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Szanowni Państwo!
Koniec roku to dobry
czas na dokonywanie
podsumowań.
Przez dwanaście mie‐
sięcy wiele się może
wydarzyć, szczególnie
gdy na początku mija‐
jącego roku wyznacza się ambitne cele, zakładające
wielokierunkowy rozwój gminy. Panująca pande‐
mia w bieżącym roku zmieniła naszą rzeczywistość
i postawiła przed nami zupełnie nowe wyzwania.
Znaleźliśmy się w sytuacji niespotykanej, wymaga‐
jącej wyjątkowych działań i empatii. Niezależnie od
napotkanych ograniczeń i trudności udało nam się
zrealizować wiele inwestycji. We wszystkich zreali‐
zowanych zadaniach ważne było, by w miarę możli‐
wości odwoływać się do zewnętrznych źródeł
finansowania, odciążając tym samym budżet gmi‐
ny.
Wśród najważniejszych inwestycji drogowych war‐
to wymienić „Przebudowa dróg w centrum wsi Bo‐
rowa – Etap II”, gdzie oprócz wykonania nowej
nawierzchni udało się także wykonać kanalizację
burzową oraz pobocza. Łączny koszt tego zadania
wyniósł ponad 3 mln zł, z czego większą część kosz‐
tów dofinansowano ze środków zewnętrznych. Koń‐
ca dobiegły także prace związane z przebudową
oraz remontem kilku odcinków dróg w poszczegól‐
nych miejscowościach. Ponadto zakończyliśmy in‐
westycję polegającą na rekultywacji nieczynnego od
kilku lat składowiska odpadów komunalnych
w Borowej, co przyczyniło się do przywrócenia
gruntom właściwości użytkowej poprzez powstrzy‐
manie degradacji środowiska gruntowowodnego,
zabezpieczenie terenów przyległych przed poten‐
cjalnym zanieczyszczeniem bakteriologicznym i mi‐
krobiologicznym oraz stworzenie warunków do
zagospodarowania terenu w kierunku przyrodni‐
czym. Cieszy nas zainteresowanie terenem wokół
zrekultywowanego wysypiska firmy Enea Połaniec
S.A., która zamierza wybudować w tym miejscu
farmę fotowoltaiczną. Przeprowadzony został
pierwszy etap renowacji zbiornika małej retencji
„Sicina” w miejscowości Borowa. Zadaniem tego
zbiornika jest zbieranie wód opadowych spływają‐
cych z części wsi Borowa oraz pobliskich terenów
rolniczych. Inwestycja w ponad 70% została
sfinansowana ze środków pochodzących z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Gmina aktywizuje mieszkańców poprzez inicjatywy lo‐
kalne polegające na współdziałaniu oraz współfinanso‐
waniu inwestycji, wydarzeń sportowych i kulturalnych.
Niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną w roku
2020 ilość wydarzeń była znacznie mniejsza niż w latach
ubiegłych. Na początku roku udało się zorganizować na‐
stępujące wydarzenia: Borowskie kolędowanie, Koncert
zimowy, Gminny Dzień Seniora, Galę sportu i Dzień
Kobiet.
Wspomniane inwestycje to tylko część ze zrealizowa‐
nych zadań w 2020 roku. Gorąco Państwa zachęcam do
przeczytania Biuletynu. Znajdują się w nim informacje
z różnych obszarów, obrazujące działania podejmowane
na naszym terenie. Każdemu, kto na bieżąco chce wie‐
dzieć, co nowego dzieje się w naszym regionie polecam
wizytę na stronie www.borowa.pl. Można tam znaleźć
wiele bieżących informacji, opisy poszczególnych inwe‐
stycji oraz kalendarium, w którym umieszczone są zapo‐
wiedzi nadchodzących wydarzeń. Gmina Borowa
posiada również stronę na facebooku – facebook.com/
GminaBorowa. Wszystkich internautów zachęcam do
korzystania z możliwości uzyskiwania na bieżąco naj‐
ważniejszych informacji z życia naszej gmi‐
ny.

Inwestycje i remonty 2020
Przebudowa dróg w centrum wsi Borowa
Jedną z ważniejszych inwestycji w 2020 roku
dla Borowej była niewątpliwie przebudowa kil‐
ku odcinków dróg gminnych, wybudowanie od‐
wodnienia
poprzez
budowę
kanalizacji
burzowej i poboczy w centrum Borowej o łącz‐
nej długości 2,2 kilometra. Na przebudowanych
drogach pojawiło się odpowiednie odwodnienie
i nawierzchnia asfaltowa, a wcześniej były to
w większości drogi szutrowe albo wręcz grunto‐
we. Koszt zrealizowanych prac drogowych wy‐
niósł 3,3 mln zł, z czego prawie 2 mln zł to było
dofinansowanie z rządowego programu "Fun‐
duszu Dróg Samorządowych", 1,3 mln zł środki
budżetu gminy. Do tej pory poprawiliśmy stan
około 70 procent dróg w centrum Borowej.
To jednak nie koniec inwestycji drogowych
w centrum Borowej. W przyszłym roku dzięki
zdobytemu dofinansowaniu z programu "Fun‐
duszu Dróg Samorządowych" zostanie zrealizo‐
wanych sześć kolejnych odcinków, co pozwoli
na przebudowę ponad kilometra dróg.
Uroczyste otwarcie dróg w centrum wsi Borowa

Jednym z najważniejszych zadań obecnej kadencji jest realizacja zadań inwestycyj
nych gwarantujących stabilny rozwój naszej Gminy oraz poprawę warunków
życia wszystkich jej mieszkańców, w tym rozbudowa i poprawa stanu technicznego
sieci dróg.
Remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1940 w miejscowości Borowa

Przed remontem

Po remoncie

Zakończono remont drogi wewnętrznej w miejscowości Borowa (Mysonówka). Do użytku oddane zostało
255 m drogi asfaltowej.
Koszt  37 988 zł (finansowanie z Funduszu Sołeckiego oraz z budżetu Gminy).

www.borowa.pl
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Remont drogi wewnętrznej  dz. nr ewid. 770 oraz przebudowa
drogi  dz. nr ewid. 770 w miejscowości Górki

Przed remontem

Po remoncie

Zakończono remont drogi wewnętrznej  dz. nr ewid. 770 oraz przebudowę drogi  dz. nr ewid. 770
w miejscowości Górki. Do użytku oddane zostało 655 m drogi asfaltowej. Koszt  78 373 zł (finansowanie
z Funduszu Sołeckiego, budżetu Gminy oraz z Urzędu Marszałkowskiego).

Remont drogi wewnętrznej  dz. nr ewid. 402 oraz przebudowa drogi
 dz. nr ewid. 222/1 w miejscowości Gliny Wielkie

Przed remontem

Po remoncie

Zakończono remont drogi wewnętrznej  dz. nr ewid. 402 oraz przebudowę drogi  dz. nr ewid. 222/1
w miejscowości Gliny Wielkie. Do użytku oddane zostało 290 m drogi asfaltowej. Koszt  52 411 zł (finanso‐
wanie z Fudnuszu Sołeckiego, budżetu Gminy oraz z Urzędu Marszałkowskiego).

Remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 175 w miejscowości Surowa

Przed remontem

Po remoncie

Zakończono remont drogi wewnętrznej w miejscowości Surowa. Do użytku oddane zostało 155 m drogi
asfaltowej.
Koszt  21 365 zł (finansowanie z Funduszu Sołeckiego oraz z budżetu Gminy).
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Modernizacja drogi w Sadkowej Górze
Zakończono modernizację drogi wojewódzkiej
nr 982 w Sadkowej Górze. Modernizacja objęła
blisko kilometrowy odcinek od Sadkowej Góry (od
zjazdu z obwodnicy) w kierunku Lisówka. Inwesty‐
cja ta została zrealizowana przez Podkarpacki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Jej
wartość to 470 tys. zł, w tym dofinansowanie Gminy
Borowa 70 tys. zł.

Modernizacja drogi w Glinach Małych
Mieszkańcy Glin Małych doczekali się remontu
nawierzchni asfaltowej i poboczy odcinka drogi
powiatowej nr 1147R Gliny Wielkie – Gawłuszo‐
wice. Jej remont był wciąż odkładany. Jakość na‐
wierzchni znacznie się pogorszyła w okresie
budowy przeprawy mostowej przez Wisłę w rejo‐
nie Połańca. Na odcinku 2 300 m zostały wykona‐
ne prace polegające na ułożeniu warstwy
wyrównawczej i ścieralnej oraz pobocza. Wartość
inwestycji to 658 189,00 zł.

Budowa chodnika w miejscowości Górki
29 września 2020 r. odbył się odbiór inwestycji polegającej
na budowie chodnika o długości 251 m przy drodze woje‐
wódzkiej nr 982 Szczucin – Jaślany w miejscowości Górki.
Całkowita wartość zadania realizowanego przez PZDW
w Rzeszowie wyniosła  130 000 zł, w tym pomoc finansowa
Gminy  50 000 zł.

Budowa i remont chodnika w miejscowości Pławo i Orłów

W trakcie budowy

Odbiór zakończonych robót budowlanych

Chodniki w Pławie i Orłowie w ciągu drogi wojewódzkiej Sadkowa Góra – Mielec budowano kilkanaście
lat temu. Obecnie ich stan wymagał pilnego remontu. Na wniosek Gminy Borowa ich remont został zrealizo‐
wany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Wartość wykoananego zadania 
142 800 zł z czego dofinansowanie Gminy  42 800 zł (w Pławie oddany został wyremontowany odcinek chod‐
nika o długości ok. 500 m, w Orłowie ok. 150 m).

www.borowa.pl
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Rekultywacja wysypiska zakończona
Teraz wokół powstanie duża inwestycja

Budowa wysypiska w 1997 r.

Wszystkie gatunki roślin opisane są na tablicach
informacyjnych zlokalizowanych w ramach ście‐
żek edukacyjnych. Tymczasem terenem wokół
zrekultywowanego wysypiska w Borowej zaintere‐
sowała się firma Enea Połaniec S.A., która
zamierza wybudować w tym miejscu farmę foto‐
woltaiczną o mocy ok. 1 MW. Niedawno doszło
w tej sprawie do podpisania listu intencyjnego po‐
między władzami Enea Połaniec i Gminy Borowa.

Zakończyła się rekultywacja nieczynnego od kilku lat
składowiska odpadów komunalnych w Borowej. Te‐
raz na terenach wokół wysypiska jest w planach po‐
wstanie dużej, proekologicznej inwestycji  farmy
fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MW. Składowisko odpa‐
dów komunalnych w Borowej powstało w 1997 roku.
Przez kilkanaście lat zwożono na nie śmieci z terenu
gmin Borowa oraz Gawłuszowice i Czermin.

Od lewej: J. Kutz  wiceprezes Enea Połaniec S.A.,
St. Mieszkowski  Wójt Gminy Borowa, A. Wicik  członek
zarządu Enea Połaniec S.A.

Wysypisko w trakcie rekultywacji

Zaostrzenie przepisów sprawiło, że wysypisko prze‐
stało spełniać ustalone dla tego typu obiektów
wymogi i decyzją służb Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w 2014 roku zostało
zamknięte. Koszt całości tego zadania wyniósł
601 097 zł, z czego dofinansowanie Urzędu Marszał‐
kowskiego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego to 374 756 zł, reszta środki
własne Gminy. Celem działań rekultywacyjnych było
przywrócenie gruntom właściwości użytkowej po‐
przez
powstrzymanie
degradacji
środowiska
gruntowowodnego, zabezpieczenie terenów przyle‐
głych
przed
potencjalnym
zanieczyszczeniem
bakteriologicznym i mikrobiologicznym oraz stwo‐
rzenie warunków do zagospodarowania terenu
w kierunku przyrodniczym. Na dawnym składowi‐
sku i wokół niego posadzono roślinność, która pełni
funkcje edukacyjne.
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Tereny wokół zrekultywowanego wysypiska należą
do gminy i obejmują około 5 hektarów. 2 ha będą
wydzielone pod budowę farmy fotowoltaicznej.
Całość inwestycji ma zostać sfinansowana przez
Firmę Enea Połaniec S.A. Włączając się w „zielone
projekty”, oferujemy energetyce niewykorzystane
przez rolnictwo grunty pod budowę wielkoobsza‐
rowych instalacji fotowoltaicznych. Dla Gminy
Borowa inwestycja ta będzie kolejną z grup inwe‐
stycji, dzięki której stajemy się Gminą przyjazną
środowisku.

Wysypisko po rekultywacji

www.borowa.pl
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Renowacja zbiornika małej retencji „Sicina”
Zakończył się pierwszy etap renowacji zbiornika małej retencji „Sicina” w miejscowości Borowa.
Zadaniem tego zbiornika jest zbieranie wód opadowych spływających z części wsi Borowa oraz pobliskich
terenów rolniczych.
Zbiornik „Sicina” został ukształtowany natural‐
nie w istniejącym zaniżeniu terenu, a ponadto
jest połączony przepustami z rowem melioracyj‐
nym „Sicina”. Przez lata był on zaniedbany i za‐
rósł namułem, co praktycznie ograniczyło do
minimum jego ważną rolę w zbieraniu wód opa‐
dowych z przyległych obszarów.
W tym roku zakończyliśmy pierwszy etap jego
renowacji, w przyszłym planujemy dalsze prace
w efekcie czego zbiornik będzie mógł zbierać
nadmiar wody w ilości około 7 tysięcy metrów
„Sicina” w trakcie renowacji
sześciennych.
Zakres prac obejmował usunięcie trzciny
i innych porostów z dna zbiornika, odmulenie
dna zbiornika warstwą do głębokość 1 m na
powierzchni 0,49 ha, skarpowanie czaszy zbior‐
nika, wywóz zanieczyszczeń i urobku z odmule‐
nia. Pierwszy etap inwestycji to koszt 169 997 zł
(sfinansowany ze środków pochodzących z Urzę‐
du Marszałkowskiego Województwa Podkarpac‐
kiego oraz z budżetu Gminy).

„Sicina” po renowacji

Modernizacja, remont i organizacja pomieszczeń piwnicznych budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej – etap II
Minął czwarty rok realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 20172020.
Grupa Odnowy Wsi realizowała zadanie na które zo‐
stał złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego pod nazwą „Moderni‐
zacja, remont i organizacja pomieszczeń dla spotkań
młodzieży, dzieci i dorosłych w pomieszczeniach piw‐
nicznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Borowej”  etap II. W 2020 r. kwota środków prze‐
znaczonych z Budżetu Województwa Podkarpackie‐
go na dofinansowanie zadań wynosiła 704 826,00 zł,
co pozwoliło na podpisanie 71 umów z beneficjenta‐
mi Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.
Pomieszczenia piwniczne GOKu przed remontem

www.borowa.pl
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Nasz wniosek uplasował się na 29 miejscu.
W październiku 2020 roku zakończyła się mo‐
dernizacja dużej sali wraz z aneksem pomiesz‐
czeń piwnicznych budynku GOK w Borowej.
Wykonano następujące prace: remont instalacji
elektrycznej, roboty rozbiórkowe, roboty murarskie
i tynkarskie, roboty posadzkowe, roboty stolarskie,
roboty malarskie. Kwota dofinansowania wyniosła
– 10 000 zł, łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł –
28 736,07 zł.
Pomieszczenia piwniczne GOKu po remoncie

Darmowe hotspoty
Gmina Borowa jest jedną z 15
w Polsce, które otrzymały
dotację od Agencji Wyko‐
nawczej do spraw Innowa‐
cyjności i Sieci Komisji
Europejskiej na realizację
programu
„WiFi4EU”
w wysokości 15 000 euro.
Oznacza to, że każdy mieszkaniec naszej gminy bę‐
dzie miał możliwość dostępu do darmowego
bezprzewodowego internetu w wyznaczonych
miejscach naszej Gminy.

Inicjatywa „WiFi4EU” ma na celu zapewnienie
mieszkańcom i odwiedzającym Gminę dostępu do
wysokiej jakości internetu przez bezpłatne WiFi
w miejscach publicznych, takich jak parki, place,
urzędy, czy biblioteki. W Gminie Borowa w ramach
projektu zostaną wykonane hotspoty z bezpłatnym
dostępem do internetu w miejscach, które są
szczególnie odwiedzane i uczęszczane przez
mieszkańców i odwiedzających. Zgodnie z umową
o udzielenie dotacji Gmina Borowa ma 18 miesięcy
na realizację bonu otrzymanego w projekcie.

Nowy samochód ratowniczy dla OSP Wola Pławska
W piątek, dnia 17 kwietnia 2020 roku nastąpił
odbiór nowego lekkiego samochodu ratowniczego
dla jednostki włączonej do KSRG  OSP Wola
Pławska. Dostawa samochodu była możliwa
dzięki projektowi w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkar‐
packiego na lata 20142020. Gmina Borowa
w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Woli Pławskiej złożyła wniosek 16 kwietnia
2019 roku. Po pozytywnej weryfikacji wniosku
została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, pomiędzy Instytucja Zarządzającą RPO WP, a Gminą
Borowa dnia 16 grudnia 2019 roku. Dnia 28 lutego 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Bo‐
rowa a PW BIBMOT BIK Sp. J. z siedzibą w Mielcu. Wartość projektu wyniosła  213 230 zł. Całkowite wy‐
datki kwalifikowalne projektu wyniosły  206 680 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu (RPO WP)
wyniosły  165 344 zł. Wkład własny Gminy Borowa wyniósł  47 886 zł.
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Pozostałe inwestycje i remonty
Sołectwo Borowa
Doposażenie budynku Domu Ludowego w Boro‐
wej  Gizowej obejmujący zakup krzeseł. Koszt 
8 193 zł.

Sołectwo Łysakówek
1. Remont 2 przystanków autobusowych w Łysakówku, obejmujący uzupełnienia tynków i malowanie
ścian wiaty oraz pokrycie zadaszenia blachą trapezową. Koszt  4 989 zł.
2. Remont części drogi nr ewid. gr. 860 w Łysakówku, obejmujący utwardzenie kamieniem tłuczniowym.
Koszt  3 000 zł.
3. Remont i modernizacja terenu sportoworekreacyj‐
nego za budynkiem starej szkoły w Łysakówku,
nr ewid. gr. 257/8, obejmujący odchwaszczenie i wy‐
równanie terenu o powierzchni ok. 1 800 m2. Koszt 
11 441 zł.

Sołectwo Pławo
1. Doposażenie placu zabaw w Pławie obejmujące dostawę (zakup) i montaż nowych urządzeń. Koszt 
21 000 zł.
2. Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Pławie,
obejmujące zakup naczyń.
Koszt  2 800 zł.
3. Wykonanie obudowy (okleiny) tylnej ściany wiaty
za Domem Ludowym w Pławie.
Koszt  2 000 zł.
4. Remont części drogi nr ewid. gr. 942/2 w Pławie,
obejmujący utwardzenie kamieniem tłuczniowym.
Koszt  3 000 zł.

www.borowa.pl
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Sołectwo Gliny Małe
Remont podłóg w pomieszczeniach budynku wiejsko
strażackiego w Glinach Małych, o powierzchni ok. 180
m2, obejmujące wykonanie izolacji poziomej, wylewki
cementowej, ułożenie terakoty (płytek podłogowych).
Koszt  44 113 zł (finansowanie z Funduszu Sołeckiego
oraz z budżetu gminy).

Sołectwo Sadkowa Góra
1. Przygotowanie dokumentacji projektowokoszto‐
rysowej placu zabaw na części działki nr 213/2 oraz
wykonanie części wyposażenia placu. Koszt 
19 097 zł.
2. Przygotowanie dokumentacji projektowokoszto‐
rysowej placu zabaw na części działki nr 875/1 oraz
wykonanie części wyposażenia placu. Koszt 
19 097 zł.

Sołectwo Orłów
Remont nawierzchni terenu przy budynku wiejsko
strażackim w Orłowie, o powierzchni ok. 120 m2
(nr ewid, gr. 337/2), obejmujące utwardzenia poprzez
ułożenie kostki brukowej.
Koszt  17 302 zł.

Sołectwo Wola Pławska
Wykonanie instalacji gazowej grzewczej w budynku
wiejskostrażackim w Woli Pławskiej  Etap I, obej‐
mujący uzyskanie warunków dostawy gazu, opraco‐
wanie
dokumentacji
projektowokosztorysowej
instalacji gazowej w budynku oraz wykonanie wstep‐
nych robót związanych z wykonaniem instalacji.
Koszt  30 342 zł (finansowanie z Funduszu Sołeckie‐
go oraz z budżetu gminy  w trakcie realizacji).
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Aktualności
Gmina Borowa przystąpiła do
realizacji programu
„Wspieraj Seniora”
Uruchomiony został So‐
lidarnościowy Korpus
Wsparcia Seniorów,
w ramach jego funkcjo‐
nowania powstała Info‐
linia dla Seniorów nr
telefonu: 22 505 11 11.
Dzwoniąc pod ten nu‐
mer osoby starsze będą
mogły prosić o pomoc
m.in. w zrobieniu zaku‐
pów spożywczych czy
higienicznych. Seniorzy po 70tym roku życia, któ‐
rzy zdecydują się na pozostanie w domu z powodu
epidemii i nie są w stanie np. poprzez wsparcie ro‐
dziny, znajomych i sąsiadów zabezpieczyć sobie ar‐
tykułów podstawowej potrzeby mogą skorzystać ze
wskazanej wyżej infolinii. Koszty zakupów pokrywa
Senior. Więcej informacji udzielają pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowej
nr telefonów: 17 58 153 55 oraz 17 58 155 21 wew.
29.

Zaświadczenia o dochodach
dla osób fizycznych, które
zamierzają złożyć wniosek
o przyznanie dofinansowania
z Programu "Czyste Powietrze"
Od 1 października 2020 roku osoba fizyczna,
która zamierza złożyć wniosek o przyznanie do‐
finansowania z Narodowego lub Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste
Powietrze”, może złożyć żądanie wydania za‐
świadczenia o wysokości przeciętnego miesięcz‐
nego dochodu przypadającego na jednego
członka jej gospodarstwa domowego. Dla miesz‐
kańców Gminy Borowa zaświadczenia wydawa‐
ne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Borowej, pok. nr 27 (tel. 17 58 155 21 wew.
27).

Stawki podatkowe bez zmian
Kwota podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego
wynosi 130 zł.
Wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
 związanych z prowadzeniem działalności gospodar‐
czej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewi‐
dencji gruntów i budynków  0,80 zł od 1 m2
powierzchni,
 pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wo‐
dami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorni‐
ków sztucznych  4,54 zł od 1 ha powierzchni,
 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od‐
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego  0,25 zł od
1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
 mieszkalnych  0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytko‐
wej,
 związanych z prowadzeniem działalności gospodar‐
czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
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zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym  9,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od‐
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego  4,50 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli  2% ich wartości określonej na pod‐
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podat‐
kach i opłatach lokalnych.
Stawki podatku od środków transportowych na
2021 rok Rada Gminy Borowa uchwaliła również na
poziomie obowiązującym w 2020 roku.
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Aktualności
Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Borowa informujemy, że w 2021 r. odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości
położonych na terenie naszej Gminy będzie zajmowała się firma FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8,
39400 Tarnobrzeg.
Jednocześnie informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych pozostają bez zmian.

Z kolei miesięczne stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunal‐
ne tj. stawki za pojemnik lub worek, zgodnie z uchwałą Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Borowa z dnia 30 li‐
stopada 2020 r. będą w 2021 r. następujące:

Ponadto przypominamy, że zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.), od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy mają
obowiązek segregacji odpadów komunalnych.
Podkreślamy, że nieprawidłowa segregacja odpadów wpływa na zwiększenie kosztów ponoszonych przez
Gminę. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na
odpady zmieszane oraz worków przeznaczonych na inne odpady (np. papieru, plastiku, szkła, metalu, odpa‐
dów biodegradowalnych oraz zielonych) zwiększa ilość odpadów zmieszanych, które trafiają na składowisko.
Ma to bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
a w konsekwencji na wysokość opłat ponoszonych przez samych mieszkańców Gminy Borowa.
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Oświata
Szkoła w dobie koronawirusa
Rok szkolny 2020/2021 to rok szczególny ze wzglę‐
du na stan zagrożenia epidemicznego. Do jego roz‐
poczęcia szkoła przygotowała się niezwykle
starannie. Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ
opracowano szczegółowe procedury bezpieczeń‐
stwa, doposażono szkołę w środki ochrony (ma‐
seczki, przyłbice, termometry, fartuchy ochronne,
płyny dezynfekcyjne i dozowniki).
Zostały również przeprowadzone niezbędne remon‐
ty, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom
i klientom szkoły: odnowiono salę gimnastyczną,
przebudowano zaplecze administracyjne szkoły,
wyremontowano pomieszczenie dla woźnych.
Sale lekcyjne zostały wyposażone w nowe ławki, na
korytarzach pojawiły się nowe i estetyczne tablice
ścienne, przybyło wiele przedmiotowych pomocy
dydaktycznych.
Od września 2020 r. został wprowadzony dziennik
elektroniczny Vulcan. To zupełnie nowa forma do‐
kumentacji prowadzenia lekcji i życia w szkole. Na‐
rzędzie to usprawnia komunikację nauczycieli
z rodzicami i uczniami. Wystarczy tylko internet
i rodzic ma pełny dostęp do informacji o swoim
dziecku w każdej chwili i z każdego miejsca.
Strona internetowa szkoły została dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki czemu zy‐
skała zupełnie nowy wygląd. Od roku działa Gro‐
mada Zuchowa Leśne Duszki. Należą do niej chętni
uczniowie z klas trzecich. Opiekę nad zuchami
sprawują drużynowe Renata Leśniak, Marta Za‐
łucka oraz Anna Struzik. Zbiórki odbywają się
w każdy wtorek po zajęciach lekcyjnych. Gromada
zuchowa pomaga zdobywać wiele zuchowych
sprawności. Każda zbiórka łączy w sobie elementy
ruchowe, jak i zadania intelektualne. Bogata oferta
zajęć pozalekcyjnych, różnorodne inicjatywy
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podejmowane przez uczniów i nauczycieli
sprzyjają rozwijaniu zainteresowań uczniów i dają
im możliwość osiągania sukcesów. Jesteśmy mocno
podbudowani ubiegłorocznymi sukcesami. Kamil
Wójtowicz został laureatem przedmiotowego kon‐
kursu z języka angielskiego dla uczniów szkół pod‐
stawowych, znajdując się w ścisłym gronie
najlepszych uczniów województwa podkarpackie‐
go. Dzięki temu sukcesowi Kamil był zwolniony
z egzaminu ósmoklasisty z języka obcego. Ucznio‐
wie klas ósmych osiągnęli wysokie wyniki na egza‐
minie ósmoklasisty. Mamy nadzieję, że ten rok
będzie równie udany. Tuż przed przejściem na na‐
uczanie zdalne zorganizowano
pasowanie na
ucznia SP Borowa. Ta wyjątkowa uroczystość miała
miejsce 21 października. Czas pandemii spowodo‐
wał, że w sali gimnastycznej zjawili się tylko pierw‐
szoklasiści wraz z wychowawcą. Wszystko
odbywało się oczywiście w pełnym reżimie sanitar‐
nym. Najważniejszym momentem uroczystości było
złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania
w obecności sztandaru.

Monitorując aktualną sytuację epidemiologiczną,
szkoła przygotowała się do zdalnego nauczania.
Dzięki pomocy Gminy Borowa zostały zakupione
do szkoły laptopy z projektu „Zdalna Szkoła”
i „Zdalna szkoła plus”. Pozyskany sprzęt w pełni
zabezpiecza potrzeby uczniów i nauczycieli w za‐
kresie kształcenia na odległość. Wszyscy nauczycie‐
le zostali przeszkoleni w tematyce metod
i sposobów prowadzenia lekcji w trybie zdalnym
z wykorzystaniem technologii informatycznych
oraz komunikacyjnych. Lekcje z uczniami klas 18
prowadzone są na wspólnej platformie Teams, dzię‐
ki czemu praca zdalna jest bardziej efektyw‐
na.
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Dodać należy, że rodzice cały czas mogą liczyć na
pomoc pedagoga oraz specjalistów. Specjaliści
szkolni udzielają pomocy psychologicznopedago‐
gicznej wszystkim osobom potrzebującym, w for‐
mie dostosowanej do potrzeb.
Pomimo sytuacji epidemiologicznej praca szkoły
nie zwalnia. Uczniowie angażują się w różne kon‐
kursy, np. kontynuacja programu "Zdrowo jem
więcej wiem", który ma na celu uczenie zasad
zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy
na temat produktów służących zdrowiu i produk‐
tów szkodliwych dla zdrowia. Udział w programie
"Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu", by promo‐
wać edukację żywieniowokulinarną.

W ramach współpracy szkoły z Centrum Kształce‐
nia Językowego "The Point" uczniowie klas 7 i 8
biorą udział w prelekcji dotyczącej korzyści wyni‐
kających z posiadania kompetencji językowych
oraz w ogólnopolskim mini quizie z nagrodami dla
uczniów i dla szkół. Dzięki temu szkoła promuje
nauczanie języków obcych wśród młodzieży Gminy
Borowa oraz podtrzymuje wysoki poziom motywa‐
cji uczniów do nauki  również w okresie zdalnego
nauczania. Uczniowie klas młodszych (46) biorą
udział w projekcie edukacyjnym z języka angiel‐
skiego pt. "Poland is cool". Projekt ma na celu
stworzenie prezentacji multimedialnej w języku an‐
gielskim o miejscowościach Gminy Borowa.

"Zaczęliśmy naukę w murach szkoły, przeję
ci, dumni, pełni nadziei i entuzjazmu. Tym
czasem dane nam było uczyć się zaledwie
kilka tygodni. Po raz kolejny sytuacja epide
miologiczna wymusiła nauczanie na odle
głość i spowodowała, że spotykamy się ze
sobą tylko w sieci. Mamy nadzieję, że na
uczanie zdalne szybko się skończy i będzie
my mogli wkrótce wrócić do szkoły" 
powiedziała Dyrektor Szkoły Kazimiera
Smoleń.

Najlepsi uczniowie z Gminy Borowa nagrodzeni
26 czerwca 2020 r. zostały wręczone nagrody Wójta Gminy Borowa uczniom, którzy uzyskali najwyższe
wyniki w nauce. Ze względu na wciąż obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wręczenie nagród odbyło
się w innej formie niż w ubiegłych latach. Listy gratulacyjne, statuetki oraz nagrody rzeczowe w imieniu
Wójta wręczyli uczniom dyrektorzy lub wychowawcy poszczególnych szkół. Najwyższe wyniki w nauce
w swoich szkołach osiągnęli:
Karol Wiącek  wychowanek Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczego w Mielcu,
Oddział Wola Pławska;
Józef Jurkowski  uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borowej 
średnia ocen 5,17;
Wiktor Pezda  uczeń klasy VII Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górkach  średnia ocen 5,0;
Milena Trzpis  uczennica klasy V Społecznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Glinach Małych  średnia ocen 5,41.

Karol Wiącek
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Milena Trzpis

Wydarzenia kulturalne i sportowe
„Borowskie kolędowanie”  2020 r.
Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów związany ze Świętami Bożego Naro‐
dzenia. Wspólne kolędowanie bowiem zbliża ludzi, buduje między nimi więź, daje uczucie bliskości, łączno‐
ści. Zwyczaj wspólnego rodzinnego śpiewania kolęd zanika. Organizując koncert GOK Borowa chciał
zachęcić wszystkich do wspólnego śpiewania, podtrzymy‐
wania dobrej polskiej tradycji. Nie ma w kalendarzu dni
bardziej uroczystych, kiedy to tradycja łączy się ze współ‐
czesnością, a rodzinna przeszłość z teraźniejszością. Gdy
w pamięci odżywają zapamiętane z dzieciństwa świąteczne
zwyczaje.
We wspólnym śpiewaniu kolęd udział wzięły zespoły
i wokaliści kształcący swój wokal i pracujący na co dzień
na zajęciach artystycznych organizowanych w Gminnym
Ośrodku Kultury w Borowej.
Koncert rozpoczął zespół New Mark. Na borowskim kolędowa‐
niu zaprezentował się w składzie: Klaudia Polak, Patrycja Sztuka, Julia Kalicka, Weronika Mazur, Maksy‐
milian Dukles, Bartosz Dukles, Nikodem Mucha, Kacper Borowiec, Michał Borowiec.
Następnie zaprezentowali się uczestnicy zajęć wokalnych: Krystian Smoleń, Agata Zawisza, Julia Lebida,
Paulia Rzeszut, Barbara Wójcicka, Kornelia Moryto, Milena Szyfner, Gabriela Proczek, Martyna Skop.
W ich wykonaniu usłyszeliśmy pastorałki, które przeniosły uczestników spotkania w wigilijny wieczór, które‐
go atmosfera jest nie do „powtórzenia” i zdarza się „tylko jeden raz do roku”.
Po młodych wokalistach rozpoczynających muzyczną wędrówkę, wystąpili „najmłodsi duchem” członkowie
Zespołu Śpiewaczego „Znad Wisły”. W skład grupy wchodzą: Elżbieta Skopińska, Maria Mazur, Maria
Szczerba, Lucyna Korzęń, Anna Struzik, Stanisław Bielawa, Andrzej Kasprowicz, Włodzimierz Klich i Ewa
Smolarek  kierownik grupy, a akompaniował im Radosław Koza.

Koncert zimowy
Gminny Ośrodek Kultury w Borowej na zakończenie pierwszego semestru zajęć
artystycznych w roku 2019/2020 tradycyjnie zorganizował pokazowe koncerty.
Pierwszy odbył się koncert w wykonaniu instrumentalistów wspieranych przez
grupę wokalistów. Zaprezentowali oni swoje umiejętności, które szlifowali pod
czujnym okiem Ewy Smolarek i Katarzyny Hajduk. Spotkanie zakończyło się
wspólnym odśpiewaniem i odegraniem kolędy „Anioł Pasterzom mówi”. Na sce‐
nie pojawili się uczestnicy zajęć gry na gitarze, keyboardzie i skrzypcach oraz
grupa wokalna.
Druga część koncertu zimo‐
wego to były popisy taneczne.
Tańczyliśmy od najmłodszego
do najstarszego. Rozbrzmie‐
wały polki, walczyki, oberki, kujawiaki pojawił się jive
oraz mocniejsze dźwięki. Zaprezentowały się zespoły:
Figielek I, Figielek II, Zespół Tańca Mali Borowiacy,
Zespół Tańca Borowiacy  grupa dorosłych oraz dwie
grupy Hip  Hopowe.
Serdeczne podziękowania należy złożyć w stronę in‐
struktorów, którzy przygotowali taneczny pokaz: Mario‐
li Wiącek  Piechota, Jakubowi Jurkowi, Łukaszowi
Bryle i Agnieszce Adamczyk.
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Gminny Dzień Seniora
26 stycznia 2020 r. w naszej Gminie odbyły się impreza
związana z obchodami Dnia Seniora. To szczególny moment,
który pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia,
wartości i wiedzy, z których mogą czerpać młodsze pokolenia.
Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Borowej. Oprawę artystyczną zapewnił zespół Bies
Band z Przemyśla. Spotkanie obfitowało w miłe rozmowy,
uśmiechy, śpiew i taniec. Seniorzy pokazali, iż mają w sobie wiele
sił witalnych i nie wiek jest tutaj najważniejszy, lecz radość bycia razem oraz fakt, że się o nich pamięta.

Gminna Gala Sportu
W środę, 5 lutego br. w gościnnej sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Borowej odbyła się tradycyjna Gminna Gala
Sportu. Na uroczystości zgromadzili się liczni goście,
wśród których nie zabrakło: przedstawicieli samorządu
terytorialnego, dyrektorów szkół, radnych gminy,
sołtysów, ludzi zasłużonych dla sportu i ich rodziców.
Przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Borowa Stanisław
Mieszkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Borowa
Mieczysław Wiącek. Następnie rozpoczęło się wręczanie
dotacji dla LKSów na 2020 rok oraz wyróżnień i nagród
dla sportowców. Oprawę muzyczną imprezy zapewniły dzieci z zajęć artystycznych z GOK w Borowej.

Dzień Kobiet w Naszej Gminie
Pierwsza niedziela marca bez wątpienia należała do kobiet 
mieszkanek Gminy Borowa. W Gminnym Ośrodku Kultury
w Borowej odbyła się impreza z okazji Dnia Kobiet. W części
kulturalnoartystycznej spotkania swój program pt. „Porwanie na
Sycylii” zaprezentowała grupa kabaretowoteatralna Studio Żarcik
z Padwi Narodowej. Jak zwykle na wysokości zadania stanęli Radni
Gminy Borowa oraz Sołtysi, którzy w tym szczególnym dniu
zapewnili obsługę uroczystości. Po części artystycznej wszyscy
zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek, a każda z Pań została obdarowana okolicznościowym
upominkiem.

Śpiewaj razem z nami
5 marca 2020 r. w Samorządowym Centrum Kultury
w Mielcu odbyły się Eliminacje Powiatowe XXX Podkarpackiego
Festiwalu Piosenki „Śpiewaj razem z nami”, którego głównym
organizatorem jest Centrum Kulturalne w Przemyślu.
Gminny Ośrodek Kultury w Borowej reprezentowały wokalistki:
Kornelia Moryto, Aniela Moryto, Karina Konefał. Kornelia
Moryto otrzymała wyróżnienie za wykonanie utworu „Nie
zapomnij”. Serdecznie gratulujemy naszym reprezentantkom
i życzymy dalszych sukcesów.
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"Gmina Borowa  dawniej i dziś"
Gmina Borowa to wyjątkowe miejsce na świecie. Niejeden malarz mógłby
się zachwycić jej krajobrazem i stworzyć wyjątkowe dzieło. Dla mieszkańców jest
ona jedyna i najwspanialsza, a każdy z nich ma swoje urokliwe "miejscówki" do
których chętnie chadza na spacery. Gminny Ośrodek Kultury w Borowej zachęca‐
jąc mieszkańców do poznawania Gminy jaką ją widzimy dziś, jak i jej historii
i zorganizował konkursu plastyczno  literacki "Gmina Borowa  dawniej
i dziś".
Efektem zmagań uczestników są obrazy przedstawiające charakterystyczne miej‐
sca w naszej Gminie, jak i wiersze przedstawiające nowe spojrzenie mieszkańców
na region.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy talentu i ogromnej wyobraźni.
Mamy nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli podziwiać ich nowe pejzaże
czy wiersze. Komisja konkursowa stanęła przed trudnym wyborem, ponieważ poziom prezentowanych prac
był wysoki i różnorodny. Ogółem komisja konkursowa oceniła 16 prac w III kategoriach wiekowych przy‐
znając następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria I: Prace plastyczne
Nagroda:
1. Oliwia Kilian  Wola Pławska
2. Gabriela Strugała  Pławo
2. Lena Piątek  Sadkowa Góra
3. Karina Konefał  Surowa
3. Krystian Smoleń  Sadkowa Góra

Kategoria II: Prace literackie
1. Norbert Stefanowicz  Borowa
Wyróżnienie:
Wiktor Smoleń  Sadkowa Góra
Julia Stefanowicz  Borowa

Kategoria III: Prace literackie
1. Magdalena Piątek  Sadkowa Góra
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury
w Borowej wręczone zostały przez dyrektor GOK Borowa Agnieszkę Adamczyk i Przewodniczącego Rady
Gminy Borowa Mieczysława Wiącka, który objął patronat nad konkursem.

Spotkanie z piosenką religijną
Śpiew to jest jedna z rzeczy w dzisiejszym świecie, która
w znaczący sposób ubarwia naszą rzeczywistość. W dobie
obostrzeń epidemiologicznych jest nam on wyjątkowo po‐
trzebny. Pozwala zapomnieć o zmartwieniach, rozwesela
szarą rzeczywistość. Uczestniczka zajęć wokalnych
w GOK Borowa doskonale wie jak wyśpiewać najpiękniej‐
sze utwory. Swoje walory głosowe Gabriela Nycek zapre‐
zentowała w Internetowym Konkursie „Spotkanie
z Piosenką Religijną”. Pod kierunkiem Ewy Smolarek
przygotowała dwa utwory, dzięki którym zakwalifikowała
się do głównego etapu konkursu. Gratulujemy.

www.borowa.pl
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Kolorowe nutki
Nowa rzeczywistość w której przyszło funkcjonować od marca sprawia, że zaplanowane imprezy,
konkursy i spotkania organizowane przez GOK Borowa musiały zostać przeniesione do rzeczywistości on
line. Jednym z pierwszych przedsięwzięć zorganizowanym w formie online był XI Festiwal Piosenki Dziecię‐
cej i Młodzieżowej „Kolorowe Nutki”.
Uczestnicy konkursu przesłali swoje prezentacje w formie plików mp4, które następnie wysłuchała i oceniła
komisja konkursowa w składzie: Marek Fijałkowski, Katarzyna Hajduk i Ewa Smolarek. Komisja konkur‐
sowa wysłuchawszy ogółem 17 prezentacji wokalnych w kategoriach: przedszkole i klasy 0 szkoła podstawo‐
wa  7, klasy IIII szkoła podstawowa  7 , klasy VIVIII szkoła podstawowa  4, dokonała oceny przyznając
miejsca i wyróżnienia:
Kategoria : przedszkole i klasy 0 szkoła podstawowa
1. Emilia Krynicka  Społeczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych
2. Agata Zawisza  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górkach
3. Gabriela Śliwa  Społeczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych
3. Karol Polak  Społeczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych
Wyróżnienie:
1. Julia Lebida  Społeczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych
Kategoria : klasy IIII szkoła podstawowa
1. Natalia Trzpis  Społeczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych
2. Gabriela Nycek  Społeczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych
3. Krystian Smoleń  Społeczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych
Wyróżnienie:
Amelia Naprawa  Społeczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych
Julia Stefanowicz  Szkoła Podstawowa w Borowej
Kategoria : klasy VI  VIII szkoła podstawowa
1. Milena Trzpis  Społeczne Gimnazjum w Glinach Małych
2. Bartosz Brzychcy  Społeczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych
Wyróżnienie:
1. Milena Dziadzio  Społeczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych
2. Amelia Naprawa  Społeczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych
Do udziału w konkursie po raz pierwszy została zaproszona publiczność. Poprzez media społecznościowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej mogli oni oddać głos na jedną z prezentacji konkursowych. Po zacię‐
tej walce o głosy nagroda publiczności powędrowała do Karola Polaka.
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XX Dożynki Województwa Podkarpackiego
W dniu 13 czerwca 2020 r. w Zawadzie k. Dębicy odbyły się XX Dożynki Województwa Podkarpac‐
kiego, którym towarzyszyły obchody 100lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Zawadziej. Podziękowanie za
plony jest elementem tradycji wiejskiej kultywowanej w całym kraju. Przyciągnęła ona do Zawady ponad
100 grup z wieńcami dożynkowymi, które repre‐
zentowały wszystkie gminy województwa podkar‐
packiego.
Wśród uczestników znaleźli się również przedsta‐
wiciele Gminy Borowa. W skład delegacji weszli:
Wójt Gminy Borowa  Stanisław Mieszkowski,
Przewodniczący Rady Gminy Borowa  Mieczy‐
sław Wiącek, Sołtys wsi Surowa  Stanisław
Miłoś oraz grupa wieńcowa z Sołectwa Suro‐
wa.

Tegoroczne obchody dożynek
Bieżący rok jest zupełnie inny niż lata poprzednie.
Wiele spotkań i imprez zostało odwołanych.
Nie ominęło to Dożynek Gminnych czy Powiato‐
wych. Gminny Ośrodek Kultury i Wójt Gminy
Borowa zachęcając lokalnych twórców do podtrzy‐
mywania pięknej tradycji wykonywania wieńców
żniwnych ogłosił XXII Gminny Przegląd Wieńca
Dożynkowego w nieco innej formie niż dotychczas.
Grupy dożynkowe z poszczególnych miejscowości
wykonały wieńce i poświęciły je w kościele. Dzięki
prezentacji przygotowanej przez Gminny Ośrodek
Kultury wszyscy mieszkańcy mieli możliwość po‐
dziwiania wykonanych wieńców w formie onli‐
ne.

Wszystkie zgłoszone do konkursu wieńce dożynko‐
we były misternie wykonane, nawiązywały do lu‐
dowych obyczajów, wiary i przejawiały silne
przywiązanie do ojczystej ziemi. W konkursie poja‐
wiły się wieńce tradycyjne wykonywane według sta‐
rych wzorów z wykorzystaniem wyłącznie
naturalnych materiałów oraz wieńce współczesne 
wykonywane w dowolnej technice, z dowolnych ma‐
teriałów, o dowolnej kompozycji i inwencji twórczej
 odwołujące się do aktualnej rzeczywistości spo‐
łecznej, religijnej czy historycznej. Ogłoszenie wy‐
ników odbyło się 18 września w Mielcu. Gminę
Borowa reprezentowały: OSP Surowa, KGW w Bo‐
rowej i Sołectwo Pławo. Wieniec wykonany przez
młodzież z OSP Surowa zdobył uznanie jury i zajął
III miejsce w konkursie.

Poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos by docenić
wkład w wykonanie wieńców żniwnych zorganizo‐
wał konkurs „Najpiękniejszy wieniec żniwny 2020
z terenu powiatu mieleckiego”.

www.borowa.pl
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XV Jesienna Giełda Ogrodnicza
3 i 4 października Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rol‐
niczego organizował w Boguchwale XV Jesienną Giełdę
Ogrodniczą połączoną z Podkarpackim Świętem Winobrania
2020 oraz IV Ogólnopolską Wystawą Królików. W progra‐
mie zaplanowano atrakcje z wielu dziedzin.
Przez dwa dni targów w godzinach 08:0016:00 odbywały
się m. in.: konferencje, wystawy zwierząt i żywności, degu‐
stacje oraz kiermasz rękodzieła ludowego. Nie zabrakło kier‐ Od lewej: U. Jędrzejowska, E. Skopińska,
maszu żywności ekologicznej, podkarpackich win, miodów M, Szczerba, L. Skopińska, M. Mazur, M. Skop,
B. Magdziak
i innych produktów pszczelich. Obydwa dni imprezy zakoń‐
czyły występy kabaretów i zespołów muzycznych. Sobotnie wydarzenie zakończył koncert zespołu "Karcz‐
marze", a w niedzielę "Baciary".
W drugim dniu imprezy Koło Gospodyń Wiejskich Borowianki zaproszone przez posła Fryderyka Kapinosa
reprezentowało Powiat Mielecki wystawiając do degustacji swoje przednie wyroby kulinarne w bogatych
i różnorodnych kompozycji smaku. Wszystkim można powiedzieć "trzęsły się uszy" podczas degustacji przy
obleganym stoisku wystawowym, gdzie nie zabrakło również naszego regionalnego wyrobu z pigwy.
Nasze Panie w towarzystwie maskotek  borowskich bocianów  wzięły również udział w organizowanym
konkursie na najlepsze i najsmaczniejsze potrawy z warzyw. Zajęły trzecie miejsce za pasztet z cukinii,
konfiturę z czerwonej cebuli i porzeczkowy rarytas z czosnkiem.

Projekt „Spotkanie z kulturą, folklor widziany z perspektywy
plastycznego maniakadziwaka”
Czy można w tak dziwnych czasach rozwijać swoje zamiłowanie do sztuki? Takie starania podjęli uczestnicy
projektu „Spotkanie z kulturą, folklor widziany z perspek‐
tywy plastycznego maniakadziwaka”. Inicjatywa ta zorga‐
nizowana została w ramach projektu „Podkarpackie
Inicjatywy Lokalne 2020”.
Za główny cel organizatorzy przyjęli uświadomienie
uczestnikom projektu potencjału ze „skarbu” jakim jest
ich kultura, folklor i tradycja. Połączenie nowych materia‐
łów jakie oferuje współczesna plastyka z tradycyjnymi ele‐
mentami folkloru sprawiło, że członkinie kół gospodyń
wiejskich i stowarzyszeń z terenu Gminy Borowa uwolniły
swoją wyobraźnię.
Co stworzyły? Coś nieoczywistego, a zarazem wpasowującego się w nasz rodzimy folklor. Podsumowanie
tych twórczych poszukiwań zakończyła wystawa wykonanych prac.
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Doskonałe wyniki
Alicji Struzik

Sukces Patrycji Sztuki
Patrycja Sztuka z Sadkowej Góry wzięła udział
w konkursie „Twoje 5 mi‐
nut” organizowanym przez
radio RMF FM. Jury spo‐
śród wielu kandydatów wy‐
brało dwa utwory, które
stoczyły bitwę na głosy na
stronie RMF FM. Jednym
z tych utworów było wła‐
śnie wykonanie Patrycji.
Utwór „Porady na zdrady” Ani Dąbrowskiej w jej
wykonaniu
zdobył
uznanie
słuchaczy.
6 listopada okazał się bardzo szczęśliwy dla młodej
wokalistki. Gratulujemy i trzymamy kciuki w dal‐
szych wyzwaniach muzycznych.

Początkiem roku w Toruniu odbyły się Halowe
Mistrzostwa Polski w ka‐
tegorii
U18
(rocznik
2003/04) i U20 (rocznik
2001/02). Mieszkanka Na‐
szej Gminy Alicja Struzik
reprezentująca
Lekko‐
atletyczny Klub Sportowy
Stal Mielec zdobyła dwa
brązowe medale w bie‐
gach na 60 i 200 metrów.
Ustanawiając przy tym swój rekord życiowy 7,59 s
na 60 metrów. Dla Alicji to pierwsze w karierze
medale rangi mistrzowskiej. Gratulujemy i życzy‐
my dalszych sukcesów sportowych.

53lecie pożycia małżeńskiego
14 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyła się uro‐
czystość 53lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców naszej
gminy, Państwa Kazimiery i Leonarda Jurkowskich. Z tej oka‐
zji, prezydent Andrzej Duda nadał jubilatom medale za długo‐
letnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia w imieniu prezydenta
oraz pamiątkowy dyplom, kwiaty i upominek wręczył Wójt
Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski. Jubilatom serdecznie
gratulujemy i życzymy wielu kolejnych wspólnych lat w zdro‐
wiu i szczęściu.

Święta narodowe
W tym roku przyszło nam obchodzić święta narodowe inaczej niż zwykle.
Zarówno 3 Maja jak i 11 Listopada, są datami ważnymi dla każdego Pola‐
ka. Zmieniająca się rzeczywistość sprawiła, że GOK Borowa podjął próbę
poszukiwania nowych form świętowania. I tak 3 Maja  Święto Uchwale‐
nia Konstytucji, uczestnicy zająć artystycznych ze swoich zdjęć
w barwach narodowych utworzyli flagę
Polski. 11 listopada zaś GOK Borowa
włączył się do akcji „Niepodległa do hymnu”. W ten dzień w południe roz‐
brzmiał z budynku GOK Borowa Mazurek Dąbrowskiego wykonany
przez Oliwię Kalicką. Wykonanie Hymnu Narodowego można było rów‐
nież zobaczyć i usłyszeć w mediach społecznościowych instytucji w wyko‐
naniu: Katarzyny Szewczyk, Patrycji Sztuka, Gabrieli Nycek, Emilii
Madej, Kariny Konefał i Klary Konefał.
Władze samorządowe oraz delegacja OSP w tych ważnych dniach złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem
Ofiar Bombardowania Borowej.
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Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowej w 2020 r.
Upływający rok, mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej obfitował w wiele przedsięwzięć oraz wyda‐
rzeń. Zakupiono funkcjonalne regały, które wzbogaciły wnętrze na bardziej
wszechstronne i estetyczne. Utworzono katalog elektroniczny na stronie
szukamksiążki.pl. Biblioteka zadbała również o pozyskanie nowych form
książki typu: picture book oraz książek sensorycznych. Do ważniejszych wy‐
darzeń należy zaliczyć konkurs fotografia kostiumowa „Bohaterowie Balla‐
dyny”, w którym można było wcielić się w różne postaci z dramatu Juliusza
Słowackiego. Uczestnicy zaprezentowali się w ciekawych kostiumach, zdra‐
dzając talent aktorski. W tym roku wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultu‐
ry w Borowej zorganizowano wirtualne Narodowe Czytanie „Balladyny” za
pośrednictwem mediów społecznościowych. W ramach wydarzenia można
było otrzymać okolicznościową pieczęć, upamiętniającą tegoroczną imprezę
czytelniczą.
Antoni Skop

Daria Rusek i Milena Dziadzio

Lilianna Burghardt

Agata Łępa

Mikołaj Zych

Konkursy związane z tematyką borowskiego bociana
W 2020 r. na stronie gminnego facebooka było organizowanych kilka konkursów związanych z tematyką bo‐
rowskiego bociana. Były to konkursy polegające na wskazaniu miasta,
w którym przebywał borowski bocian na zdjęciu oraz konkurs plastycz‐
ny „Nasz borowski bocian”. Konkurs plastyczny skierowany był do
dzieci i młodzieży do 14 lat. Udział w konkursie polegał na wykonaniu
pracy wybraną techniką, dla której inspiracją będzie bocian. Oczywi‐
ście borowski bocian. Dopuszczalne były wszystkie formy określone
w definicji sztuki plastycznej. W związku z zagrożeniem epidemiolo‐
gicznym prace należało przesłać w formie zdjęcia lub skanu. Konkurs
wygrała praca 8 letniej Laury Kalickiej zdobywając największą liczbę
lajków. Wszystkie prace zostały nagrodzone, a spośród 650 lajkujących
wylosowaliśmy jednego zwycięzce, do którego również trafiły nasze pro‐
mocyjne gadżety. Została nią Pani Agata Suska.
Zachęcamy wszystkich czytelników do obserwowania naszej strony:
facebook.com/GminaBorowa tam czekają na Państwa informacje
Praca Laury Kalickiej
o Naszej Gminie oraz konkursy.
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Inne informacje
„W trudnych chwilach jesteśmy zawsze wszyscy razem”
W związku z nieustannie wzrastającą pandemią ko‐
ronawirusa, 24 marca 2020 r. rozpoczęła się akcja
szycia maseczek dla mieszkańców Gminy Borowa.
Po dziesięciu intensywnych dniach trwania akcji
zakładany cel został osiągnięty. Wspaniałe Panie
(Panowie w mniejszości również pomagali) z naszej
Gminy w liczbie ponad 40 osób bezinteresownie
uszyły ponad 6 200 szt. maseczek.
Maseczki ochronne został rozdysponowane wszyst‐
kim mieszkańcom jak i również zostały przekazane
w ilości 400 sztuk dla Szpitala Powiatowego
w Mielcu.

9 kwietnia 2020 r. Panie i Panowie z Koła Gospo‐
dyń Wiejskich z Glin Małych przygotowali ciepły
posiłek dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunko‐
wego w Mielcu, jak i również dla pobliskich podsta‐
cji w miejscowościach Borowa, Padew Narodowa
oraz Radomyśl Wielki.
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31 marca 2020 roku Rada Gminy Borowa podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Mieleckiego w wysokości 10 tys. zł.
Kwota ta została przeznaczona w szczególności na
dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych,
odzieży i środków ochrony przeznaczonych do
przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej
COVID19. Natomiast Wójt Gminy Borowa zaku‐
pił i przekazał pralkosuszarkę dla Podstacji Pogo‐
towia Ratunkowego w Borowej.

Dzięki ww. działaniom pokazaliśmy, że mimo cięż‐
kiego czasu potrafimy się zjednoczyć i w każdych
tragicznych wydarzeniach w naszej gminie takich
jak np. zagrożenie powodziowe mówimy, że
"W trudnych chwilach jesteśmy zawsze wszyscy ra‐
zem".
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Urząd Gminy Borowa
Borowa 223, 39305 Borowa

SEKRETARIAT (Wójt, Sekretarz)

175810320, 175810321,
175815307 lub 175815521

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

wew. 21

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW (podatki)

wew. 26 lub 175815713

REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA,
INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

wew. 25 lub 175815719

URZĄD STANU CYWILNEGO

wew. 22

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

wew. 23 lub 175810325

OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

wew. 19

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe)

wew. 28 lub 175815709

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(świadczenia rodzinne)

wew. 27

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

wew. 30 lub 175815710

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ im. prof. Klemensa Skóry
w Borowej

17 581 05 20

APTEKA W BOROWEJ

17 581 56 97

OŚRODEK ZDROWIA GÓRKI

17 583 80 02

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOROWEJ

17 581 53 76

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOROWEJ

17 581 52 80

