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Z pracy Rady Gminy
VI sesja – 12 kwietnia 2019 r.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Borzechów. Zakres zmian planu jest bardzo szeroki. Do Urzędu Gminy wpłynęły
94 wnioski o dokonanie zmiany przeznaczenia aż 178 działek. Z tej liczby
negatywnie rozpatrzono 12 wniosków
dotyczących 24 działek położonych
w Majdanie Skrzynieckim, Łopienniku
i Zakąciu (brak zgody wyraziły: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska –
Parki Krajobrazowe, a w odniesieniu
do 4 działek Ministerstwo Rolnictwa).
Zmiana przeznaczenia terenów w planie zagospodarowania przestrzennego
dotyczy głównie:
zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej,
fotowoltaiki, usług, terenów wód powierzchniowych oraz zalesień.
Radni dokonali zmiany wieloletniej
prognozy finansowej. Do dokumentu
określającego m.in. zadania inwestycyjne realizowane w przedziałach czasowych dłuższych niż rok wprowadzone
zostały: modernizacja drogi gminnej
w Ludwinowie i udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego na
kolejny etap modernizacji drogi powiatowej w kierunku Leszczyny.
Podjęta została uchwała w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2019
rok. Do budżetu wprowadzono dodatkowe środki na organizację wyborów
do Parlamentu Europejskiego, na pomoc
materialną dla uczniów oraz na realizację Karty Dużej Rodziny. Zmniejszono
planowane dochody m.in. z opłat za usuwanie śmieci (po weryfikacji na podstawie złożonych deklaracji). Zwiększenie
planowanych wydatków nastąpiło m.in.
na: remonty dróg gminnych, dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb tworzonego Przedszkola w Borzechowie,
odprawy dla nauczycieli wygaszanego Gimnazjum w Borzechowie, wydatki bieżące OSP.
Rada Gminy uchwaliła Statut Sołectwa Łopiennik, które powstało w wyniku połączenia dwóch sołectw: Łopiennik
i Łopiennik Kolonia. Statut jest podstawowym aktem prawnym funkcjonowania sołectwa jako jednostki pomocniczej
gminy, określa m.in. organy sołectwa
i ich kompetencje.

Podjęta została uchwała w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Borzechów
oraz granic obwodów tych szkół. Uchwała
wejdzie w życie od 1 września 2019 roku,
a do tego czasu obowiązuje stan prawny
określony przy wprowadzaniu reformy
oświaty. Sieć szkół podstawowych nie
ulegnie zmianie – w dalszym ciągu funkcjonować będą placówki w Borzechowie
i Kłodnicy Dolnej. Nie ulegną również
zmianie granice obwodów tych szkół.
Radni określili zasady udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola w Borzechowie.
Tzw. pensum nauczyciela, czyli liczba
zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych prowadzonych przez dyrektora przedszkola wyniesie 5 godzin
w tygodniu. Obniżka wynika z szerokiego zakresu obowiązków związanych
z kierowaniem placówką, która rozpoczyna swoją działalność. Dyrektor będzie
również wykonywał wszystkie czynności w zakresie administracyjno-biurowym, gdyż w przedszkolu nie planuje się
utworzenia stanowiska pracy ds. obsługi
administracyjnej. Rada Gminy zapoznała
się z informacją o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Bełżycach
w 2018 roku. Szczegółowe dane w tym
zakresie przedstawiła pani Agnieszka
Falandysz – Komendant Komisariatu Policji w Bełżycach.
Przyjęto również sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za 2018 rok.
Podjęte zostały dwie uchwały dotyczące mienia gminnego. Pierwsza z nich
zawiera zgodę Rady Gminy na nabycie
nieruchomości gruntowych położonych
we wsi Borzechów. Działając w oparciu
o przedmiotową uchwałę gmina zakupi dwie działki o łącznej powierzchni 8
arów, położone w Borzechowie, naprzeciwko siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej – po drugiej stronie Chodelki.
W przyszłości na tym terenie zostanie
urządzone miejsce odpoczynku i rekreacji. W drugiej uchwale wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Borzechów. Działka o powierzchni 0,0415 ha położona
w Kłodnicy Dolnej faktycznie od lat jest
użytkowana jako droga dojazdowa do

posesji dwóch rodzin. Zawarcie aktu notarialnego spowoduje uporządkowanie
stanu prawnego tej nieruchomości.
Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych
napojów na terenie Gminy Borzechów.
Dotychczas obowiązujące w tym zakresie
prawo miejscowe z 1997 roku przestało funkcjonować w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Określono, że Wójt Gminy może wydać do 30
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych przedziałów:
napoje zawierające do 4,5% alkoholu
i piwo, zawierające od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierające powyżej 18% alkoholu. Punkty
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą znajdować się w odległości bliższej niż 50 metrów od szkół,
przedszkoli, kościołów, zakładów opieki
zdrowotnej.
Rada Gminy przyjęła stanowisko
w sprawie przywrócenia Rejonu Energetycznego w Kraśniku.
W tym stanowisku radni poparli apel
pracowników kraśnickiej sekcji PGE Dystrybucja S.A. o przywrócenie rejonu.

VII sesja – 14 maja 2019 r.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów oraz dwie uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy dla fragmentów
miejscowości: Borzechów-Kolonia oraz
Kępa Borzechowska. Wszczęcie procedury zmiany planu nastąpiło w związku
z wnioskami złożonymi przez mieszkańców. Wskazane tereny zostaną przeznaczone pod działalność gospodarczą.
Koszty związane ze zmianą studium
i planu zostaną pokryte przez wnioskodawców.
Radni dokonali zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Do budżetu
wprowadzono środki na wypłatę diet
dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego oraz dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
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wiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
na pielęgnację zabytkowego drzewostanu przy budynku Szkoły Podstawowej
w Kłodnicy Dolnej. Zmniejszeniu uległy
planowane wydatki bieżące w Urzędzie
Gminy i oświacie, rozdysponowano również rezerwę budżetową. Zwiększenie
wydatków obejmuje m.in. pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na budowę
chodników w ciągach dróg powiatowych
w Kłodnicy Górnej, Kępie i Dąbrowie oraz
budowę chodnika przy drodze gminnej
w Borzechowie.
Zmieniona została także uchwała
z grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu. Zwiększenie zakresu pomocy wynika
z wyższych kosztów realizacji planowanych inwestycji – budowy chodników
w ciągach dróg powiatowych. Zwiększenie pomocy przegłosowano już wcześniej
przy zmianie budżetu.

VIII sesja –27 czerwca 2019 r.

Rada Gminy rozpatrzyła raport o stanie
gminy za 2018 rok. Dokument ten został
opracowany po raz pierwszy, a obowiązek
jego sporządzenia wynika ze znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie
gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Borzechów
w roku 2018, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz
uchwał Rady Gminy. Dokument zawiera
ogólną charakterystykę gminy, informację o gospodarce finansowej i o stanie
mienia komunalnego oraz szczegółowy
opis działań w zakresie:
– Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Borzechów na lata 2015-2020,
– Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Borzechów
na lata 2014 – 2032,
– Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Borzechów,
– gospodarki odpadami komunalnymi,
– innych działań w zakresie ochrony środowiska,
– Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Borzechów,
– Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2018 rok,
– Programu współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018
rok,
– Strategii rozwiązywania problemów
społecznych na lata 2013-2020,

– Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie
Gminy Borzechów na lata 2018-2022,
– Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Borzechów na lata
2018-2020,
– programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
– programu specjalnego „Pakiet na start”
realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy,
– programów i projektów (wykraczających poza ramowe programy nauczania) realizowanych przez szkoły.
Na podstawie raportu o stanie gminy
radni udzieli Wójtowi wotum zaufania
za 2018 rok.
Po przyjęciu raportu o stanie gminy
Rada rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
Obydwa dokumenty wzajemnie się
uzupełniają, albowiem realizacja zdecydowanej większości zadań wiąże się
z wydatkami finansowymi. Dochody budżetowe w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 16.429.619 zł, co stanowiło
97,64 % planu. Natomiast wydatki wykonano w kwocie 16.005.745, tj. w 95,12
%. W 2018 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe:
– przekazano dotację dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na budowę
chodnika w miejscowości Kępa-Kolonia,
– zmodernizowano drogę gminną Dąbrowa – Ryczydół,
– wybudowano odcinek drogi gminnej
w Kępie Borzechowskiej,
– odbudowano dwa odcinki drogi Kępa
– Łopiennik – Majdan Radliński,
– zmodernizowano drogę gminną w Osinie,
– przeprowadzono remont części socjalnej budynku Szkoły Podstawowej
w Kłodnicy Dolnej,
– wybudowano boisko sportowe przy
Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej,
– wykonano remont części garażowej
oraz dachu remizy OSP w Kłodnicy
Dolnej,
– udzielono dotacji dla mieszkańców
Gminy na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz na montaż
odnawialnych źródeł energii,
– przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji
w Bełżycach,
– udzielono dotacji Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na zakup samochodu

dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Bełżycach,
– przekazano dotację dla SP ZOZ Nr 1
w Bełżycach na modernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Borzechowie.
Z wydatków bieżących finansowane były:
– remonty dróg gminnych – zakup i rozłożenie piasku oraz kruszywa, praca
równiarki,
– bieżące remonty budynków szkół oraz
strażnic OSP,
– realizacja programów: usuwania azbestu oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt,
– organizacja szeregu imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym i sportowych, w tym Międzynarodowego
Tandemowego Wyścigu Kolarskiego.
W minionym roku Gmina Borzechów
pozyskała łącznie 2 333 tys. zł ze środków
zewnętrznych na realizację zadań własnych. Po przyjęciu sprawozdania Rada
udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
Radni zapoznali się z Oceną Zasobów
Pomocy Społecznej. Obowiązek przedstawienia oceny nakłada na ośrodki pomocy
społecznej ustawa o pomocy społecznej.
Obszerny dokument przygotowany przez
pracowników GOPS przedstawia w formie opisowej i graficznej realizację zadań ośrodka.
Rada Gminy dokonała zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Dochody budżetowe zostały zwiększone poprzez
wprowadzenie: dotacji od Powiatu Lubelskiego na remont strażnicy OSP
w Kłodnicy Dolnej, środków na realizację programu „Dobry Start”, dotacji na
zakup wyposażenia dla szkól w ramach
realizacji programu „Aktywna tablica”
oraz darowizny od Fundacji mBanku na
dofinansowanie projektu „Zastosowanie matematyki w budownictwie i architekturze”, który będzie realizowany
w Szkole Podstawowej w Borzechowie.
Dokonano również przesunięć w ramach planowanych wcześniej wydatków w taki sposób, aby zwiększyć środki
na bieżące remonty i utrzymanie dróg
gminnych oraz na adaptację pomieszczeń przeznaczonych dla Przedszkola
w Borzechowie. Powołano zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Sądu Rejonowego w Kraśniku. Trzyosobowy zespół, w skład którego wchodzi
dwóch radnych oraz pracownik Urzędu
Gminy, sprawdzi, czy zgłoszeni kandydaci na ławników spełniają wymogi formalne określone w Prawie o ustroju sądów
powszechnych. Opinia zespołu jest wymagana przy wyborach ławników, które odbędą się jesienią bieżącego roku.
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Wieści z
borzechowskiej szkoły

IV Przerwa
na Czytanie

9 maja br. społeczność PSP
im. K. Rasławskiego w Borzechowie po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej
akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie. Na trzech
przerwach międzylekcyjnych
na szkolnych korytarzach
słychać było teksty literackie, które czytali uczniowie,
nauczyciele, dyrektor szkoły i dyrektor gminnej biblioteki. Uważnymi słuchaczami
były dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego, uczniowie
klas I–III i IV–VIII, którzy przekonali się, że czytanie może
być ciekawe w każdym miejscu i czasie. W sumie w akcji szkolnej wzięło udział 106
osób.

Walka z nadwagą

„Profilaktyka nadwagi i otyłości” to projekt, w którym
przez rok brało udział jedenastu uczniów z klas V i VI.
W trakcie zajęć uczestnicy
zdobyli wiedzę na temat zdrowego stylu życia, racjonalnego
odżywiania się, poznali rolę
aktywności fizycznej w zapobieganiu otyłości. Na zakończenie projektu uczniowie
otrzymali od organizatora

sprzęt do ćwiczeń: skakankę, nadmuchiwaną piłkę oraz
matę gimnastyczną. Prezenty
sprawiły radość oraz zmotywowały do zmiany trybu życia
i zadbania o własne zdrowie.

Święto
Niezapominajki

15 maja przypada Dzień
Polskiej Niezapominajki,
o którym zawsze pamiętają
uczniowie z zerówki i klas I–III.
W tym roku dzieci występując
w niebieskich i błękitnych barwach, prezentowały przygoto-
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wane wcześniej portrety osób,
które chciałyby zachować na
zawsze w pamięci. Wyjątkowo
uczczono imieniny koleżanki
z klasy II – Zosi, która w podziękowaniu zaśpiewała piosenkę,,Nie odchodź nigdy za
daleko”. Święto zakończyło się
dyskoteką dla uczniów.

Dzień Mamy i Taty

Słowem i piosenką dzieci podziękowały za trud wychowania swoim mamom
i tatom w dniu ich święta.
Uroczystość rozpoczęła się
częścią artystyczną przygotowaną przez poszczególne klasy pod opieką wychowawców.
Uczniowie zaprezentowali
wiersze i zaśpiewali piosenki,
w których wyrazili swoją miłość i wdzięczność za dobroć
i cierpliwość, za serce, które
tak wiele rozumie i tak wspaniale wybacza. Nie zabrakło
własnoręcznie wykonanych
upominków, słodkiego poczęstunku, a także wspólnych zabaw i konkurencji.

Wycieczka do
pracowni szkła
artystycznego

Pracownia szkła artystycznego Marka Jargiło we Wronowie była celem wycieczki
uczniów klas I–III, którzy mieli okazję przyjrzeć się pracy
artysty – hutnika. Widzieli, jak z jego rąk wychodzą
przepiękne szklane dzbany,
dzbanuszki, karafki, kieliszki,
patery, lampy oświetleniowe.
Obserwowali przebieg powstawania wyrobu szklanego od momentu wytopu aż
do efektu końcowego. Na początku udali się do hali produkcyjnej, aby zobaczyć, jak
powstaje szkło. Później spróbowali swoich sił w tworzeniu wyrobu szklanego, a na
koniec zakupili prezenty dla
siebie i najbliższych.

Dzień Dziecka

Dmuchane zjeżdżalnie,
trampoliny, paintball, malowanie twarzy, rozgrywki
sportowe to tylko część niespodzianek, które czekały na
uczniów z okazji Dnia Dziecka.

3 czerwca br. zamiast na lekcjach w szkolnych ławkach
dzieci aktywnie spędzały czas
na świeżym powietrzu, uczestnicząc w grach i zabawach. By
nie zabrakło im sił, rodzice
przygotowali bułeczki i napoje. Na zakończenie dzieci pojechały do Teatru w Remizie
w Łączkach-Pawłówku, gdzie
obejrzały przedstawienie „Improwizowana księżniczka”.

Wizyta w Zoo

Spotkanie ze zwierzętami
z różnych stref klimatycznych
świata było niezapomnianym przeżyciem dla dzieci z przedszkola i punktu
przedszkolnego, które 13
czerwca br. odwiedziły ogród
zoologiczny w Wojciechowie. Bezpośredni kontakt ze
zwierzętami był interesującą
lekcją. Po spacerze czekały

kolejne atrakcje, czyli grillowane kiełbaski i zabawa na
placu zabaw.
Zakończenie III klasy
Zanim zabrzmiał ostatni dzwonek przed wakacjami, w klasie III odbyło się
pożegnanie edukacji wczesnoszkolnej, które przebiegało w dwóch etapach. Pierwszy
to nietypowy apel z klasami
O–II, na którym uczniowie
klasy III przedstawili krótką
część artystyczną. Przekazali
kolegom i koleżankom z klasy II Złoty Klucz jako symbol
władzy oraz kartki z życzeniami sukcesów i wesołych chwil
dla poszczególnych zespołów.
Na zakończenie wszyscy odtańczyli Belgijkę jako wesoły
taniec pożegnalny. Drugi etap
pożegnania miał formę pikniku przygotowanego przez
rodziców, na którym oprócz
smakołyków, pysznych ciast
i napojów nie zbrakło zabaw
integracyjnych, uśmiechu i dobrej atmosfery.

ff Sprostowanie
W poprzednim numerze kwartalnika
społeczno-kulturalnego„Nasza
Gmina Borzechów”w artykule„100
lat Niepodległej”(str. 14) pojawił
się błąd w postaci odwróconej flagi
Polski. Była to omyłka graficzna.
Redakcja przypomina o prawie do
skracania, redagowania, korekty
i dokonywania zmian wynikających
z zasad edytorskich lub kultury
języka, a także wyboru zdjęć, które
ukazują się w kwartalniku.
Redakcja
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VII Powiatowy Piknik Sołtysów
w gminie Borzechów

S

ołtysi z powiatu lubelskiego spotkali się 7 lipca w Kępie Borzechowskiej, by wymienić się doświadczeniami.
W spotkaniu wzięli udział
nie tylko sołtysi, ale również
przedstawiciele organizacji
pozarządowych oraz samorządów gminnych z terenu
powiatu. Uczestnicy poznali dobre praktyki w zakresie
realizacji projektów społecznych oraz inwestycyjnych,

poszerzyli wiedzę o rolniczym handlu detalicznym
oraz projektach partnerskich
jako formie współfinansowania inicjatyw w sołectwach.
Podczas zjazdu wręczono nagrody w konkursie na
najciekawszą inicjatywę realizowaną przez sołectwo
działające na obszarze LGD
„Kraina wokół Lublina”. Piknik był też okazją do wspólnej zabawy.

Wybory do
Borzechów z pomocą dla Wojciechowa
Lubelskiej
tys. 377 zł to kwota bę powietrzną. Środki prze- żowaniem przeprowadzili
zebrana w ramach kazano 30 maja br. Wójtowi zbiórkę w swoich miejscoIzby Rolniczej
zbiórki pieniężnej Gminy Wojciechów.
wościach.
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Wybory przedstawicieli
rolników odbędą się w dniu
28 lipca 2019 r. Głosowanie
zostanie przeprowadzone
w godzinach 8–18 w lokalu
wyborczym zlokalizowanym
w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzechowie w sali narad na parterze.
Uprawnionymi do głosowania są podatnicy podatku rolnego. Rolnicy z terenu
Gminy Borzechów wybiorą
swoich dwóch przedstawicieli w dwumandatowym okręgu nr 98 obejmującym obszar
naszej gminy.

wśród mieszkańców Gminy
Borzechów i pracowników
gminnych jednostek organizacyjnych na rzecz mieszkańców Gminy Wojciechów
poszkodowanych przez trą-

Wszystkim ofiarodawcom
dziękujemy za okazanie serca i hojności. Słowa uznania kierujemy do sołtysów
i członków rad sołeckich,
którzy z pełnym zaanga-

Wójt Gminy Wojciechów
Artur Markowski w imieniu
swoim i poszkodowanych, do
których trafiła pomoc, składa serdeczne podziękowania
wszystkim ofiarodawcom.

Do prac porządkowych
w okresie letnim należy głównie pielenie i usuwanie chwastów. Obecnie zaniedbania
w tym zakresie wykazują niektórzy właściciele posesji
w miejscowościach: Borzechów, Borzechów-Kolonia,

Łączki-Pawłówek, Kłodnica
Dolna oraz Kępa-Kolonia.
Zaangażowanie i obowiązkowość mieszkańców wpłynie
na stan bezpieczeństwa osób
poruszających się po drodze
i chodniku oraz poprawi wygląd i estetykę miejscowości.

Zadbaj o czystość chodników!

P

rzypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, obowiązek dbania o czystość na
chodnikach spoczywa na właścicielu nieruchomości, przy
której chodnik jest położony.
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Wielkanoc w Teatrze w Remizie

T

eatr w Remizie jest miejscem spotkań ciekawych ludzi, którzy dzielą się czymś wartościowym
z mieszkańcami naszej gminy. Tym razem 6 kwietnia
do Łączek-Pawłówka przyjechał ojciec dominikanin Tomasz Dostatni, który zaprezentował program pt. „Gawędy dominikańskie. Otwarta Brama”.
Gość opowiadał o zwyczajach wielkanocnych w różnych

stronach świata i kulturach
oraz prowadził rozważania
związane z Wielkim Tygodniem. Spotkanie uświetnił
występ Borysa Somerschafa,
który śpiewał sonety Szekspira, przy akompaniamencie Jakuba Niedoborka. Na koniec
o. Tomasz Dostatni podpisywał swoje książki, a panie
z KGW w Łączkach-Pawłówku częstowały smakołykami
związanymi z nadchodzącymi świętami.

„Kraina wokół Lublina” przyznała granty
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umów na realizację
grantów podpisała
LGD „Kraina wokół
Lublina”. Spotkanie przedstawicieli organizacji i instytucji
działających w sferze kultury miało miejsce 13 czerwca 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Teatr w Remizie”
w Łączkach-Pawłówku.
Granty dotyczyły następujących obszarów działań: organizacja imprez i wydarzeń
kulturalnych promujących
walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne
i tradycyjne, a także doposażenie zespołów i zorganizowanych grup działających
w sferze kultury poprzez
zakup strojów i innego wy-

posażenia (z wyłączeniem
instrumentów muzycznych)
z możliwością podnoszenia
kompetencji oraz promocji.
Podczas spotkania przedstawiono dobre praktyki oraz
różne formy działalności or-

ganizacji zajmujących się aktywizacją i animacją kultury.
Michał Zgiet jako prezes Stowarzyszenia „Teatr w Remizie” mówił o tym, jak zrobić
teatr w remizie. Agnieszka
Polak zaprosiła do współpra-

cy z Oddziałem Lubelskiego
Związku Literatów Polskich
w obszarze słowa i kultury.
Natomiast grantobiorcy przy
okazji wręczania im umów
zaprezentowali wydarzenia
kulturalne oraz inicjatywy będące przedmiotem projektów
grantowych. W dalszej części
o swoich działaniach i dokonaniach mówiły amatorskie
grupy teatralne działające na
obszarze LGD.
Spotkanie zakończyła integracja przy ognisku, przy którym członkowie trzech grup
artystycznych spontanicznie
utworzyli zespół wokalno–
instrumentalny z bogatym
repertuarem piosenki studenckiej, ludowej, szant.

sne źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na paliwa stałe lub
biomasę charakteryzujące się
parametrami jak dla kotłów

5 klasy wg PN, piece zasilane
prądem elektrycznym).
Do końca października br.
należy również składać wniosek o demontaż i odbiór lub
sam odbiór eternitu z budynków mieszkalnych czy
gospodarczych. Zadanie to
obecnie jest realizowane za
pośrednictwem urzędu gminy przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.
Zainteresowani mieszkańcy
mogą składać wnioski w urzędzie gminy.

Wsparcie gminy na ekoinwestycje

31

października 2019 r.
mija termin zgłaszania wniosków o dofinansowanie z budżetu gminy planowanych do realizacji
w 2020 r. inwestycji w gospodarstwach domowych.
Dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł obejmuje: budowę
ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków,
instalację urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła
energii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne,

pompy ciepła, przydomowe
elektrownie wiatrowe), wymianę źródeł ciepła zasilanych
paliwami stałymi na nowocze-

7
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II miejsce
Karol Stępień i Martyna Paluch –
złote medale w skoku w dal

na igrzyskach
O miano „najaktywniejszej sportowo gminy powiatu lubelskiego”
walczyło siedem gmin podczas IV Powiatowych Igrzysk SportowoRekreacyjnych. 14 czerwca br. do Pszczelej Woli przyjechało ponad
trzystu zawodników z gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica
Duża, Niemce, Strzyżewice i Zakrzew.

Martyna Paluch, I miejsce

Karol Stępień, I miejsce

Reprezentacja gminy zajęła II miejsce w klasyfikacji końcowej
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III miejsce Gabrieli Polak i Szymona Sołtysa w skoku w dal

II miejsce dziewcząt w triobaskecie

Sztafeta szwedzka zajęła III miejsce

II miejsce chłopców w triobaskecie

Uroczystego otwarcia
igrzysk dokonali: wicestarosta
lubelski Andrzej Chrząstkowski i dyrektor Departamentu
Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w
Lublinie Artur Domański, życząc zawodnikom rywalizacji
w duchu fair play.
Gminę Borzechów reprezentowała grupa 18 uczniów
ze szkół podstawowych: 12
z Borzechowa i 6 z Kłodnicy

Dolnej, których opiekunem
był Mirosław Lenart. Uczniowie rywalizowali w licznych
konkurencjach sportowych,
zarówno indywidualnych jak
i drużynowych, plasując się za
każdym razem na podium, co
miało przełożenie na klasyfikację końcową. Na pierwszym
miejscu w rywalizacji gmin
była Niedrzwica Duża, drugie zajął Borzechów,
a na trzecim były
Niemce.

Reprezentanci gminy w piłce nożnej zajęli III miejsce

Wszyscy nasi uczniowie pokazując wysoka formę i umiejętności sportowe, powrócili
z igrzysk z medalami oraz z
nagrodami rzeczowymi. Najlepiej indywidualnie zaprezentowali się Martyna Paluch
oraz Karol Stępień, którzy zdobyli złote medale w skoku w
dal, a także wywalczyli medale w biegu: na 100 m
brązowy medal dla
Martyny Paluch,
na 60 m srebrny

dla Karola Stępnia. Dobre skoki w dal mieli równie ż Szymon
Sołtys i Gabriela Polak, którzy
zajęli trzecie miejsca w swoich
kategoriach wiekowych.
W konkurencjach drużynowych nasi zawodnicy uzyskali następujące wysokie miejsca
w dyscyplinach:
• triobasket dziewcząt: II
miejsce dla drużyny w składzie: Emilia Bednarczyk,
Barbara Jędyk, Sandra Pizoń, Magdalena Babisz;
• triobasket chłopców: II
miejsce dla drużyny w składzie: Maksymilian Żuber,
Wojciech Stec, Mateusz Wąsik, Kamil Chromik;
• sztafeta szwedzka: III miejsce dla drużyny w składzie:
Filip Polak, Adam Jędyk, Kamil Chromik, Piotr Seroka;
• piłka nożna: III miejsce dla
drużyny w składzie: Adam
Jędyk, Filip Polak, Konrad
Przychodzeń, Wojciech Kasperek, Wiktor Gałat, Kamil
Stachyra, Szymon Sołtys,
Piotr Seroka.

M. Lenart
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Wycieczkowy
Dzień Dziecka
Ciekawe i nieznane zakątki województwa
lubelskiego odwiedzili uczniowie Szkoły
Podstawowej w Kłodnicy Dolnej, świętując
w ten sposób Dzień Dziecka.
Uczniowie klas IV–VIII
wzięli udział w wycieczce
do Chełma i Poleskiego Parku Narodowego. W Chełmie
zwiedzili Bazylikę Chełmską,
Górę Katedralną i Stare Miasto, gdzie oglądali zrekonstruowaną studnię miejską oraz
pozostałości dawnego ratusza sięgającego czasów XV w.
Spacer podziemnymi korytarzami kredowymi dostarczył niezapomnianych
wrażeń. Uczniowie mogli zapoznać się z licznymi ekspozycjami geologicznymi,
archeologicznymi i historycznymi. Wielką atrakcją było
również spotkanie z legendarnym duchem Bieluchem,
strażnikiem podziemnych
korytarzy. Kolejnym punktem wycieczki był Urszulin,
gdzie odbyła się projekcja
filmu o Poleskim Parku Na-

rodowym. Uczniowie zwiedzili Ośrodek Ochrony Żółwia
Błotnego, a następnie z przewodnikiem przeszli ścieżką
przyrodniczą „Dąb Dominik”.
Zobaczyli też zarastające jezioro Moszna: torfowisko,
owadożerne rosiczki, bór bagienny, ols kępkowo-dolinkowy, lasy grądowe. Wycieczka
była pełna ciekawych atrakcji
przyrodniczych.
Z kolei uczniowie klas 0–III
wybrali się do Wronowa, by
poznać proces powstawania
różnorodnych naczyń szklanych, zarówno ozdobnych, jak
i użytkowych. Na warsztatach
mieli możliwość samodzielnego wykonania kwiatów ze
szkła. Nawet najmłodszych
uczestników wycieczki nie
zrażał wielki piec.
Dzieci cieszyły się, że za
pomocą odpowiednich na-
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rzędzi, w ogromnych rękawicach i specjalnych okularach
z masy, którą określiły jako,,płynny miód”, można było
wykonać tak misterne ozdoby. Na kolejnych zajęciach
uczniowie uczyli się sztuki
grawerowania, które okazało

się znakomitą zabawą. Warsztaty w hucie szkła Glass Studio
Jargiło zakończyło wspólne
ognisko ze smaczną kiełbaską. Z wyjazdu dzieci wróciły
bardzo zadowolone, przywożąc ze sobą samodzielnie wykonane pamiątki.

Kolejną wycieczką szkolną był wyjazd uczniów klas
VII i VIII do Muzeum Wsi
Lubelskiej, gdzie odbyły się
warsztaty. Młodzież poznawała tajniki dawnej pracy
młynarza oraz zajęcia gospodyń wiejskich. Uczniowie

sprawdzali, jak wyrabiało
się włókno z konopi i piekło
podpłomyki w starym piecu
chlebowym. Część osób zaintrygowało malowanie ikon
na drzewie lipowym. Były to
nietypowe, ale bardzo interesujące zajęcia.
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Podziękowania dla mam Bezpiecznie na wakacje

Z

anim rozpoczęły się wakacje, 16 uczniów Szkoły
Podstawowej w Kłodnicy
Dolnej uzyskało kartę rowerową. Uczniowie przystąpili
wcześniej do dwuetapowe-

Z

okazji Dnia Matki młodsi
uczniowie wraz z przedszkolakami Szkoły Podstawowej w Kłodnicy Dolnej zaprosili swoje mamy na
wspólne świętowanie.
Klasa II przygotowała przedstawienie pt.,,Królewna Śnież-

go egzaminu. Część praktyczna została przeprowadzona
pod czujny okiem dzielnicowego mł. asp. Pawła Dębskiego. Wszystkim życzymy bezpiecznej jazdy.

ka i siedmiu krasnoludków”, a
pozostali uczniowie śpiewali piosenki i recytowali wiersze. Uroczystość zakończyła
się wspólnym odśpiewaniem
„Sto lat” i wręczeniem swoim
mamom własnoręcznie przygotowanych podarunków.

Zapraszamy na

dożynki
powiatowe i wojewódzkie

8.09.2019 r.
Radawiec
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500+ na nowych zasadach

W

nioski 500+ można składać od 1 lipca 2019 r. wyłącznie
drogą elektroniczną (poprzez
bankowość elektroniczną,
portal Emp@tia lub portal
PUE ZUS) lub od 1 sierpnia
2019 r. w formie tradycyjnej
(osobiście lub pocztą) oraz
elektronicznej.
Jeżeli wniosek o 500+ zostanie złożony w okresie od

1 lipca do 30 września 2019
r. (dotyczy świadczeń na dzieci, które dotychczas nie były
objęte programem) świadczenie zostanie przyznane
z wyrównaniem od 1 lipca
2019 r.
Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie 500+ do 30
września 2019 r. również będą
mogli składać wnioski od 1 lipca 2019 r. celem kontynuacji

wypłaty 500+ od października 2019 r. Niezłożenie wniosku
będzie skutkowało brakiem realizacji 500+.
Prawo do 500+ zostanie
ustalone na wydłużony okres
świadczeniowy trwający do
31 maja 2021 r., co oznacza
że w 2020 r. nie będzie trzeba składać kolejnego wniosku.
Rodzice, którzy pobierają 500+ na drugie i kolejne

dziecko, składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek
na wszystkie dzieci (w tym
pierwsze dziecko). W ten
sposób otrzymają od 1 lipca
2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na
które dotychczas nie pobierali 500+), a od 1 października
2019 r. na pozostałe dzieci (na
które mieli przyznane 500+
do 30 września 2019 r.)

uczniów, prawni opiekunowie, osoby uczące się (w przypadku uniezależnienia się od
rodziców), rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne
domy dziecka i dyrektorzy
placówek rodzinno-wychowawczych.

Od 1 lipca trwa przyjmowanie wniosków online. Odpowiednie dokumenty można
wypełnić przy użyciu bankowości internetowej lub za pośrednictwem platformy Emp@
tia dostępnej pod adresem empatia.mpips.gov.pl. Natomiast

1 sierpnia Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Borzechowie rozpocznie przyjmowanie wniosków w formie
papierowej. Termin przyjmowania dokumentów w formie
online i tradycyjnej upływa 30
listopada.

dłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu
zasiłkowego. W przypadku gdy osoba ubiegająca
się o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy
2019/2020 złoży wniosek w
okresie od 1 do 31 sierpnia br.,
przyznanie i wypłata świadczeń za listopad następuje

do dnia 30 listopada 2019 r.
W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych w
okresie od 1 września do 31
października br., ustalenie
prawa i wypłata świadczeń
przysługujących za listopad
i grudzień następuje do dnia
31 grudnia 2019 r.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada
do 31 grudnia br., ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących od miesiąca
złożenia wniosku następuje
do ostatniego dnia lutego następnego roku.

towano wyjazdy do kina i na
basen, spotkania ze specjalistami, rozrywki umysłowe
czy muzykoterapię. W projekcie uczestniczy grupa z Lublina, Bełżyc i Borzechowa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie zaprasza
wszystkie osoby, które chcą
aktywnie spędzić czas, do
udziału w zajęciach w czwartki w godz. 11–14.

Dobry Start do szkoły

W

nioskuj o 300 zł na
wyprawkę szkolną dla
dziecka, które we wrześniu br. rozpocznie nowy rok
szkolny, z wyłączeniem przedszkola, zerówki i studentów.
Wniosek o świadczenie mogą składać: rodzice

Zasiłek rodzinny

O

d 1 sierpnia można składać wnioski w formie
tradycyjnej o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy
2019/2020.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym
wpłynął wniosek z prawi-

Seniorki w akcji

K

ultywowanie tradycji regionalnych to zasługa seniorek, które spotykają
się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzechowie. Już
po raz kolejny powstały tradycyjne palmy, pisanki i wianuszki na wiankowy czwartek. Panie tworzą biżuterię z koralików, wykonują ozdobne kartki, kwiaty ze wstążek, serwetki
na szydełku.
W tym roku biorą udział
w projekcie „Razem”, który realizuje Fundacja Karuzela Aktywności z Lublina.
W ramach spotkań przygo-
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Lato powitane

Festyn „Powitanie
Lata” to coroczna
impreza
środowiskowa
w ŁączkachPawłówku, która
integruje nie tylko
mieszkańców
gminy Borzechów,
ale również gmin
sąsiednich. W tym
roku w wydarzeniu
wzięło ok. 300 osób.
Na uczestników czekało
wiele atrakcji, które przygotowali organizatorzy: Stowarzyszenie Centrum Artystyczne
„Teatr w Remizie”, OSP, Koło
Gospodyń Wiejskich w Łączkach-Pawłówku i Wójt Gminy

Borzechów. Na scenie wystąpili: kapela ludowa Swojacy z Niedrzwicy Kościelnej,
zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach i młodzieżowy
zespół gitarowy pod kierunkiem Tadeusza Kasprzaka.
Zaproszenie na festyn przy-

jęła również Grupa Motocyklowa „Wydech” z Bełżyc,
która zaprezentowała swoje
motocykle.
W trakcie festynu odbywały się konkurencje sprawnościowe dla dzieci i dorosłych.
Młodsi brali udział w kreatywnym malowaniu lata pod

kierunkiem Mirelli i Konrada Bielów. Dzieci miały także
możliwość malowania twarzy przez Magdalenę Brodacz.
Stasi wykazywali się w biegu,
który zakończył się znalezieniem kwiatu paproci. Całość
imprezy uświetnił koncert zespołu Agnus.
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Na pikniku z FIKU MIKU

K

oło Gospodyń Wiejskich
„FIKU MIKU” w Łopienniku zorganizowało pierwszy piknik rodzinny. Impreza, która odbyła się 29 czerwca, zintegrowała lokalną społeczność.
Dzięki pomocy finansowej
Wójta Gminy Borzechów i
sponsorów nie zabrakło atrakcji: dmuchańców dla dzieci,
symulatora jazdy, żonglerki fla-

gami w barwach miasta Lublin,
występu teatralno-wokalnego KGW „FIKU MIKU”, pokazu akrobacji motocyklowych i
rowerowych, występu zespołu
Swojacy z Niedrzwicy Dużej.
Gospodynie zaprezentowały
umiejętności kulinarne, częstując potrawami, słodkościami i napojami regionalnymi.
Godziny nocnej zabawy uprzyjemnił zespół Free Boys.

Biblioteka dzieciom

O

tym, że gminna biblioteka zawsze mile gości
młodych czytelników,
wiedzą dzieci, które aktywnie uczestniczyły w organizowanych wiosną zajęciach
i warsztatach.
Przedszkolaki i uczniowie
z zerówki wysłuchali opowieści z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai, a następnie
wzięli udział w zajęciach,
podczas których pracowali
z rekwizytami występującymi
w przeczytanej bajce.
W każdą środę odbywały się zajęcia rękodzielnicze,

Majówka w Majdanie

M

ajdan Borzechowski
był po raz drugi gospodarzem majówki, na
którą zaprosił mieszkańców
regionu 5 maja br.
Mimo niesprzyjającej pogody panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Majdanu Borzechowskiego zachwyciły organizacją. Na stoiskach oprócz
fantów można było nabyć domowe ciasto, pierogi, kiełbasę
i kaszankę z grilla, gorącą grochówkę czy frytki. Dorośli zaś
mogli rozgrzać się nalewkami
oraz skosztować piwa z beczki.
Dzieci spędziły czas na zabawie na zamkach dmuchanych
oraz malowaniu twarzy. Na
majówce wystąpiły chór Cordial oraz panie z Przybysławic.

Piknik zorganizowali: KGW
w Majdanie Borzechowskim,
druhowie OSP i mieszkańcy
Majdanu Borzechowskiego.
Pomoc i wsparcie finansowe udzielili: Urząd Gminy Bo-

rzechów, Przedsiębiorstwo
„IGORD” Jerzy Podgórski, Elektro-Mont Arkadiusz Skiba,
Sklep „U Krysi” Krystyna Pastuszak, Avant Fabryka Porcelitu, Piekarnia GS Niedrzwica

na których powstały m.in.
ozdobne kartki z wykorzystaniem haftu krzyżykowego
i matematycznego, ozdobne
pudełka, bukiety z krepiny.
Wakacje z biblioteką to tradycyjnie propozycja twórczych
zajęć dla dzieci, które odbędą
się w dniach 19–30 sierpnia
w godz. 10–13 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzechowie.
Natomiast po wakacjach od
września ruszy kolejna edycja
zajęć środowych, na które panie bibliotekarki zapraszają od
godz. 12.

Duża, Piotr Dębiński, „Pizzeria
Na Górce” Grzegorz Ciężkowski, El-HAND Marian Pietraś,
FHU E. Masiak oraz panie z kół
gospodyń wiejskich z Kłodnicy
oraz Łączek – Pawłówka.
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W hołdzie ofiarom

Pamięć o pięciu
więźniach Zamku
Lubelskiego
zamordowanych
przez okupanta
niemieckiego
w Każmierowie
w 1942 r. została
przywołana podczas
uroczystości,
które odbyły się
29 czerwca br.
w Kłodnicy Dolnej.
Ofiarami byli: Jan Niedzielski, Józef Kozak, Bolesław
Rogowski oraz dwaj inni
mężczyźni nieznani z imienia i nazwiska. W 2018 r.
przeprowadzono ekshumację, a szczątki zabitych złożono

w zbiorowej mogile na cmentarzu w Kłodnicy Dolnej. Grób
został wpisany do ewidencji
grobów i cmentarzy wojennych prowadzonej przez wojewodę.
Na uroczystości upamiętniającej zamordowanych
zgromadziło się wiele osób,
wśród nich obecni byli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, władze Gminy
Borzechów, krewni zabitych

oraz mieszkańcy okolicznych
miejscowości.
Zgromadzeni w kościele
parafialnym w Kłodnicy Dolnej wysłuchali prelekcję poświęconą ekshumacji, którą
wygłosił pracownik Instytutu
Pamięci Narodowej. Następnie ksiądz kanonik Piotr Stańczak odprawił mszę świętą,
a po przejściu na cmentarz
dokonał poświęcenia nagrobka sfinansowanego przez

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa
IPN w Lublinie. Na mogile zostały złożone wieńce i zapalone znicze.
W uroczystości uczestniczyła Orkiestra Dęta z Borzechowa, która swoją grą ubogacała
modlitwę zarówno w świątyni, jak też podczas przemarszu
na cmentarz oraz przy miejscu
wiecznego spoczynku wspominanych ofiar.

Zorientuj się w dolinie Chodelki

J

eśli myślisz, że znasz dobrze swoją
okolicę, sprawdź się podczas Rajdu
Źródeł Chodelki. Druga edycja imprezy na orientację odbędzie się w sobotę 7
września br. Start i meta przy Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej.
W tym roku rajd będzie włączony do
Pucharu Polski w Pieszych Maratonach
na Orientację, co świadczy o wysokim
poziomie imprezy. Trasę będzie można

pokonać pieszo lub rowerem w kategoriach: 3-godzinnej lub 8-godzinnej. Obowiązywać będą zasady rogainingu.
– Aby wygrać takie zawody trzeba
mieć kondycję maratończyka i czytać
mapę jak pilot kierowcy rajdowego, ale
żeby dobrze się bawić, wystarczą wygodne buty i ewentualnie kompas – mówi
Michał Dubil, pomysłodawca i organizator imprezy. Zachęca on do odkrywania

na nowo swojej okolicy, ale nie z perspektywy okna samochodu, bo dolina
Chodelki kryje wiele malowniczych wąwozów, pagórków i ciekawych miejsc,
które znajdą się na trasie tegorocznego rajdu.
Regulamin Rajdu Źródeł Chodelki
i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.facebook.
com/RajdZrodel.
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Piknik odpustowy
z „Pszczółkami”
Strażacki piknik w
Kłodnicy to impreza,
która na stałe wpisała
się do kalendarza
wydarzeń, zyskując
z roku na rok coraz
większą sympatię
mieszkańców.
Wzorem lat ubiegłych program pikniku zawierał liczne
atrakcje dla wszystkich przybyłych gości.
O tym, że impreza cieszy
się dużą popularnością i jest
okazją do skosztowania domowych specjałów, świadczą
statystyki kulinarne, które prowadzą organizatorzy:
500 pierogów, 300 zapiekanek, 16 kg kiełbasek z grilla,
17 kg frytek, 15 blach ciast,
15 l bigosu, 300 l piwa, 50
l domowego kompotu, a do
tego niezliczone litry kawy
i herbaty. Obsługa gastrono-

miczna to wyzwanie, z którym znakomicie poradziły
sobie panie z nowopowsta-

łego Koła Gospodyń Wiejskich „Pszczółki” z Kłodnicy
Górnej. Współpraca gospo-

XV Biegi Przełajowe

o Puchar Wójta Gminy Borzechów
22 września
2019 r.

niedziela

Kategorie i długość trasy:
dzieci i młodzież:
godz.
do lat 6-ciu – 100 m dziewczęta i chłopcy
2009 r. i młodsi – 300 m dziewczęta i chłopcy
2006 r. i młodsi – 700 m dziewczęta, 900 m chłopcy
2003 r. i młodsi – 1000 m dziewczęta, 1500 m chłopcy
kategoria OPEN: 2000 m kobiety, 3000 m mężczyźni

13.00

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

dyń i strażaków to zapowiedź
kolejnych udanych imprez
w gminie.
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
• 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

Zawodnicy z miejsc I–III otrzymają atrakcyjne nagrody, w kategorii
OPEN rozdane zostaną nagrody finansowe. Przewidziany jest także
poczęstunek dla uczestników biegów w postaci napojów i kiełbaski.
Główny organizator: Wójt Gminy Borzechów
Współorganizatorzy: Szkoły, OSP Borzechów Kolonia
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Zawody strażackie

Strażacy ochotnicy
z gmin Niedrzwica
Duża i Borzechów
rywalizowali ze sobą
podczas V Gminnych
Zawodów OSP, które
odbyły się 19 maja
br. na stadionie
sportowym
w Borzechowie.
W zawodach uczestniczyło
8 jednostek OSP gminy Niedrzwica Duża i 11 OSP gminy Borzechów, a dodatkową
atrakcją był start żeńskich drużyn pożarniczych z OSP Czółna, Krężnica Jara, Niedrzwica
Kościelna i Radawczyk. Wśród
licznie zgromadzonej publiczności byli zaproszeni goście,
m.in. Jan Łopata – poseł na
Sejm RP, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Lublinie, Zdzisław
Antoń – Starosta Lubelski, reprezentanci władz samorządowych i strażackich z terenu
powiatu.
W trakcie zawodów strażacy, goście i wszyscy zgroma-

dzeni uczcili minutą ciszy śp.
druha Adama Bieńka, zasłużonego dla ochrony przeciwpożarowej. W ostatnim czasie
pełnił on funkcję kierowcy
konserwatora sprzętu w jednostce OSP w Borzechowie.
Strażacy konkurowali
w biegu sztafetowym 7x50
m, ćwiczeniach bojowych
i musztrze, która była klasyfikowana oddzielnie. Zawody pokazały, że jednostki
były dobrze przygotowane,
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Śp. Adam Bieniek

zdyscyplinowane i wszystkie wykonały swoje zadania.
Publiczność miała okazję podziwiać i dopingować swoich
zawodników, a wspierała ją
i uatrakcyjniała imprezę orkiestra dęta z Borzechowa.
W klasyfikacji końcowej
zawodów zwyciężyła OSP
Strzeszkowice 94,41 pkt,
osiągając doskonały wynik
34,22 pkt w ćwiczeniu bojowym. Na drugim miejscu
była OSP Łączki-Pawłówek
– 95, 53 pkt, która uzyskała najlepsze wyniki w sztafecie pożarniczej – 57,78 pkt.
Wśród żeńskich drużyn pożarniczych zwyciężyła OSP
Krężnica Jara przed OSP Radawczyk, która była najle-

Klasyfikacja końcowa OSP gminy Borzechów
Nazwa OSP
Ilość punktów
Miejsce
Łączki-Pawłówek
95,53
I
Majdan Borzechowski
102,94
II
Kłodnica
111,94
III
Borzechów
113,50
IV
Borzechów-Kolonia
113,91
V
Kępa
118,90
VI
Białawoda
127,35
VII
Łopiennik
144,72
VIII
Ludwinów
160,97
IX
Ryczydół-Dobrowola
161,10
X
Kępa-Kolonia
198,10
XI

piej oceniona w konkurencji
musztry.
Główną nagrodą dla najlepszych jednostek z gmin
tj. OSP Strzeszkowice i OSP
Łączki-Pawłówek były kamery termowizyjne o wysokiej

rozdzielczości SEEK-REVEAL
Fire PRO o wartości ok. 4 tysięcy złotych każda, ufundowane przez firmę Fire-Max
Sp. z. o.o. z Warszawy. Nagrody wręczyła Joanna Mucha
– poseł na Sejm RP wraz z Ma-

teuszem Chęcińskim – przedstawicielem fundatora.
W poszczególnych gminach
najlepsze trzy jednostki oraz
żeńskie drużyny pożarnicze
wyróżniono dyplomami i nagrodami finansowymi. Natomiast OSP Strzeszkowice po
raz piąty z rzędu otrzymała
puchar za najlepsze wyniki.
Organizatorzy zawodów to:
samorządy gmin Niedrzwica Duża i Borzechów, zarządy gminne Związku OSP
RP, Komenda Miejska PSP
w Lublinie poprzez JRG PSP
w Bełżycach, która zapewniła
obsadę komisji sędziowskiej.
OSP Łączki-Pawłówek reprezentowała nasza gminę
w powiatowych zawodach
sportowo-pożarniczych, które odbyły się 9 czerwca br.
w Bełżycach, zajmując dziesiąte miejsce.
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Kiermasz wielkanocny
7

kwietnia 2019 r. w sali
przy Gminnej Bibliotece
Publicznej w Borzechowie odbył się kiermasz wielkanocny, na którym swoje rękodzieło zaprezentowali lokalni twórcy.
Odwiedzający kiermasz podziwiali i kupowali stroiki, pisanki, serwety szydełkowe,
palmy wielkanocne, szyte
i szydełkowe maskotki oraz
domowe ciasta. Wielkanocne dekoracje i ozdoby wyszły
spod rąk pań z kół gospodyń wiejskich działających
w Dobrowoli, Kępie, Kłodnicy Górnej, Łączkach-Pawłówku, Majdanie Borzechowskim
i Ryczydole. Na stoiskach były
wystawiane też prace uzdol-

nionych pań z terenu gminy
(Haliny Iwaniak, Izabeli Jakubowskiej, Haliny Sokalskiej,

Barbary Stefaniak, Joanny Żywickiej) oraz uczestniczek zajęć czwartkowych w gminnej

bibliotece (Genowefy Dziewulskiej, Alicji Skic, Marianny Wójcik, Angeliki Drobek).

Xix turniej piłki nożnej
O puchar
wójta gminy borzechów
4 sierpnia
2019 r.
(niedziela)

start o godz. 9.30
obiekt sportowo-rekreacyjny
w Borzechowie-Kolonii

Regulamin turnieju dostępny
jest na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Borzechów oraz
na stronie internetowej:
www.borzechow.eu

Ostateczny termin
zgłoszeń upływa
w dniu 2.08.2019 r.
Urząd Gminy Borzechów (pok. nr 8),
e-mail: ug@borzechow.eu
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Borzechowski etap
XXII Kolarskiego
Wyścigu Tandemów
Marcin Polak
z pilotem Michałem
Ładoszem byli
pierwsi na mecie
w IV etapie XXII
Kolarskiego
Wyścigu Tandemów
o Puchar Marszałka
Lubelszczyzny
i o nagrodę Wójta
Gminy Borzechów.
Wyścig odbył się
3 maja 2019 r.
na terenie naszej
gminy.
Start i meta była przed
Urzędem Gminy w Borzechowie, a trasa prowadziła
przez Kłodnicę Dolną i Kępę.
W miejscu, gdzie znajdowała
się meta, co drugie i czwarte okrążenie było premiowane dodatkowymi punktami
lotnych finiszów. W zmaganiach mężczyzn najlepsi okazali się mistrzowie świata
z Apeldoorn, czyli nasz krajan Marcin Polak oraz Michał
Ładosz. Wśród kobiet pierwsze miejsce zajął tandem mistrzyń świata z Rio de Janeiro
– Iwona Podkościelna z pilotem Aleksandrą Tecław.
Wieloetapowy wyścig kolarski Hetman Tandem Cup jest
organizowany od 1998 roku
pod patronatem Marszałka
Lubelszczyzny. To jedyne takie
wydarzenie sportowe w Europie z udziałem osób niewidomych i słabowidzących. Rok
w rok w wyścigu uczestniczą
sportowcy z Polski i z zagranicy. Wyścig składał się z VI etapów, w tym z pięciu etapów

wyścigu ze startu wspólnego
oraz jednego etapu jazdy indywidualnej na czas. Łączny
dystans zawodów to ok. 365
km dla mężczyzn i 308 km dla
kobiet. Impreza organizowana pod auspicjami UCI zgromadziła 18 par.
Gratulujemy i trzymamy
kciuki za zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa
Świata w parakolarstwie, które w 2020 r. zostaną rozegrane w Ostendzie.

Klasyfikacja IV etapu:
MĘŻCZYŹNI
1. Marcin Polak i Michał Ładosz (Kolarski Klub Tandemowy
HETMAN LUBLIN)
2. Adam Brzozowski i Tomasz Bala (Kolarski Klub Tandemowy HETMAN LUBLIN)
3. Ruslan Bialkouski i Yauheni Navasad (Białoruś)
KOBIETY
1. Iwona Podkościelna i Aleksandra Tecław (Kolarski Klub Tandemowy HETMAN LUBLIN)
2. Karolina Rzepa i Edyta Jasińska (KSN „Łuczniczka” Bydgoszcz)
3. Justyna Kiryła i Barbara Borowiecka (Kolarski Klub Tandemowy HETMAN LUBLIN)
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XVII i X Turniej w piłkę
nożną o Puchar Wójta
Gminy Borzechów
7 czerwca 2019 r.
na boisku przy
szkole podstawowej
i gimnazjum
w Borzechowie odbył
się X dla dziewcząt
i XVII dla chłopców
Turniej w piłkę nożną
o Puchar Wójta
Gminy Borzechów.
Celem rozgrywek była
popularyzacja piłki nożnej
wśród dzieci i młodzieży
jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz
wyłonienie zwycięzców w rywalizacji pomiędzy szkołami
podstawowymi z Borzechowa i Kłodnicy Dolnej. Łącznie w zawodach wzięło udział
100 uczniów. Mecze były rozgrywane w 3 kategoriach wiekowych: chłopcy klasy I–III,
dziewczęta oraz chłopcy klasy IV–VI i VII–VIII.
O godzinie 9.00 wójt Zenon
Madzelan przywitał wszystkich uczestników turnieju,

a następnie dokonał uroczystego otwarcia, życząc dobrej zabawy i wspaniałego
piłkarskiego widowiska. Następnie Mirosław Lenart jako
gospodarz i sędzia zawodów
omówił zasady i przepisy gry
obowiązujące na turnieju.

Mecze były rozgrywane na
boisku o wymiarach 60 m na
30 m, 2x12 minut. Turniej okazał się szczęśliwy dla zawodników z Borzechowa, którzy
zwyciężyli we wszystkich kategoriach. Na uczestników
turnieju czekał poczęstunek,

a z rąk wójta Zenona Madzelana zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary, statuetki dla
najlepszego strzelca i bramkarza oraz nagrody w postaci
piłek nożnych. Mecze sędziowali Mirosław Lenart i Wojciech Winiarczyk.
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Trenuj w naszej PERLE!

D

obra kondycja, poprawa wydolności i koordynacji ruchowej to tylko
niektóre zalety gry w piłkę
nożną, które wymienia trener Tadeusz Czapla, zachęcając do wstąpienia do Klubu GKS „PERŁA”. Trwa nabór dzieci z roczników 20052013. Treningi rozpoczną się
w sierpniu.
W czerwcu zaczęły trenować najmłodsze dzieci z
nowej grupy – rocznik 20112013. Z kolei drużyna Orlik
Młodszy w dwóch turniejach
zajęła 2 oraz 3 miejsce oraz

odniosła zwycięstwo w Turnieju o Puchar Wójta Gminy
Chodel. Najlepszym strzelcem
turnieju został Szymon Gałat.
Drużyna Perły Borzechów
Młodzik Starszy po sezonie
2018/19 zajęła 8 miejsce w
lubelskiej lidze. Powodem
tak niskiej lokaty były braki
kadrowe, dlatego zespół grał
w niepełnym składzie. Głównymi zawodnikami, którzy
uczestniczyli w większości
meczów, byli: Maksymilian
Żuber, Ernest Jarocha, Karol
Wełna, Oliwier Skiba, Mateusz Andrasik, Hubert Pioś,

Mikołaj Wierzchowski, Antoni Chomicki.
Trener dziękuję wszystkim
zawodnikom za zaangażowa-

Chłopcy kl. I–III
I SP Borzechów (9:0)
II SP Kłodnica
Najlepszy strzelec
Krzysztof Wawerek
Najlepszy bramkarz
Kamil Żywicki
Chłopcy kl. IV–VI
I SP Borzechów (4:3)
II SP Kłodnica
Najlepszy strzelec
Rafał Pyć
Najlepszy bramkarz
Mikołaj Stamirecki
Dziewczęta kl. IV–VI
I SP Borzechów (2:1)
II SP Kłodnica
Najlepszy strzelec
Weronika Babis
Najlepszy bramkarz
Wiktoria Zięba
Chłopcy kl. VII–VIII
I SP Borzechów (2:0)
II SP Kłodnica
Najlepszy strzelec
Kamil Chromik
Najlepszy bramkarz
Konrad Przychodzeń
Dziewczęta kl. VII–VIII
I SP Borzechów (5:2)
II SP Kłodnica
Najlepszy strzelec
Sandra Pizoń
Najlepszy bramkarz
Magdalena Babisz

nie i życzy dalszych sukcesów.
Chętne dzieci zaprasza na treningi. Kontakt z trenerem tel.
781-405-054.
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Koniec sezonu 2018/19
S

iódme miejsce i mnóstwo
emocji – tak miejscowy
Klub GKS „PERŁA” Borzechów zakończył rozgrywki ligowe w sezonie 2018/2019.
Po rundzie jesiennej klub
zajmował dziesiąte miejsce
z dorobkiem 14 pkt. Po ciężko
przepracowanej zimie przez
zawodników nadeszła runda
wiosenna, która rozpoczęła
się od zwycięstwa (2:1) z wiceliderem STOK Zakrzówek.
Ta wygrana dodała piłkarzom
skrzydeł, gdyż zaczęli zdobywać punkty.
Po trzynastu meczach zespół miał na swoim koncie 8
zwycięstw, 1 remis i 3 porażki. Kibice nie mogli narzekać
na nudne mecze, bo drużyna dostarczała dużo emocji,
zdobywając kolejne bramki,
jak w meczu z Wisłą Józefów
pokonaną 10:5. W rundzie
wiosennej klub zajął trzecie
miejsce, ulegając tylko liderowi Tęcza Bełżyce i drużynie GLKS Potok Wielki. Cały
sezon zakończył na siódmym
miejscu z 39 pkt.
Jednak mimo udanego sezonu zespół przeżywał trudne chwile ze względu na
śmierć kapitana śp. Michała Trzeciaka. Przez kolegów
z drużyny został zapamiętany jako zawodnik, dla które1.
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Nazwa

Tęcza Bełżyce
Orzeł Urzędów
Sygnał Chodel
Płomień Trzydnik Duży
Wisła Annopol
Iskra Krzemień
Perła Borzechów
LKS Kowalin
LKS Potok Wielki
Stok Zakrzówek
LZS Poniatowa Wieś
Ruch Popkowice
Wisła Józefów
Tęcza Kraśnik

Śp. Michał Trzeciak

go klub znaczył bardzo wiele
i wiele dla niego zrobił oraz
poświecił. Gdy po spadku zespołu z klasy okręgowej zawodnicy opuszczali drużynę,
on wiedział, gdzie jest jego
miejsce, dlatego bez namysłu odpowiadał: „Dopóki klub
istnieje, nigdzie się stąd nie

wybieram”. Opuścił kolegów
z klubu, kibiców, żonę i dziecko, ale w sercach pozostanie
na zawsze.
Michał dołączył do swojego przyjaciela śp. Adama
Bieńka, który mimo młodego
wieku wiele zrobił dla wspólnoty, wielokrotnie wspierając
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klub i mieszkańców naszej
gminy. Zarząd oraz członkowie Klubu GKS PERŁA Borzechów składają najszczersze
kondolencje i wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich
śp. Michała Trzeciaka i Adama Bieńka. Niech spoczywają w pokoju.
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