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Wymień piec 
z dofi nansowaniem

Dodatkowe zajęcia dla 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Kłodnicy Dolnej

Znamy zwycięzców 
konkursu 
„Piękna wieś”
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Od ostatniego wydania ga-
zety odbyła się jedna se-
sja Rady Gminy Borze-

chów. 
W dniu 16 września, na XV 

posiedzeniu bieżącej kadencji, 
radni omówili cztery zasadni-
cze zagadnienia:
1. realizacja budżetu gminy 

w I półroczu 2016 roku
2. zmiany budżetu na rok bie-

żący
3. zmiana w udzieleniu pomo-

cy finansowej dla Powiatu 
Lubelskiego

4. zaliczenie dróg lokalnych 
do kategorii dróg gminnych.
Znaczna część obrad zosta-

ła poświęcona analizie reali-
zacji budżetu gminy w pierw-
szych sześciu miesiącach 
bieżącego roku. Wójt gmi-
ny przedstawił szczegóło-
wą informację na ten temat. 
W I półroczu zrealizowano 
następujące zadania:
– remonty bieżące dróg gmin-

nych – praca równiarki, za-
kup i rozłożenie piasku 
i kruszywa;

– modernizacja drogi w Kępie 
– odcinek o długości 500 m 
(położenie kruszywa);

– utwardzenie kruszywem 
drogi gminnej w Ludwino-
wie na odcinku 500 m;

– odbudowa drogi w Kłodni-
cy Dolnej w kierunku cmen-
tarza;

– poszerzenie drogi gminnej 
w Kłodnicy Dolnej w kie-

runku szkoły, w zamian za 
planowaną budowę chod-
nika w tym miejscu;

– remont drogi Ryczydół - 
Dąbrowa;

– opracowanie kosztory-
su budowy drogi gminnej 
w Kępie Borzechowskiej;

– przekazanie Powiatowi 
Lubelskiemu środków na 
dofinansowanie remontu 
drogi powiatowej w Maj-
danie Skrzynieckim oraz 
drogi Borzechów – Kłod-
nica Dolna (zadanie zosta-
ło wykonane jesienią ubie-
głego roku);

– regulacja stanu prawnego 
działki w Kaźmierowie, na 
której usytuowany jest bu-
dynek świetlicy wiejskiej;

– budowa oświetlenia ulicz-
nego w Kępie Borzechow-
skiej;

– termomodernizacja budyn-
ków strażnic OSP w Majda-
nie Borzechowskim, Kępie 
Kolonii i Ryczydole;

– wykonanie opaski z kost-
ki brukowej przy strażnicy 
OSP w Ludwinowie;

– termomodernizacja bu-
dynku świetlicy wiejskiej 
w Kaźmierowie;

– udzielenie dotacji dla 6 
mieszkańców gminy na 
budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków;

– wykonanie i aktualizacja 
map sytuacyjno-wysoko-
ściowych dla potrzeb bu-

dowy sieci gazowej w Maj-
danie Skrzynieckim;

– przekazanie dotacji dla Ko-
mendy Wojewódzkiej Stra-
ży Pożarnej z przeznacze-
niem na modernizację ga-
rażu Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej w Bełżycach.
 Rada Gminy dokonała 

zmiany uchwały budżetowej 
na 2016 rok. Zwiększono do-
chody budżetowe poprzez 
wprowadzenie dodatkowych 
środków: dotacji na dofinan-
sowanie zakupu podręczni-
ków i materiałów edukacyj-
nych dla uczniów w ramach 
programu „Wyprawka szkol-
na” oraz na realizację progra-
mu „Asystent rodziny i koor-
dynator pieczy zastępczej na 
rok 2016”, dotacji z WFOŚiGW 
w Lublinie na konkurs „Piękna 
Wieś”, a także środków z re-
zerwy subwencji oświatowej. 

Zmniejszono planowane 
wydatki na pomoc finanso-
wą dla Powiatu Lubelskiego 
z przeznaczeniem na odbu-
dowę drogi powiatowej Kłod-
nica Dolna–Kłodnica Górna–
Dobrowola.

Zwiększeniu uległy wydat-
ki finansowane z omówionych 
wyżej dotacji, a także na: bie-
żące remonty dróg gminnych, 
bieżące wydatki OSP, na opra-
cowanie analizy zmian w za-
gospodarowaniu przestrzen-
nym gminy, bieżące wydat-
ki w administracji, w tym na 

upominki dla par małżeńskich 
świętujących Złote Gody.

Radni dokonali także zmia-
ny uchwały z grudnia 2015 
roku o udzieleniu pomocy fi-
nansowej Powiatowi Lubel-
skiemu. Zmniejszeniu ulegną 
środki przekazane dla Powia-
tu z przeznaczeniem na odbu-
dowę drogi powiatowej Kłod-
nica Dolna–Kłodnica Górna–
Dobrowola. Mniejszy udział 
finansowy gminy w kosztach 
inwestycji to efekt ogranicze-
nia zakresu zadania (do grani-
cy gminy zostanie jeszcze ok. 
2 km), ale również znacznie 
wyższej niż zakładano dotacji 
wojewody na odcinek drogi 
modernizowany w roku bie-
żącym.

Rada Gminy podjęła rów-
nież uchwałę, na mocy któ-
rej siedem odcinków dróg 
lokalnych o charakterze we-
wnętrznym uzyskało status 
dróg gminnych. Przedmioto-
we drogi położone są w miej-
scowościach: Majdan Skrzy-
niecki, Kępa Kolonia, Osina 
i Borzechów Kolonia. Obecnie 
właściciele działek znajdują-
cych się przy tych drogach nie 
mogą uzyskać pozwolenia na 
budowę – właśnie ze względu 
na brak dostępu do drogi pu-
blicznej. Wejście w życie no-
wej uchwały stanowić będzie 
zatem „przepustkę” do budo-
wy obiektów na tych terenach. 

 B. Kędzierska-Bednarz

Z pracy Rady Gminy

Nowości książkowe

Biblioteka szkolna w Kłod-
nicy Dolnej uczestniczy 
w Narodowym Programie 

Rozwoju Czytelnictwa, dzięki 
któremu otrzymała wsparcie 
finansowe na zakup nowych 
książek na kwotę 4000 zł.  
Udział w programie sprawił, 
że na półkach biblioteki zna-
lazły się pozycje o różnorod-
nej tematyce m.in. sportowej, 
przyrodniczej, historycznej, 

geograficznej, technicznej, 
plastycznej. Zakupiono też 
wiele książek do czytania z se-
rii: „Magiczny konik”, „Magicz-
ny królik”, „Magiczny piesek”, 
„Magiczny kotek”, „Magiczne 
drzewo”, „Opowieści z Narnii”, 
„Violetta” i inne. 

Nowości książkowe za-
chęcają uczniów do częste-
go korzystania z biblioteki 
szkolnej.
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K... jak Kłodnica Dolna

Najlepsi sportowcy nagrodzeni

Od kilku lat przyznawa-
ne są nagrody pienięż-
ne dla sportowców z na-

szej gminy, którzy zajmują 
czołowe lokaty w zawodach 
ogólnopolskich i międzyna-
rodowych.

Wśród nich corocznie są za-
wodnicy uprawiający zapasy 
w stylu wolnym. W tym roku 
wśród nagrodzonych znaleź-
li się dwaj młodzi zapaśnicy: 
Kamil Głąb i Piotr Bałoszek 
z Ludwinowa. Sportowcy tre-

nują w LUKS „SUPLES” w Kra-
śniku, którego podopiecz-
ni z powodzeniem współza-
wodniczą na matach zarów-
no w kraju, jak też za granicą.

Szczególne miejsce wśród 
nagrodzonych zajmuje Mar-
cin Polak z miejscowości 
Kępa-Kolonia. Uprawia on 
paraolimpijską dyscyplinę 
sportu: kolarstwo tandemo-
we, w której startują osoby 
niewidome i słabowidzące 
z pełnosprawnym pilotem. 

Sylwetkę Pana Marcina 
prezentowaliśmy już na ła-
mach naszej gazety w ubie-
głym roku. Od tego czasu za-
wodnik osiągnął kolejne suk-
cesy w zawodach krajowych 
oraz w wyścigach zalicza-
nych do Pucharu Świata i Pu-
charu Europy, plasując się na 
czołowych lokatach. Jednak 
najważniejszym był udział 
w XV letnich Igrzyskach Pa-
raolimpijskich w RIO de Ja-
neiro w Brazylii we wrześniu 

Wieś Kłodnica swą na-
zwę przyjęła od rycer-
skiego rodu Kłodnic-

kich herbu „Wieniawa”. Moż-
na przypuszczać, że powstała 
we wczesnym średniowieczu. 

Nazwa została utworzona 
od ośrodka istniejącego wcze-
śniej poprzez dodanie określ-
nika dolna, górna wskazuje 
na późniejsze powstanie wsi 
w stosunku do osady, w której 
sąsiedztwie wyrosła.

Pierwszy zapis miejscowo-
ści w formie Clodnicza pocho-
dzi z 1400 r. Później nazwa 
brzmiała Superior Klodnycza 
w 1464 r; Clodnicza Górna 
w 1531. Już w 1565 r. poja-
wiają się dwie wsie: Kłod-
niczka i Klodnycza. Dopie-
ro w 1827 r. obok Kłodnicy 
Górnej ukształtowała się na-
zwa Kłodnica Dolna, która ist-
nieje obecnie. Wieś Kłodnica 
Dolna jest nazwą złożoną od 
przymiotnika „dolny”. Naj-
prawdopodobniej położenie 
terenu w dole zadecydowało 
o drugim członie nazwy.

Z przekazu ustnego Jó-
zefa Gołosia i kroniki para-
fialnej można przyjąć drugą 
możliwość powstania nazwy 
Kłodnica. Pochodzi ona od 
wyrabianych naczyń drew-
nianych zwanych „kłodami”, 
które były przeznaczane do 

przechowywania i transpor-
tu ziarna zbóż. Po dodaniu 
do „kłoda” sufiksu „-nica” po-
wstała nazwa Kłodnica. 

Najdawniejsze doniesienia 
o szlacheckiej siedzibie Kłod-
nica położonej w dolinie rze-
ki Chodelki pochodzą z XV w. 
Zaświadczają, że jest to naj-
starsza wieś w gminie, po-
nieważ została odnotowana 
w 1400 r. jako własność Mar-
kusza. W 1470 r. na terenie 
wsi utworzono dwa folwarki.

Jak podaje Słownik geogra-
ficzny Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich 
dobra Kłodnicy Dolnej nale-
żały do Wieniawitów, zaś do-
bra Kłodnicy Górnej do trzech 
braci Kłodnickich. Następny-
mi właścicielami byli: Pajew-
scy, Potomscy, Jełowieccy, Je-
miołkowscy i Budzyńscy.

Na początku XIX w. za Ra-
tyńskich w Kłodnicy Dolnej 
powstał klasyczny dwór i ze-
spół budynków folwarcznych 
wraz z parkiem angielskim. 
Do dziś zachowało się około 
100 drzew. Są to: klony, lipy, 
jawory, jesiony i modrzew. 
Park został założony w okre-
sie, kiedy Adam Ratyński jako 
Prezes Trybunału Cywilne-
go Lubelskiego był u szczy-
tu popularności, aktywności 
zawodowej i zamożności, co 

uzasadniało inicjatywę urzą-
dzenia niewielkiej rezydencji 
otoczonej modnym w owym 
czasie parkiem angielskim. 
Był to okres, kiedy na wzór 
Puław powstawały liczne par-
ki angielskie nie tylko przy re-
zydencjach magnackich, ale 
i przy skromnych dworkach 
szlacheckich.

Tu, w latach 1836-1895, 
w majątku swojej żony miesz-
kał Władysław Kornel Zieliń-
ski, autor pierwszych prze-
wodników po Lublinie i oko-
licach oraz monografii mia-
sta Lublina. Był on również 
redaktorem „Kuriera Lubel-
skiego” i „Gazety Lubelskiej”.

W 1847 r. właścicielem zo-
stał Wojciech Piasecki, a od 
1884 r. właścicielką była Alek-
sandra Rusanowska, która 
w 1921 r. ofiarowała 6 mórg 
ziemi jako darowiznę dla 
„Zgromadzenia Zakonnego 
Sióstr Służebniczek” ze Starej 
Wsi. Siostry w Kłodnicy miesz-
kają do dzisiejszego dnia.

Ostatnim właścicielem ma-
jątku był Kazimierz Rusa-
nowski, na stałe zamieszku-
jący w Krakowie. W Kłodni-
cy mieszkał dzierżawca Ste-
fan Kowerski.

Od czasu, kiedy dawny ze-
spół dworski został rozpar-
celowany, część dworu wraz 

z parkiem przekazano dla 
miejscowej szkoły podsta-
wowej i przedszkola. Dru-
ga część dworu wraz z czę-
ścią gospodarczą, dawnymi 
ogrodami i stawami przeszła 
w użytkowanie Spółdzielni 
Produkcyjnej. Obecnie stawy 
i dwór znajdują się w rękach 
prywatnych właścicieli.

W 1993 r. na tyłach dwo-
ru postawiono nową szkołę. 

Kłodnica to osada, która 
w gminie Borzechów posia-
da najwięcej zabytków. Rejon 
wsi to teren wybitnie rolniczy 
z piękną rzeźbą terenu, lasa-
mi, łąkami, bez większych za-
kładów przemysłowych.

Dla potrzeb mieszkańców 
sezonowo pracują dwa młyny 
o napędzie elektrycznym, za-
kład drzewny, usługi świadczą 
również przewoźne tartaki.

Na polu, gdzie znajduje się 
cmentarz parafialny, wcze-
śniej stał wiatrak. Młyn na-
pędzany był siłą wiatru i do-
starczał mieszkańcom mąkę. 

Pozostała nieczynna już 
kaszarnia oraz zabytkowy 
zespół dworski wraz z aleją 
dojazdową i parkiem angiel-
skim. W latach 1993-1997 
w Kłodnicy pobudowany 
został nowy kościół. Stary, 
drewniany został wpisany do 
rejestru zabytków.

br., gdzie Marcin Polak z pi-
lotem Michałem Ładoszem 
dwukrotnie zajęli 11. miejsce.

Wszystkim nagrodzonym 
gratulujemy i życzymy dalsze-
go rozwoju kariery sportowej.
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Wspólna zabawa, inte-
gracja i aktywnie spę-
dzony czas, tak swoje 

wakacje wspominają uczest-
nicy drugiej edycji Półkolo-
nii z KRUS-em. W zajęciach, 
które odbyły się w dniach  
16–29 sierpnia w remizie OSP 
i Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Borzechowie, wzięło 
udział 75 osób.

Dzieci rysowały, wykony-
wały prace rękodzielnicze, 
papier czerpany, ciasteczka, 
czekoladki. Były także zaję-
cia sportowe, sprawnościo-
we i elementy pierwszej po-
mocy. Na uczestników pół-
kolonii czekały także wyjaz-
dy. Grupa wyruszyła do Mini 

ZOO w Leonowie, gdzie po-
znawała różne zwierzęta i ba-
wiła się na ogromnym placu 
zabaw. Dużą atrakcją była ja-
jecznica ze strusiego jaja. In-
nym razem zorganizowano 
wyjazd do Niedrzwicy Ko-
ścielnej, gdzie uczestnicy od-
wiedzili młynarza, krawcową 
i Fabrykę Porcelitu Avant. Pół-
kolonie zorganizowały Fun-
dacja „Zielony Domek” i Fun-
dacja „Dziupla” z Niedrzwicy 
Kościelnej. 

Z kolei w filii bibliotecznej 
w Kłodnicy Dolnej w wakacje 
odbyły się zajęcia rękodziel-
nicze, komputerowe i pla-
styczne, które prowadziła bi-
bliotekarka Agnieszka Kloc.

Wakacje z biblioteką
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W sobotę 22 październi-
ka na deskach Teatru 
w Remizie w Łączkach-

-Pawłówku wystawiono mo-
nodram Jerzego Kałdusia pt. 
„Stary”. 

Spektakl powstał na podsta-
wie opowiadania Juliana Ka-
walca „W słońcu”. To przejmu-
jąca opowieść starego miesz-
kańca wsi, który na skutek roz-
woju urbanistyki stracił prawo 
do własnej ziemi, a ta była dla 
niego sensem życia. Monodram 
stanowił wyraz tęsknoty za 
przemijającym czasem. Kolejny 

raz publiczność została zachę-
cona do przemyśleń oraz roz-
mów, które długo nie milkły po 
zakończonym przedstawieniu.

Spotkanie z pisarką

„Stary” w Teatrze w Remizie

Wakacje z biblioteką
Babcia Grunia to pseudo-

nim literacki bajkopisarki 
i ilustratorki książek Edy-

ty Zarębskiej. Autorka spotka-
ła się 29 września br. z ucznia-
mi klas I–III szkół podstawo-
wych z naszej gminy. 

Jest autorką książeczek z se-
rii: „Pierwsze czytanki”, „Zosia 
i fiołkowy kapelusz”, „Antek 
i stara jabłonka”, „Opowieści 
babci Gruni”. W trakcie spo-
tkań w bibliotekach pani Edyta 
wystąpiła w baśniowym stro-
ju motyla. Autorka opowie-
działa o swoich początkach 
pisarskich, zachęcając dzieci 
do spełniania marzeń. 

Uczniowie wysłuchali opo-
wieści o przygodach myszek, 
po czym wspólnie z mężem 
autorki Robertem Zarębskim, 
który jest muzykiem i kompo-
zytorem, zaśpiewali piosen-
kę „Mądra rzeka”. Następnie 
dzieci próbowały odgadnąć 

postacie, które rysowała Bab-
cia Grunia. 

Na koniec każdy z uczest-
ników mógł dotknąć „cza-
rodziejskiego motyla”, który 
spełnia wszystkie marzenia, 
a ponadto nabyć książkę z au-
tografem pisarki. 

Godzinne spotkanie dostar-
czyło wiele zabawy i zaintere-
sowało małych czytelników 
książkami Edyty Zarębskiej, 
które szybko zniknęły z półek  
bibliotek. 
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Dodatkowe zajęcia 
dla uczniów 

Promocja zdrowia, piłka nożna, aerobik i zumba znalazły się w ofercie nieodpłatnych zajęć 
dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kłodnicy Dolnej w ramach projektu 
realizowanego we współpracy z UKS „Iskra” działającym przy SP w Sarbicach. Projekt trwa  
od czerwca do grudnia 2016 r. 

Zajęcia z promocji zdro-
wia są prowadzone dla 40 
uczniów z klas młodszych 
i starszych w wymiarze 8 go-
dzin przez panie pielęgniarki 
z ośrodka zdrowia: Barbarę 
Pelak oraz Małgorzatę Wnuk. 
Prowadzące w ciekawy spo-
sób przekazują dzieciom in-
formacje na temat podstawo-
wych zasad higieny ciała, dba-

nia o zdrowie oraz udzielania 
pierwszej pomocy. Uczniowie 
dowiadują się m.in., w jaki 
sposób zachowywać się pod-
czas choroby, a także wykonu-
ją praktyczne ćwiczenia pod 
okiem pielęgniarki.

Piłkę nożną trenują 22 oso-
by z klas starszych w wymia-
rze 12 godzin. Trenerem jest 
pan Wojciech Winiarczyk. 

Gra zespołowa ma szczegól-
ne znaczenie dla rozwoju 
młodego człowieka, gdyż po-
prawia wszystkie zdolności 
motoryczne, tj.: wytrzyma-
łość, szybkość, siłę, ale także 
zdolności o charakterze ko-
ordynacyjnym. Uprawianie 
piłki nożnej kształtuje wiele 
pozytywnych cech charakte-
ru: obowiązkowość, wytrwa-

łość, zaufanie, zaradność, 
odpowiedzialność zespołową, 
stosowanie się do zasad «fair 
play» w życiu i sporcie. 

W zajęciach z aerobi-
ku i zumby uczestniczy 32 
uczniów w wymiarze 12 go-
dzin. Zajęcia prowadzi pani 
Ewelina Woźniak. Te ćwicze-
nia ruchowe mają pozytywny 
wpływ na kondycję i zdrowie. 
Zajęcia prowadzone w rytm 
muzyki sprawiają wiele ra-
dości uczniom. Zaczynają się 
od rozgrzewki, aby dobrze 
rozgrzać mięśnie i przygo-
tować organizm dziecka do 
dalszych ćwiczeń. Następnie 
rozpoczyna się nauka kro-
ków tańca. Dzięki tym zaję-
ciom dzieci mogą nie tylko ak-
tywnie spędzić czas, ucząc się 
nowych układów tanecznych, 
ale również budują świado-
mość zdrowego stylu życia. 
Podczas zajęć uczniowie uczą 
się koordynacji, równowa-
gi, rozwija się kreatywność, 
dyscyplina oraz pamięć. Mło-
dzi tancerze mają możliwość 
wkroczenia w świat fitnessu 
dzięki wspaniałej zabawie, 
muzyce i atmosferze.

W ramach projektu prowa-
dzone są także odpłatne za-
jęcia dla uczniów na basenie, 
które odbywają się w każdy 
piątek na pływalni w Bełży-
cach. W realizację tych zajęć 
są włączeni wszyscy nauczy-
ciele, którzy sprawują opie-
kę podczas wyjazdów. Zajęcia 
cieszą się dużym powodze-
niem, korzysta z nich około 
50 uczniów. 

 Zofia Tymińska,  
Ewelina Woźniak
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Czytamy „Quo vadis”

goście. Podczas spotkań nie 
tylko czytano lekturę, ale tak-
że przedstawiano informacje 
o życiu i twórczości pisarza, 
przeprowadzano konkursy, 

prezentowano gazetkę ścien-
ną i wystawkę książek. Na pa-
miątkę udziału w akcji uczest-
nicy otrzymali odcisk okolicz-
nościowej pieczęci. 

„Quo vadis” Henry-
ka Sienkiewicza to 
utwór literacki, po 

który sięgnęli w tym roku 
Polacy w ramach ogólnopol-
skiej akcji Narodowego Czy-
tania. Przedsięwzięcie mia-
ło na celu popularyzowanie 
czytelnictwa, promowanie 
bogactwa polskiej literatury 
oraz wzmocnienie poczucia 
narodowej tożsamości. 

Do akcji włączyli się rów-
nież mieszkańcy naszej gmi-
ny, którzy chętnie czytali i słu-
chali „Quo vadis”. 3 września 
w Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Borzechowie czytelnicy 
razem z wójtem Zenonem Ma-
dzelanem prezentowali frag-
menty powieści historycznej. 
Spotkania odbyły się również 
w szkołach podstawowych 
i gimnazjum. W szkolnych 
wydarzeniach brali udział 
uczniowie, rodzice, nauczy-
ciele, dyrektorzy i zaproszeni 

Poznajemy literaturę

Nowe książki, przedsta-
wienia, zajęcia bibliote-
rapeutyczne, konkursy 

czytelnicze, plastyczne i fo-
tograficzne to działania Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
im. K. Rasławskiego w Borze-
chowie, które zmierzają do 
wzrostu czytelnictwa wśród 
uczniów. 

Szkoła przystąpiła do 
dwóch ogólnopolskich pro-
gramów „Książki naszych ma-
rzeń” i „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa”, w ra-
mach których otrzymała do-
finansowanie na zakup nowo-
ści wydawniczych do biblio-
teki szkolnej. W sumie zaku-
pionych zostało 470 książek 
na kwotę 5300 złotych. Są to: 
książki popularnonaukowe, 
lektury, literatura dziecięca 
i młodzieżowa. 

W ramach promocji książ-
ki i czytelnictwa zostały zor-
ganizowane Światowy Dzień 
Pluszowego Misia i Dzień 

Uśmiechu, w trakcie któ-
rych czytano bajki o misiach 
i śmieszne wiersze znanych 
polskich poetów. Ponadto dla 
przedszkolaków prowadzone 
było cykliczne czytanie.

W pierwszych dniach wrze-
śnia szkoła uczestniczyła 
w Narodowym Czytaniu „Quo 
Vadis”. Uczniowie brali też 
udział w zajęciach literac-
ko-plastycznych oraz kon-
kursach: „Mój ulubiony Miś”, 
„Czytelnik Roku”, „Henryk 

Sienkiewicz i jego bohatero-
wie”. 28 września w biblio-
tece szkolnej odbyło się spo-
tkanie autorskie z panią Edy-
tą Zarębską. 

 Alina Bryk
W pierwszych dniach wrze-

śnia szkoła uczestniczyła 
w Narodowym Czytaniu „Quo 
Vadis”. Uczniowie brali też 
udział w zajęciach literac-
ko-plastycznych oraz kon-
kursach: „Mój ulubiony Miś”, 
„Czytelnik Roku”, „Henryk 

Alina Bryk
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Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza to temat Gminnego Konkursu Plastycznego przeprowa-
dzonego we wrześniu br., w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. 

Henryk Sienkiewicz  
i jego bohaterowie

I miejsce
Klaudia Przychodzeń  
– za ilustrację w kat. III
Alicja Fredo  
– za plakat w kat. III
Jakub Ciężkowski  
– za prezentację multi-
medialną w kat. III
Aleksandra Głusiec  
– za ilustrację w kat. II
Amelia Dubilis  
– za ilustrację w kat. I

II miejsce
Patrycja Majewska  
– za ilustrację w kat. III
Mateusz Bochen  
– za prezentację w kat. III
Kacper Ciężkowski  
– za ilustrację w kat. II
Szymon Sołtys  
– za ilustrację w kat. II
Julia Dudzik  
– za ilustrację w kat. I

III miejsce
Aleksandra Dubil  
– za ilustrację w kat. II
Zuzanna Andrasik  
– za ilustrację w kat. II
Karol Całka  
– za ilustrację w kat. I

Lokalne działanie nawiązuje 
do ustanowionego przez Sejm 
i Senat RP Roku Henryka Sienkie-
wicza – w 2016 r. przypada 170. 
rocznica urodzin i 100. rocznica 
śmierci polskiego pisarza. Kon-
kurs zorganizowała Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Borzecho-
wie i Koło Plastyczne „Plamki” 
przy Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Borzechowie, a patro-
nat honorowy objął wójt gminy.

Zadanie uczniów polegało na 
wykonaniu prezentacji multime-
dialnej, pracy plastycznej w for-
mie plakatu, ilustracji do «Baśni 
i legend» lub wybranej powieści. 
Uczestnicy zostali podzieleni na 
kategorie wiekowe: kategoria I – 
klasy 1–3 szkoły podstawowej; 
kategoria II – klasy 4–6; katego-
ria III – gimnazjum. Na konkurs 
wpłynęło 45 prac, które wyróż-
niały się kreatywnością i dużym 
zaangażowaniem twórców. 

Komisja  oceni ła  dzie ła 
i wyłoniła laureatów, którzy 
otrzymali dyplomy i nagrody rze-
czowe. Nagrodzone prace są pre-
zentowane na wystawie w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej.

 Bożena Kamińska

Klaudia Przychodzeń

Aleksandra Głusiec

Alicja Fredo

Amelia Dubilis



943/2016 kwartalnik społeczno-kulturalny gminy borzechów

Święto Plonów 
w Radawcu

28 sierpnia br. 
w Radawcu odbyły 
się Dożynki 
Powiatowe 
i Wojewódzkie. Był 
to czas podziękowań 
dla rolników za 
ich ciężką pracę, 
a także okazja 
do świętowania 
i wspólnej zabawy.

Zgodnie z tradycją uroczy-
stość rozpoczęła się przemar-
szem korowodu dożynkowe-
go z najpiękniejszymi wieńca-
mi. Gminę Borzechów repre-
zentował okazały wieniec wy-
konany przez KGW w Borze-
chowie, który przedstawiał 
Kościół Parafilny w Borze-
chowie. Wieniec zajął II miej-
sce w kategorii wieńców no-
woczesnych w powiatowym 
konkursie wieńców dożynko-
wych i III miejsce w konkur-
sie wojewódzkim. 

Później Starostowie doży-
nek przekazali bochen chle-
ba Gospodarzom, by po mszy 
świętej podzielić go pomię-
dzy uczestników uroczysto-
ści. Po części oficjalnej nastą-
piła część piknikowa połą-
czona z licznymi imprezami 
i konkursami. 

W Wiosce LGD „Kraina Wo-
kół Lublina” prezentowany 
był dorobek gmin z terenu Po-
wiatu Lubelskiego: produkty 
tradycyjne oraz wyroby sztu-
ki ludowej. Na stoisku gmi-
ny Borzechów, które cieszyło 
się dużym zainteresowaniem 
zwiedzających, można było 
znaleźć potrawy regionalne, 
swojską wędlinę i ciasto. 

Na scenie w tym czasie od-
bywały się występy zespołów 
ludowych z kraju i zagranicy. 
Nie zabrakło innych atrakcji, 
m.in. skoków spadochrono-
wych, wesołego miasteczka, 
pokazów sprzętu rolniczego. 
Na zakończenie wystąpiły ze-
społy Akcent, 2 plus 1 oraz 
Poparzeni Kawą Trzy, a uko-
ronowaniem imprezy był po-
kaz sztucznych ogni.
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Piękna gmina 
Borzechów

O tytuły najładniejszej posesji 
i ogrodu oraz najbardziej zadbanego 
gospodarstwa rolnego ubiegało się 
15 kandydatów. Komisja konkurso-
wa dokonała przeglądu gospodarstw 
i posesji, biorąc pod uwagę kilka kry-
teriów: wielkość i charakter ogrodu, 
różnorodność roślin, miejsca wypo-
czynkowe, ogrodzenia, altanki oraz 
inne elementy wyróżniające i cieka-
we rozwiązania, a także sposób za-
gospodarowania przestrzeni posesji. 

Wybór był trudny, gdyż każdy zgło-
szony ogród czy posesja posiadały 
swój mikroklimat, tworzyły odręb-
ną całość z ciekawymi elementami, 
stanowiły efekt włożonej pracy, ale 
też serca ich właścicieli. 

W ramach konkursu uczestnicy 
wzięli udział w wyjeździe do miej-
scowości Młodzawy Małe w wo-
jewództwie świętokrzyskim. Tam 
zwiedzali „Ogrody na Rozstajach” o 
powierzchni ok. 2 ha, które są usy-

Q GRATULACJE
Zdobywcy pierwszego miejsca 
w kategorii „posesja/ogród” 
Katarzyna i Michał Zdeb 
z powodzeniem uczestniczyli 
również w konkursie powiatowym, również w konkursie powiatowym, 
zdobywając III miejsce. 

O tym, że gmina Borzechów 
jest urokliwym miejscem, 
a jej mieszkańcy to przyjaciele 
środowiska dbający o swoją małą 
ojczyznę, przekonali uczestnicy 
konkursu „Piękna wieś – 
estetycznie i ekologicznie 
w Gminie Borzechów”. 

Uczestnicy konkursu na wyjeździe w Młodzawach MałychSpotkanie w urzędzie gminy

Zwycięska posesja Katarzyny i Michała Zdeb, zam. Kłodnica Dolna 
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tuowane na wzniesieniach, co two-
rzy niepowtarzalny kształt i klimat. 
W ogrodzie można było podziwiać 
różnorodną roślinność, w tym wiele 
gatunków egzotycznych, a także obej-
rzeć niekonwencjonalne rozwiązania 
architektoniczne.

Uroczyste podsumowanie konkur-
su „Piękna wieś – estetycznie i eko-
logicznie w Gminie Borzechów” od-
było się 8 września. Ogłoszenie wy-
ników poprzedziła prelekcja o zakła-
daniu i pielęgnacji ogrodów pt. „Siel-
ski ogród” wygłoszona przez panią 
Barbarę Ścibior z Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Końskowoli. Pro-
wadząca wskazała przykłady, jak za-
gospodarować działkę, aby tworzyła 
ona piękną przestrzeń do codziennej 
egzystencji oraz wypoczynku. Wójt 
Zenon Madzelan wręczył uczestni-
kom okolicznościowe podziękowa-
nia i rośliny ozdobne, a zwycięzcom 
nagrody pieniężne. Wsparcia finanso-
wego tegorocznej edycji udzielił Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Laureatom gratulujemy, a posiada-
czy ciekawych i zadbanych ogrodów 
oraz posesji zapraszamy do kolejnej 
edycji konkursu.
Laureaci konkursu: 
Kategoria „posesja/ogród”
I miejsce – Katarzyna i Michał Zdeb, 
zam. Kłodnica Dolna 
II miejsce – Izabela i Mieczysław Jaku-
bowscy, zam. Łączki-Pawłówek 
III miejsce – Leokadia i Wiesław Rzu-
cidło, zam. Kłodnica Dolna 
Kategoria „gospodarstwo rolne”
I miejsce – Ewa i Rafał Wiertel, zam. 
Majdan Radliński 
II miejsce – Marzena i Zbigniew Zieliń-
scy, zam. Kępa Kolonia. 

 B. Kędzierska-Bednarz

II miejsce – Izabela i Mieczysław Jakubowscy, zam. Łączki-Pawłówek – kategoria posesja/ogród

III miejsce – Leokadia i Wiesław Rzucidło, zam. Kłodnica Dolna – kategoria posesja/ogród

I miejsce w kategorii gospodarstwo zajęli Ewa i Rafał Wiertel  
z Majdanu Radlińskiego

II miejsce w kategorii gospodarstwo rolne zajęli Marzena i Zbigniew 
Zielińscy z Kępa Kolonii
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Wymień piec z do� nansowaniem
Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Lublinie rozpoczął przyj-
mowanie wniosków od osób 
fizycznych na dofinanso-
wanie inwestycji z zakre-
su ochrony środowiska pn. 
EKODOM. Celem projektu 
jest ograniczenie lub unik-
nięcie emisji do atmosfery 
szkodliwych gazów i pyłów 
oraz zmniejszenie emisji za-
nieczyszczeń do wód, wzrost 
udziału energii pochodzącej 
z OZE w końcowym zużyciu 
energii, upowszechnianie no-
woczesnych technologii słu-
żących ograniczeniu niskiej 
emisji na terenie wojewódz-
twa lubelskiego.

Pomoc będzie udziela-
na w formie preferencyjnej 
pożyczki (oprocentowanie 
w wysokości 4 proc. w ska-

li roku) z możliwością umo-
rzenia 30 % kapitału w przy-
padku wymiany pieców lub 
kotłów węglowych na kotły 
c.o./c.w.u. zasilane paliwem 
ekologicznym i 25 % na po-
zostałe przedsięwzięcia. Do-
finansowanie może obejmo-
wać do 100% kosztów kwali-
fikowanych przedsięwzięcia. 

Do zaciągnięcia pożycz-
ki uprawnione są osoby fi-
zyczne posiadające prawo 
do dysponowania na podsta-
wie tytułu prawnego do bu-
dynku mieszkalnego, lokalu 
mieszkalnego lub posiadają-
ce udziałwe współwłasności 
budynku lub lokalu mieszkal-
nego położonego na terenie 
województwa lubelskiego. 
W przypadku współwłasno-
ści istnieje możliwość skła-
dania wniosku przez jedne-
go ze współwłaścicieli, wów-

czas niezbędne jest przed-
łożenie oświadczenia o zgo-
dzie wszystkich pozostałych 
współwłaścicieli na realiza-
cję zadania.

Dofinansowaniu podlegają 
następujące przedsięwzięcia: 
1. Wymiana pieców lub ko-

tłów węglowych na kotły 
c.o./c.w.u. zasilane paliwem 
ekologicznym, w tym: gaz, 
biomasa.

2. Wymiana pieców lub ko-
tłów węglowych na hybry-
dowy system grzewczy (do 
20 kW).

3. Wymiana wyeksploatowa-
nych kotłów gazowych na 
wysokosprawne kotły ga-
zowe.

4. Przyłączenie budynku do 
sieci ciepłowniczej.

5. Zakup i montaż kolektorów 
słonecznych.

6. Zakup i montaż pomp ciepła.

7. Zakup i montaż instalacji fo-
towoltaicznych (do 15 kW).

8. Zakup i montaż mikroinsta-
lacji wykorzystującej ener-
gię wiatru (do 15kW).

9. Zakup i montaż przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.
Jesienny nabór wniosków 

potrwa do 30 listopada 2016 r. 
Następny nabór rozpocznie 
się 1 lutego 2017 r. i potrwa 
do końca marca. Wnioski na-
leży składać osobiście od po-
niedziałku do piątku w godz. 
8–14, w WFOŚiGW w Lubli-
nie ul. Spokojna 7, 20-074 
Lublin, tel. 81 532 17 64 
(w. 116, 117). Wszelkie do-
datkowe informacje, formu-
larz wniosku z załącznikami 
oraz regulamin dofinanso-
wania są dostępne na stro-
nie internetowej: www.wfos.
lublin.pl

 Lucjan Orgasiński

Gimnazjaliści pamiętają 
o wojennej mogile

Odwiedzanie cmentarza wojenne-
go w Łączkach-Pawłówku kilka dni 
przed uroczystością Wszystkich 

Świętych to tradycja podtrzymywana 
przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum 
w Borzechowie. 

W tym roku 28 października pierw-
szoklasiści pod opieką wychowawczyń p. 

Katarzyny Kuśmierz i p. Agnieszki Cho-
mickiej porządkowali mogiłę żołnierzy 
z I wojny światowej. Gimnazjaliści zgra-
bili liście, zapalili znicze i ustawili kwiaty. 
W ten sposób oddali cześć polskim, au-
striackim i rosyjskim żołnierzom, którzy 
polegli podczas działań zbrojnych w re-
jonie Borzechowa w lipcu 1915 r. O tych 

wydarzeniach przypomina tablica z na-
pisem: „Tu spoczywają prochy żołnierzy 
służby ochotników legionu Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego walczących o Polskę Nie-
podległą poległych w bitwie frontowej na 
polach wsi Borzechów i Majdanu Borze-
chowskiego w dniach 10–22 lipca 1915 
roku. Niech pamięć o nich nie zaginie.”
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Perła nie najlepiej 
rozpoczęła sezon
Ruszył kolejny sezon Lubelskiej Kla-

sy Okręgowej. W rozgrywkach tych 
uczestniczy miejscowy klub PER-

ŁA Borzechów, który miał bardzo trud-
ny początek. Na pierwsze siedem me-
czy trafiło się naszej drużynie pięć ze-
społów, które spadły z IV ligi i walczyły 
o szybki powrót do wyższej klasy roz-
grywkowej, co oznaczało niełatwe spo-
tkania. 

Pierwszą kolejkę PERŁA rozpoczę-
ła od derbów regionu z klubem sąsia-
dującej gminy ORIONEM Niedrzwi-
ca. Mecz po ciężkiej walce skończył się 
wynikiem 2:4 dla ORIONU Niedrzwica. 
Kolejny mecz z byłym IV-ligowcem Opo-
laninem Opole Lubelskie zakończył się 
też porażką 2:1. Niedosyt pozostał, bo 
można było się pokusić przynajmniej 
o remis. W następnym spotkaniu PER-
ŁA Borzechów przyjmowała kolejnego 
spadkowicza RUCH Ryki. Mecz ten za-
kończył się remisem 1:1, choć obie dru-
żyny mogły przeważyć szalę zwycięstwa 
na swoją stronę. 

Po trzech meczach walki PERŁA poje-
chała do Trzydnika, gdzie zremisowała 
3:3 z niżej notowanym przeciwnikiem. 
W piątej kolejce borzechowska drużyna 
podejmowała zespół JANOWIANKA Ja-
nów Lubelski, już czwartego spadkowi-

cza z IV ligi. Mecz był pełen walki. Po 
pierwszej połowie PERŁA prowadziła 
1:0, lecz po przerwie drużyna gości co-
raz mocniej naciskając, doprowadziła 
do remisu 1:1, a w 92 minucie strzeli-
ła bramkę na 1:2. W ten sposób goście 
wrócili do domu z 3 punktami. 

Kolejny mecz PERŁA rozegrała w By-
chawie, gdzie uległa tamtejszemu ze-
społowi 4:0. W następnych rozgryw-
kach drużyna podejmowała u siebie WI-
SŁĘ II Puławy, ostatniego spadkowicza, 
z którym pozostało się zmierzyć. Nie-
stety klasa przeciwników nie pozwala-
ła zawodnikom PERŁY rozwinąć skrzy-
deł, dlatego mecz zakończył się wyni-
kiem 1:5. 

W niedzielę 25 września zawodni-
cy udali się tym razem do Niemiec, do 
lidera, który nie przegrał jeszcze me-
czu. Gdyby nie zawiodła skuteczność, 
PERŁA mogłaby przerwać dobrą passę 
przeciwnika. Niestety niewykorzystane 
sytuacje się mszczą i mecz zakończył się 
przegraną z liderem 2:0. 

Kolejne derby regionu z UNIĄ Wilko-
łaz zakończyły się remisem 1:1, choć 
drużyna z Borzechowa powinna była 
wygrać ten mecz. Taki sam wynik 1:1 
PERŁA przywiozła z Milejowa, zdoby-
wając dopiero 4 punkt po dziesięciu roz-

grywkach. W ostatnim meczu drużyna 
podejmowała na własnym boisku SY-
GNAŁ Lublin, szybko objęła prowadze-
nie, by po 5 minutach stracić bramkę po 
rzucie wolnym 1:1. Jednak ciągły atak 
naszych zawodników na bramkę prze-
ciwnika dał efekt w postaci gola do szat-
ni 2:1. Po zmianie stron SYGNAŁ zdobył 
bramkę wyrównującą, po czym po szkol-
nych błędach naszej defensywy przeciw-
nicy zdobyli jeszcze dwie bramki i mecz 
zakończył się kolejną porażką 2:4. 

Mimo złej passy w lidze PERŁA Borze-
chów ma powody do dumy poprzez do-
tarcie do półfinału Pucharu Polski LZPN, 
ogrywając takie drużyny jak:

PERŁA Borzechów  
- STOK Zakrzówek 3:2

PERŁA Borzechów  
- GÓRNIK II Łęczna 3:1

CISY Nałęczów  
- PERŁA Borzechów 0:2

W półfinale PERŁA może zmierzyć się 
z takimi zespołami jak: MOTOR Lublin, 
AVIA Świdnik i KS Lublinianka Lublin. 
Mecz półfinałowy odbędzie się na boisku 
sportowym w Borzechowie, więc gosz-
czenie tak utytułowanych drużyn woje-
wództwa może być wydarzeniem histo-
rycznym dla naszego klubu.

Klasa okręgowa 2016/2017, grupa: Lublin stan na 7.11.2016 r.
 RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1  Wisła II Puławy 14 33 11 0 3 58-14 4 0 2 22-9 7 0 1 36-5 
2  MKS Ryki 14 32 10 2 2 45-21 4 1 1 20-9 6 1 1 25-12 
3  Opolanin Opole Lubelskie 14 28 9 1 4 28-16 3 0 3 13-11 6 1 1 15-5 
4  GKS Niemce 14 26 8 2 4 33-20 6 0 2 22-8 2 2 2 11-12 1 3 1 0 0 3-2
5  Stal Poniatowa 14 26 8 2 4 37-22 4 2 2 16-13 4 0 2 21-9 1 0 0 0 1 2-3
6  Janowianka Janów Lubelski 14 25 7 4 3 34-21 1 3 2 8-7 6 1 1 26-14 
7  Orion Niedrzwica Duża 13 24 7 3 3 28-12 4 2 0 12-1 3 1 3 16-11 
8  Tur Milejów 14 23 7 2 5 26-30 5 2 2 19-15 2 0 3 7-15 
9  Granit Bychawa 14 20 6 2 6 27-24 3 0 2 15-8 3 2 4 12-16 1 1 0 1 0 1-1
10  Piaskovia Piaski 14 20 5 5 4 38-31 4 2 2 27-13 1 3 2 11-18 1 1 0 1 0 1-1
11  Sygnał Lublin 13 17 5 2 6 30-33 4 1 3 22-20 1 1 3 8-13 1 3 1 0 0 5-1
12  Stok Zakrzówek 14 17 5 2 7 26-26 4 1 3 18-10 1 1 4 8-16 1 0 0 0 1 1-5
13  KS Góra Puławska 14 8 2 2 10 10-31 0 1 6 3-20 2 1 4 7-11 
14  Płomień Trzydnik Duży 14 7 2 1 11 14-76 1 1 4 7-34 1 0 7 7-42 
15  Perła Borzechów 14 5 0 5 9 18-41 0 2 5 10-22 0 3 4 8-19 
16  Unia Wilkołaz 14 3 0 3 11 11-45 0 1 6 5-24 0 2 5 6-21 
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Udany turniej orlików starszych 

VI Powiatowe 
Biegi Uliczne 
„Biegaj z nami”

2 października br. odbyły 
się VI Powiatowe Biegi 
Uliczne „Biegaj z nami” 

na trasie Chmiel Pierwszy – 
Skrzynice Drugie. 

Impreza zachęcała do pod-
niesienia sprawności fizycz-
nej oraz integracji uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgmi-
nazjalnych z terenu powiatu 
lubelskiego. 

Organizatorzy zawodów 
to Powiat Lubelski wspólnie 
z Gminą Jabłonna oraz Po-

wiatowy Szkolny Związek 
Sportowy. 

Gminę Borzechów repre-
zentowali uczniowie gim-
nazjum: drużyna dziewcząt 
i chłopców w biegu sztafeto-
wym 6x800 m wraz z opie-
kunem panią Barbarą Skra-
buchą. W biegu głównym na 
7000 m udział wzięli: Michał 
Zgiet, Grzegorz Zygo, Krzysz-
tof Smaga oraz Magdalena 
Granos, która zajęła III miej-
sce. Gratulujemy!

II miejsce GLKS Głusk

I miejsce MKS Ryki
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Udany turniej orlików starszych 

Klasyfikacja końcowa
1. miejsce MKS Ryki 15 pkt
2. miejsce GLKS Głusk 7 pkt
3. miejsce PERŁA Borzechów 7 pkt
4. miejsce KS Lublinianka 7 pkt
5. miejsce Piaskovia Piaski 6 pkt
6. miejsce Skarpa Lublin 0 pkt

Wyniki naszej drużyny
Perła Borzechów - GLKS Głusk 1:3
Piaskovia Piaski - Perła Borzechów 0:0
Perła Borzechów - Skarpa Lublin 3:0
Perła Borzechów - MKS Ryki 0:3
KS Lublinianka - Perła Borzechów 0:2

16 października br. odbył się Turniej 
Orlików Starszych w Borzechowie. 
Wystąpiły w nim następujące dru-

żyny: Perła Borzechów, KS Lublinianka, 
MKS Ryki, Skarpa Lublin, Piaskovia Piaski 
i GLKS Głusk.

Najmłodsi zawodnicy Perły Borzechów 
na własnym boisku grali jak równy z rów-
nym, co spowodowało, że o miejsce na po-
dium walka trwała do ostatniego meczu. 
Ogólnie drużyna zajęła 3 miejsce, zdoby-
wając tyle samo punktów co KS Lublinianka 
i GLKS Głusk. Pierwsze miejsce zajęła druży-
na MKS Ryki, wygrywając wszystkie mecze. 

Orliki w tym roku spisują się bardzo do-
brze, pokazują charakter w każdym meczu. 
Bez względu na klasę rywala, z którym grają, 
zawsze zostawiają serce na boisku. Dużą za-
sługą jest obecność rodziców, którzy wier-
nie kibicują swoim pociechom. 

To im należą się serdeczne podziękowa-
nia za pomoc i zaangażowanie w prowadze-
niu treningów i turniejów. Dobra współpra-
ca klubu i rodziców to motywacja do jeszcze 
intensywniejszej pracy uwieńczonej sukce-
sami sportowymi całej drużyny.

 Maksymilian Oleszek

III miejsce Perła Borzechów
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XII BIEGI PRZEŁAJOWE  
o Puchar Wójta Gminy Borzechów  
„U ŹRÓDEŁ CHODELKI”

18 września br. odby-
ły się Biegi Przełajo-
we o Puchar Wójta 

Gminy Borzechów „U Źródeł 
Chodelki”.

Cele zawodów to upo-
wszechnianie biegania jako 
podstawowej formy ruchu 
oraz popularyzacja biegów 

przełajowych wśród dzieci 
i młodzieży.

Organizatorem i gospoda-
rzem zawodów był wójt gmi-
ny Zenon Madzelan. Współ-
organizatorami tej imprezy 
sportowej byli: Ochotnicza 
Straż Pożarna z Kolonii Bo-
rzechów oraz nauczyciele wy-

chowania fizycznego z terenu 
gminy: Barbara Skrabucha, 
Edyta Zarzeczna, Mirosław 
Lenart i Wojciech Winiarczyk, 
którzy przygotowali trasy bie-
gowe i  sędziowali. 

Pomimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych 
na starcie stanęło osiemdzie-

sięciu ośmiu sympatyków 
biegania. Każdy uczestnik 
otrzymał poczęstunek. Zwy-
cięzcy zostali nagrodzeni pu-
charami i nagrodami rzeczo-
wymi. Wręczono również pu-
chary dla najmłodszego i naj-
starszego zawodnika. 

 Barbara Skrabucha

Dziewczęta 2007 r. i młodsze Dziewczęta 2004 r. i młodsze
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Dziewczęta 2007 r. i młodsze 300 m
1. Antonina Wożakowska
2. Maja Polak
3. Paulina Całka 
Chłopcy 2007 r. i młodsi 300 m  
1. Paweł Drozda 
2. Rafał Pyć
3. Marcin Muca
Dziewczęta 2004 r. i młodsze 700 m 
1. Emilia Bednarczyk
2. Gabriela Polak
3. Barbara Jędyk

Dziewczęta 2001 r. i młodsze 1000 m
1. Natalia Polak
2. Wioleta Pietrzyk
3. Emilia Koral
Chłopcy 2004 r. i młodsi 900 m
1. Maksymilian Żuber
2. Kamil Chromil
3. Filip Polak
Chłopcy 2001 r. i młodsi 1500 m
1. Sebastian Tokarski
2. Jakub Wieczorek
3. Michał Marcinkowski

OPEN – kobiety 2000 m
1. Martyna Bednarczyk
2. Magdalena Granos
3. Agata Zgliniecka

OPEN – mężczyźni 3000 m
1. Mateusz Drozda
2. Zbigniew Pietrzyk
3. Adam Organista

Najmłodszy uczestnik: Mikołaj Bęc 
Najstarszy uczestnik: Michał Zgiet 

KLASYFIKACJA

Kobiety Open

Dziewczęta 2001 r. i młodsze

Chłopcy 2007 r. i młodsi

Mężczyźni Open

Chłopcy 2001 r. i młodsi

Chłopcy 2004 r. i młodsi
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 Q ZAPRASZAMY na dwudziesty drugi odcinek wspomnień  
Jana Lucjana Kochanowskiego.

„Tymczasem 
przenoś moją duszę 
utęsknioną...”

pierw określić, jak ma wyglą-
dać łoże – podkład. Przy ło-
żach bardziej skomplikowa-
nych musiałem wykonywać 
dokładne szkice, a nawet pla-
ny z wymiarami i wykazem 
materiałów do zastosowa-
nia, natomiast na pokładzie 
statku kredą lub markerem 
zaznaczyłem miejsce poło-
żenia łoża, którego wielkość 
i konstrukcja zależały od pa-
rametrów wytrzymałościo-
wych pokładu. Takie łoża były 
budowane pod moim ścisłym 
nadzorem. Po umieszczeniu 
sztuki ciężkiej w łożu decy-
dowałem o ilości i średnicy 
lin mocujących lub odciągów 
oraz miejscach ich zaczepie-
nia. Do tego wszystkiego ko-
nieczne były wcześniejsze 
wyliczenia (...). 

Praca wymagała kontak-
tów z brygadami sztauerski-
mi. Z wieloma pracowało mi 
się wspaniale, po uzgodnie-
niach mogłem spokojnie iść 
spać, a później wynik prac od-
bierać z zamkniętymi oczami. 
Niestety, pośród dwudziestu – 
trzydziestu znanych mi bry-
gadzistów trafiały się „czarne 
owce”. W tym przypadku było 
ich dwie, a poprawnie dwóch 
brygadzistów, którzy uważali 
się za mądrzejszych. Gdy tra-
fiałem do nich, zawsze były 
niekończące się dyskusje, że 
tak to się nie da zrobić albo 
lepiej to będzie zrobić inaczej. 
Często było to robienie mi 
wody z mózgu. Przypominam 
sobie, jak przy mocowaniu na 
pokładzie elektrowozów ko-
lejowych na trawersatę Atlan-
tyku wyliczyłem na wóz po 
16 lin mocujących. Było wie-

le dyskusji, że to przesada, 
nieuctwo, strata czasu, kosz-
ty, prawie sabotaż. Na pokła-
dzie zjawił się niespodziewa-
nie kapitan statku i zapytał, 
ile odciągów i o jakiej śred-
nicy liny zaplanowałem. Gdy 
mu odpowiedziałem, polecił 
dołożyć jeszcze cztery liny. 
Z kapitanem nie zamierzałem 
dyskutować, to on odpowia-
dał za bezpieczny przewóz do 
portu przeznaczenia – ja by-
łem tylko jego doradcą. Nato-
miast w ateście napisałem, ile 
lin zaplanowałem i ile dodat-
kowych polecił dołożyć kapi-
tan. Tymczasem dyskutanci 
odeszli jak niepyszni.

Obie „czarne owce” przy-
łapałem raz i drugi na raczej 
nieumyślnych niedoróbkach. 
Od tego czasu sprawdzałem 
naciąg każdej z lin mocują-
cych, bez względu na to czy 
było ich dziesięć, czy sto (...).

Sądzę, że poza „czarnymi 
owcami” byłem przez pozo-
stałych brygadzistów szano-
wany, nie tylko jak mówiono 
za „fachmaństwo”, ale rów-
nież za przyjazne w ich kie-
runku gesty, które zdarzały 
mi się sporadycznie, ale pa-
mięć o nich pozostawała na 
dłużej. A te gesty to kilka kar-
tonów rozdanych papiero-
sów, jakaś flaszka albo namó-
wienie kapitana na postawie-
nie brygadzie kartonu piwa 
lub sznapsa, ale wyłącznie za 
wyróżniającą się albo co naj-
mniej bardzo dobrą robotę.

Fragmenty z pracy 
„Sztauer z lubelskiej  

wioski”  
J. L. Kochanowskiego  

wybrała Urszula Kijek.

XVI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  
o Puchar Wójta Gminy Borzechów

„Od opisanego spotkania 
przestałem spotykać Zale-
pę na statkach i dopiero po 
pewnym czasie dowiedzia-
łem się, że przeniósł się na 
Pamicę lub Basen Górniczy 
z uwagi na lepszy dojazd do 
domu. Mnie natomiast eks-
pertyzy w tamte części portu 
trafiały się raczej rzadko. Gdy 
go sobie przypomnę, docho-
dzę do wniosku, że temu za-
mkniętemu w sobie i z natury 
nieśmiałemu człowiekowi na 
pewno niełatwo przyszło za-
czepić mnie i przekazać wia-
domość o grożącym w jego 
mniemaniu niebezpieczeń-
stwie (...).

Przy nadzorach nad zała-
dunkiem towarów tradycyj-
nych lub opakowanych tra-
dycyjnie, przy których meto-
dy sztauowania były oczywi-
ste, bo od dawna znane, nad-
zorowałem wyłącznie prawi-
dłowość toczących się prac. 
Ale już przy sztukach cięż-
kich musiałem zwykle naj-

Dnia 7 sierpnia 
br. na boisku 
w Borzechowie 
odbyła się XVI edycja 
Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta 
Gminy Borzechów. 
W rozgrywkach 
wzięli udział obecni 
oraz byli mieszkańcy 
gminy, pracownicy 
zatrudnieni na 
terenie gminy 
oraz osoby trwale 
związane z gminą. 

O godzinie 9.00 wójt Zenon 
Madzelan uroczyście otwo-
rzył turniej, życząc wszyst-

I miejsce – Borzechów
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XVI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  
o Puchar Wójta Gminy Borzechów

kim uczestnikom sportowej rywalizacji 
i osiągnięcia jak najlepszego wyniku. Na-
stępnie Mirosław Lenart jako gospodarz 
zawodów omówił zasady i przepisy gry 
obowiązujące podczas turnieju. 

Do zawodów zgłosiło się 7 zespołów 
piłkarskich, które w 2 grupach rywalizo-
wały ze sobą. Po kilkugodzinnych zmaga-
niach wyłoniono zwycięzcę turnieju. Naj-
więcej emocji towarzyszyło meczowi fi-

nałowemu, w którym to spotkali się ubie-
głoroczni finaliści. Tym razem po zaciętej 
walce górą okazała się drużyna z Borze-
chowa, biorąca rewanż za ubiegły rok. 

W turnieju wyłoniono najlepsze-
go strzelca (Mateusz Skic z Borzecho-
wa zdobył 11 goli), bramkarza (Michał 
Rejmak z Borzechowa) oraz zawodni-
ka (Sebastian Paszkowski z drużyny 
MKS Kępa). 

Najlepsza drużyna turnieju otrzyma-
ła z rąk wójta Zenona Madzelana puchar, 
nagrody rzeczowe w postaci piłek dla 
każdego zawodnika oraz nagrodę pie-
niężną. Pozostałe drużyny dostały dyplo-
my, a zawodnicy wyróżnieni indywidual-
nie otrzymali również statuetki. 

Mecze sędziowali: Jacek Bijak i  Sła-
womir Stańko.

 Mirosław Lenart

III miejsce – MKS Kępa

Najlepszy bramkarz, Michał Rejmak

Najlepszy strzelec, Mateusz Skic

II miejsce – Absolwenci
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Borzechowskie 
pieczywo  
na Święcie Chleba 

Chleb orkiszowy podawa-
ny z domowym smalcem 
i ogórkiem kiszonym, pie-

czywo z żurawiną, rodzynka-
mi i makiem to pyszne wypie-
ki zaprezentowane przez pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Borzechowa podczas XVIII 
Lubelskiego Święta Chleba. 
Impreza odbyła się 11 wrze-
śnia w Muzeum Wsi Lubelskiej.

Koło reprezentowało LGD 
„Kraina Wokół Lublina”, a jego 
stoisko cieszyło się dużym za-
interesowaniem. Gospodynie 
z Borzechowa przygotowały 
nie tylko kilka rodzajów chle-
ba. Goście mogli skosztować 
także takie smakołyki jak: bu-
łeczki, rogaliki, gryczaki, śli-
maczki, placki, ciasteczka, piz-
zerinki. 

Podczas imprezy przepro-
wadzono konkursy promujące 
regionalne lubelskie produkty 
i pieczywo. Korowaj wykona-
ny przez panią Katarzynę Wą-
sik z Kłodnicy Górnej wyróż-
nił się najpiękniejszą dekora-
cją i zajął pierwsze miejsce. 

 Beata Dubilis


