowie lipca, na 
które zapraszamy wszystkich 
chętnych, zwłaszcza młodych 
zawodników z roczników 
2007 i starsi, którzy mogą 

Runda rewanżowa 
w wykonaniu nasze-
go zespołu wyszła 
bardzo dobrze. Kiep-
ski początek (porażka 
z Ruchem Popkowi-
ce, remis z Płomie-
niem Trzydnik Duży 
i porażka z Gościera-
dowem). Po tych spo-
tkaniach nasz zespół 
wszedł na zwycięska 
ścieżkę i zanotował 
8 meczów beż poraż-
ki. Dopiero w ostat-
niej kolejce patent na 
drużynę prowadzoną 
przez trenera Blocha 
znalazł LKS Kowalin. 

Bez wątpienia była to bu-
dującą runda i pokazała, że 
w tym zespole drzemie duży 
potencjał. Gdyby w pierwszej 
rundzie kontuzji nie doznał 
Mateusz Gorgol i w poło-
wie rundy rewanżowej Rafał 

Dobre wyniki Perły

Stoją od lewej: Tadeusz Czapla (trener grup młodzieżowych), Michał Bloch (trener i zawodnik seniorów), Mateusz Strug, Łukasz Siennicki, 
Mateusz Kwiatkowski, Mateusz Skic, Maksymilian Żuber, Przemysław Taramas, Maksymilian Oleszek (Prezes), Konrad Kozieł (współwłaściciel 
firmy Safeplace, sponsor dresów sportowych), Poniżej, od lewej: Rafał Bielawski, Grzegorz Martyna, Marcin Strug, Wojciech Kasperek, Karol 
Strug, Jacek Poleszak, Marcin Małocha, Rafał Paszkowski
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2354/2022 kwartalnik społeczno-kulturalny gminy borzechów

18 września  
2022 r. 
niedziela 

godz. 13.00

DZIECI I MŁODZIEŻ (z terenu Gminy Borzechów):
• Kat. I – 2016 i młodsi (dziewczęta i chłopcy 100 m)
• Kat. II – 2013 i młodsi (dziewczęta 300 m, chłopcy 300 m)
• Kat. III – 2010 i młodsi (dziewczęta 700 m, chłopcy 900 m)
• Kat. IV – 2008 i młodsi (dziewczęta 1000 m, chłopcy 1500 m)
Kat. OPEN (od 2007 i starsi):
• kobiety – 2000 m
• mężczyźni – 3000 m

Start i meta na boisku przy 
remizie OSP w Borzechowie 
Kolonii. 
Przebieg trasy przez tereny 
Kępy Borzechowskiej.

Warunki uczestnictwa:
• w biegach mogą brać udział 

mieszkańcy gminy Borzechów

XVII Biegi Przełajowe  
o Puchar Wójta Gminy Borzechów

Główny organizator: Wójt Gminy Borzechów 
 Współorganizatorzy: Szkoły Podstawowe z terenu  
Gminy Borzechów oraz OSP Borzechów-Kolonia

DZIECI I MŁODZIEŻ (z terenu Gminy Borzechów):

Start i meta na boisku przy 
remizie OSP w Borzechowie 
Kolonii. 
Przebieg trasy przez tereny 
Kępy Borzechowskiej.

XVII Biegi Przełajowe 

Zapisy: w szkołach na terenie Gminy, w Urzędzie Gmi-
ny Borzechów oraz w dniu zawodów do godziny 13.00

• dobry stan zdrowia, pisemna zgoda rodziców w przypadku osób 
niepełnoletnich oraz dokument potwierdzający tożsamość

• uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
• w kategorii OPEN startować mogą osoby, które ukończyły 16 lat
• wystartować można tylko w jednej kategorii wiekowej

Regulamin turnieju 
dostępny jest na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie  
Gminy Borzechów  

oraz  
na stronie internetowej:  
www.borzechow.eu

XXI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR  

WÓJTA GMINY BORZECHÓW

7 sierpnia  
2022 r.  

(niedziela)
start  

o godz. 9.30 

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie wpisowego  
w wysokości 50 zł od drużyny (wpisowe w całości  

będzie przeznaczone dla zwycięzców)
Miejsce: obiekt sportowo-rekreacyjny  

w Borzechowie-Kolonii
Zapisy: Urząd Gminy Borzechów – pokój nr 8

- e-mail: ug@borzechow.eu

Dziękujemy sponsorom:
 f Wilkołaziak www.facebook.com/wilkolaziak
 f ALFA-BET www.facebook.com/
BetoniarniaAlfaBet

 f Urząd Gminy Borzechów www.borzechow.eu
 f Safeplace
 f Siatpol ul. Kraśnicka 77K, Niedrzwica Duża 
(Lubelski)

 f oraz fotografowi Michałowi za wykonanie 
profesjonalnych zdjęć Raines  
(PM Studio) www.facebook.com/rainespl

już brać udział w rozgryw-
kach seniorów.

Natomiast, jeśli chodzi 
o młodszych piłkarzy, w se-
zonie wiosennym dwie gru-
py młodzieżowe rozgrywały 
swoje mecze w lidze, kolejna 
zaś tylko trenowała. „Młodzik” 
po rozegraniu wszystkich me-
czy uplasował się na 6 miej-
scu, natomiast „Orlik” zajął 3 
miejsce. Wyników, jakie osią-
gnęli nie są złe, jednak zawsze 

mogło być lepiej. Głównym 
powodem trudności są bra-
ki kadrowe. Budując nasze 
drużyny musimy korzystać 
aż trzech roczników, gdzie 
w większości drużyn w lidze 
wykorzystywany jest tylko 
jeden rocznik. W najbliższym 
czasie zostaną utworzone 
nowe drużyny: „Trampkarze 
Młodsi”(rocznik 2009, 2010, 
i 2011) oraz „Orlik Młodzi”( 
rocznik 2013, 2014 i 2015). 

Chętnych do gry zapraszamy 
do zgłaszania się pod nr. tele-
fonu 781 405 054. 

W porównaniu z innymi 
klubami nie pobieramy żad-
nych opłat za treningi oraz 
staramy się znajdować spon-
sorów lub dotacje, które za-
opatrzą zawodników w stroje 
i sprzęt potrzebny do trenin-
gów. Po stronie rodziców zo-
staje tylko przywiezienie 
i odebranie dzieci z zajęć. 
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Wydawca Urząd Gminy w Borzechowie
tel. +48 81 511 17 02 / 03
e-mail do korespondencji: naszagmina.redakcja@interia.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i 
redagowania przesłanych tekstów. Ma również prawo 
do wyboru artykułów do publikacji. 

Młodzi zapaśnicy z Pu-
blicznej Szkoły Podsta-
wowej w Borzechowie 

w roku szkolnym 2021/2022 
startowali z sukcesami w wie-
lu zawodach rangi wojewódz-
kiej, jak i turniejach między-
narodowych. Podopieczni Mi-
rosława Lenarta wywalczyli 
łącznie 35 medali w siedmiu 
startach. 

Z każdych zawodów ucznio-
wie przywozili medale, pięk-
nie reprezentując naszą 
szkołę i gminę, przyczynia-
jąc się jednocześnie do jej 
promocji. Dzięki współpracy 
z Kraśnickim klubem LUKS 
SUPLES, uczniowie mieli moż-
liwość udziału w zawodach 
w Krasnymstawie, Kraśniku, 
Rzeszowie oraz Włodawie. 

Na co dzień uczniowie roz-
wijają swoje umiejętności na 
zajęciach organizowanych 
w ramach programu „ Zapasy 
Sportem Wszystkich Dzieci”, fi-
nansowanego przez Minister-
stwo Sportu i Polski Związek 
Zapaśniczy. Wszyscy trenują-
cy zasługują na pochwałę, a na 
szczególne wyróżnienie zasłu-
żyli: Ksawier Chromik i Kon-
rad Kalota, którzy dwukrotnie 
zostali najlepszymi młodzika-
mi w województwie w swoich 

Worek medali 
młodych zapaśników
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kategoriach zdobywając zło-
te medale. 

Uczniowie, którzy również 
stawali na podium to : Anto-

ni Ceran, Patryk Całka, Oskar 
Wołowski, Zuzanna Wołow-
ska, Oskar Babis i Krzysztof 
Wawerek. 

Gratulujemy im osiągnię-
tych wyników i zapraszamy 
wszystkich chętnych na zaję-
cia po wakacjach. 


