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oraz funduszy sołeckich. Wartość realizacji ww. zadań
drogowych zamyka się kwotą blisko pół miliona złotych.
Wiemy, jak ważne są remonty dróg gminnych, dlatego też
zadania te będziemy kontynuować w przyszłym ro
ku.

Szanowni Państwo!
Koniec roku to zawsze czas podsumowań, refleksji nad
tym co wydarzyło się w mijającym roku, to dobry moment
na ocenę oraz określenie celów, które są przed nami. Na
początku 2021 roku z optymizmem spoglądaliśmy w przy
szłość, oczekując wytchnienia i powrotu do normalności.
Niestety rzeczywistość związana z pandemią koronawiru
sa oraz dodatkowo walka z afrykańskim pomorem świń na
terenie powiatu mieleckiego, utrudniły życie nie tylko rolni
kom, ale i wszystkim mieszkańcom naszej Gmi
ny.
Pomimo panujących trudności wszystkie inwestycje zapla
nowane przez Radę Gminy Borowa w budżecie na 2021
rok zostały zrealizowane. Jest to niezmiernie ważne dla
naszej lokalnej społeczności. To właśnie inwestycje służą
poprawie jakości życia, zwiększają poziom bezpieczeń
stwa, poprawiają estetykę i wizerunek naszej Gminy.
Zmniejszone dochody w budżecie Gminy wynikające
z pandemii, zmuszały nas do szukania zewnętrznych
środków finansowych, które pozwoliłyby zrealizować na
sze cele wyznaczone na początku roku.
Sukcesem zakończyła się trwająca dwa lata inwestycja
drogowa, polegająca na przebudowie dróg w centrum wsi
Borowa, której wartość w roku 2021 to ponad 1,2 mln zł,
współfinansowana niemalże w całości ze środków ze
wnętrznych.
Ponadto w pozostałych sołectwach zostało wyasfaltowane
kilkanaście odcinków dróg gminnych o łącznej długości ok.
3 km. Udało się to dzięki połączeniu środków pochodzą
cych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, budżetu Gminy
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Z zadań drogowych należy również wymienić remont drogi
wojewódzkiej nr 982, o długości 918 m w Sadkowej Górze
(wartość zadania ogółem 300 tys. zł) oraz rozpoczęcie ro
bót budowlanych związanych z budową chodnika w tej
miejscowości. Często podnoszonym tematem na zebra
niach wiejskich jest właśnie temat poprawy bezpieczeń
stwa na drogach, którego gwarantem jest budowa nowych
ciągów pieszych. Środki z budżetu powiatu mieleckiego
umożliwiły wybudowanie nowego odcinka chodnika przy
drodze powiatowej nr 1 151R w Łysakówku. Pozwoliło to
na wykonanie chodnika o długości 221 m. Kończone są
remonty chodników przy drodze wojewódzkiej nr 983 miej
scowościach: Borowa, Orłów, Wola Pławska.
Planowany jest remont drogi powiatowej nr 1 152R, pro
wadzącej z Borowej w kierunku Czermina. Wartość zada
nia to prawie 1 mln zł, przy wkładzie z budżetu Gminy
40 tys. zł.
Dzięki życzliwości wielu osób, a przede wszystkim Mini
stra Finansów i Wojewody Podkarpackiego, Gmina Boro
wa pozyskała z budżetu państwa dotację w kwocie blisko
1,2 mln zł na przebudowę urządzeń i obiektów oczysz
czalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z doposażeniem
współpracującej infrastruktury. Łączna wartość inwestycji
to ponad 1,7 mln zł. Zadanie jest o tyle ważne, że pozwoli
na przyłączanie do sieci kanalizacyjnej kolejnych nieru
chomości.
W mijającym roku zakończono II etap renowacji zbiornika
retencyjnego „Sicina” w Borowej. Łączny koszt inwestycji
to 314 370,47 zł, w tym dofinansowanie ze środków Urzę
du Marszałkowskiego w kwocie 228 278 zł.
Pomimo ograniczeń i obostrzeń, wraz z Gminnym Ośrod
kiem Kultury w Borowej, udało się zorganizować szereg
wydarzeń kulturalnych. Imprezy te pokazały, że rzeczywi
ście ludzie potrzebują interakcji i pragną powrotu do nor
malności. Przy ograniczonych środkach zaplanowaliśmy
tegoroczne lato w każdy weekend.

Wydanie 2021

Cykl imprez: Miesiąc Kultury Borowskiej, Rodzinny Rajd
Rowerowy „BorowaRowerowa”, Gminny Przegląd Wieńca
Dożynkowego w Surowej i Quest „W drodze ku niepodle
głości” cieszyły się ogromnym powodzeniem i dały pew
ność, że to było nam wszystkim bardzo potrzebne.
Kontynuacja większości z nich jest w nadchodzącym roku
rzeczą oczywistą.

współpracy z: radnymi Rady Gminy, sołtysami i radami so
łeckimi, ochotniczymi strażami pożarnymi, stowarzysze

W 2022 roku czekają nas duże wyzwania inwestycyjne, ta
kie jak: budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastruk
turą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Borowej;
rozpoczęcie przebudowy obiektu byłego gimnazjum w Pła
wie na przedszkole gminne (dzięki zakwalifikowaniu się
naszego wniosku otrzymaliśmy promesę w ramach Fun
duszu Polski Ład w wysokości prawie 4,2 mln zł); rozpo
częcie budowy kanalizacji w Pławie (Gmina otrzymała na
ten cel dotację w wysokości ponad 1,7 mln zł).

Nie da się w kilku zdaniach wstępu wspomnieć o wszyst
kim, co chciałbym Państwu przekazać. Dlatego też bardzo
gorąco zachęcam do lektury Biuletynu. Znajdziecie w nim
wiele ciekawych informacji. Wszystkich chcących na bie
żąco śledzić najważniejsze wydarzenia dotyczące naszej
Gminy, zapraszam na stronę internetową www.borowa.pl,
a także na portal Facebook – facebook.com/GminaBoro
wa.

W styczniu planujemy przekazać Powiatowej Stacji Pogo
towia Ratunkowego w Mielcu działkę w Borowej z prze
znaczeniem na budowę podstacji. Na miejscu starej,
przeznaczonej do rozbiórki remizy, powstanie nowoczesny
budynek z zapleczem socjalnym i garażem dla ambulan
su.

niami i kołami gospodyń wiejskich oraz wszystkimi
mieszkańcami, którym leży na sercu rozwój naszej małej
ojczyzny. Dlatego też z tego miejsca serdecznie dziękuję
za dotychczasową pomoc, licząc iż w przyszłym roku zre
alizujemy zadania, z których będziemy dumni.

Jestem przekonany, że pomimo nadal istniejących ob
ostrzeń związanych z pandemią, w 2022 roku zrealizuje
my zaplanowane działania. Większość samorządów
ogranicza swoje wydatki, sytuacja jest mało stabilna, ale
my cały czas aktywnie poszukujemy zewnętrznych źródeł
finansowania, które pozwolą zaspokajać oczekiwania i po
trzeby naszych mieszkańców.

Jak zawsze, wszystkie zrealizowane i planowane zadania
na rok przyszły nie byłyby możliwe bez pomocy i zgodnej
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INWESTYCJE I REMONTY

Przebudowa dróg w centrum wsi Borowa
 etap III i IV
15 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się spo
tkanie związane z oddaniem inwestycji drogowej polegają
cej na przebudowie dróg w centrum wsi Borowa.
Na spotkanie przybyła Pani Małgorzata JarosińskaJedy
nak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki
Regionalnej. W spotkaniu uczestniczyli również: Pan Fry
deryk Kapinos – Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Sopel –
Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie, reprezentujący Wojewodę Podkarpackie
go.
Wójt Gminy Borowa – Stanisław Mieszkowski przedstawił
informacje dotyczące zrealizowanej inwestycji. Całkowity
koszt wyniósł 1 224 044,34 zł, z czego 534 927 zł pozy
skane było z Funduszu Dróg Samorządowych, 597 789 zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a reszta
kwoty – 91 328,34 zł to wkład własny Gminy Borowa. Dłu
gość przebudowanych dróg wyniosła 1 133 m. Jak pod
kreślił Wójt, kwota wydatkowana w latach 20192021 na
przebudowę dróg wyniosła 4 636 251,89 zł przy wkładzie
własnym Gminy – 1 548 980,89 zł. Wkład własny stanowił
33% ogółu tych wydatków.
„Przez blisko 30 lat mieszkańcy centrum Borowej mieli
marzenia, aby ich drogi w większości tłuczniowe a nawet
gruntowe były asfaltowe. W dniu dzisiejszym możemy po
wiedzieć że po latach starań życzenia stają się rzeczywi
stością.”  stwierdził wójt.
Minister Małgorzata JarosińskaJedynak, wypowiadając
się na temat zrealizowanej inwestycji, zauważyła że inwe
stycje drogowe to jeden z ważnych elementów poprawy
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jakości
życia
mieszkańców
i
ich
bezpieczeń
stwa.
„Dzięki staraniom Pana Wójta oraz wsparciu Pana Posła
mieszkańcy Gminy Borowa mogą cieszyć się dzisiaj do
brej jakości infrastrukturą drogową. (…) Ja myślę że to
jeszcze nie koniec, (…) bo przed nami kolejne lata waż
nych inwestycji.”  powiedziała Pani JarosińskaJedynak.
Poseł na Sejm RP – Fryderyk Kapinos w swojej
wypowiedzi skoncentrował się na opisie działań rządu
związanych z pomocą finansową samorządom oraz inwe
stowaniem w infrastrukturę.
Podsumowaniem całego spotkania było symboliczne prze
cięcie wstęgi na zrealizowanej inwestycji.

W trakcie przebudowy

Od lewej: St. Mieszkowski  Wójt Gminy Borowa, F.Kapinos 
Poseł na Sejm RP, M. JarosińskaJedynak  Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, K. Sopel 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury UW, J.Czuchra  firma Brukpol
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INWESTYCJE I REMONTY
Przebudowa dróg w miejscowości Borowa

Przed przebudową

Po przebudowie

Zakończono przebudowę dróg: dz. nr ewid. 1617, dz. nr ewid. 1749 i 1558, dz. nr ewid. 2675 w miejscowości Borowa.
Do użytku oddane zostało 225 m drogi asfaltowej.

Przebudowa drogi w miejscowości Gliny Małe

Przed przebudową

Po przebudowie

Zakończono przebudowę drogi dz. nr ewid. 689 w miejscowości Gliny Małe. Do użytku oddane zostało 220 m drogi
asfaltowej.

Przebudowa drogi w miejscowości Gliny Wielkie

Przed przebudową

Po przebudowie

Zakończono przebudowę drogi dz. nr ewid. 452 w miejscowości Gliny Wielkie. Do użytku oddane zostało 230 m drogi
asfaltowej.
Wydanie 2021
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Przebudowa drogi w miejscowości Górki

Przed przebudową

Po przebudowie

Zakończono przebudowę drogi dz. nr ewid. 222, 281/3, 390/5, 1385, 1419 w miejscowości Górki. Do użytku oddane
zostało 335 m drogi asfaltowej.

Przebudowa drogi w miejscowości Łysakówek

Przed przebudową

Po przebudowie

Zakończono przebudowę drogi dz. nr ewid. 692 w miejscowości Łysakówek. Do użytku oddane zostało 50 m drogi
asfaltowej.

Przebudowa drogi w miejscowości Łysakówek

Przed przebudową

Po przebudowie

Zakończono przebudowę drogi dz. nr ewid. 860 w miejscowości Łysakówek. Do użytku oddane zostało 375 m drogi
asfaltowej.
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Przebudowa drogi w miejscowości Orłów

Przed przebudową

Po przebudowie

Zakończono przebudowę drogi dz. nr ewid. 439 w miejscowości Orłów. Do użytku oddane zostało 150 m drogi
asfaltowej.

Przebudowa drogi w miejscowości Pławo

Przed przebudową

Po przebudowie

Zakończono przebudowę drogi dz. nr ewid. 942/2 w miejscowości Pławo. Do użytku oddane zostało 250 m drogi
asfaltowej.

Przebudowa drogi w miejscowości Sadkowa Góra

Przed przebudową

Po przebudowie

Zakończono przebudowę drogi dz. nr ewid. 950 w miejscowości Sadkowa Góra. Do użytku oddane zostało 545 m drogi
asfaltowej.
Wydanie 2021

Biuletyn Informacyjny Gminy Borowa

7

INWESTYCJE I REMONTY
Przebudowa dróg w miejscowości Surowa

Przed przebudową

Po przebudowie

Zakończono przebudowę dróg: dz. nr ewid. 206, dz. nr ewid. 369 w miejscowości Surowa. Do użytku oddane zostało
340 m drogi asfaltowej.
W ramach odrębnej umowy zostały wykonane roboty podobne w zakresie remontu dróg, w tym: remont drogi dz. nr ewid.
950 w miejscowości Sadkowa Góra, drogi dz. nr ewid. 433 w miejscowości Borowa, drogi dz. nr ewid. 403
w miejscowości Łysakówek oraz remont cząstkowy drogi gminnej nr 103264R w miejscowości Górki. Całkowita wartość
inwestycji wyniosła 529 868,01 zł, w tym środki funduszy sołeckich w kwocie 180 368,56 zł, dofinansowanie ze środków
województwa podkarpackiego z funduszu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 65 000 zł oraz pozostałe
środki budżetu Gminy w kwocie 284 499,45 zł.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 982 relacji Szczucin –
Jaślany w miejsowości Sadkowa Góra
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował na
terenie sołectwa Sadkowa Góra inwestycję pn.
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 relacji Szczucin –
Jaślany polegająca na budowie chodnika w miejscowości
Sadkowa Góra”. Wartość inwestycji po przetargu wyniosła
300 000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Gminy
Borowa, na terenie której znajduje się pas drogowy,
w wysokości 150 000 zł. Zostało wybudowane 251 m
chodnika.
Nowy chodnik przy drodze wojewódzkiej

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra –
Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Sad
kowa Góra – Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra” po
legała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na
odcinku około 918 m. Inwestycja została wykonana przez
Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o. DYLMEX  INWE
STYCJE sp. k. Jej wartość wyniosła 300 000 zł. Przebu
dowa drogi sfinansowana została z budżetu Gminy
Borowa w wysokości 60 000 zł oraz z budżetu Wojewódz
twa Podkarpackiego w kwocie 240 000 zł.
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Po przebudowie
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Renowacja zbiornika małej retencji „Sicina”
 etap II
Zakończył się drugi 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.

„Sicina” przed renowacją

„Sicina” po renowacji

Zbiornik „Sicina” został ukształtowany naturalnie w istniejącym zaniżeniu terenu, a ponadto jest połączony z rowem
melioracyjnym.
Renowacja zbiornika małej retencji „Sicina”  etap II została wykonana na działce nr ewid. 2173 i 2190 obręb Borowa
na pow. 26 arów. Koszt realizacji 144 373,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszu wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej w kwocie 107 000 zł.

Przebudowa urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków
i sieci kanalizacyjnej wraz z doposażeniem współpracującej
infrastruktury w Gminie Borowa
Zakończyła się inwestycja pn. „Przebudowa urządzeń
i obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz
z doposażeniem współpracującej infrastruktury w Gminie
Borowa”. Wartość zadania inwestycyjnego po rozstrzy
gniętych przetargach wynosi 1 707 786,99 zł, w tym dofi
nansowanie z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej
w kwocie 1 170 664 zł oraz środki budżetu Gminy w wy
sokości 537 122,99 zł.

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje zakup ciągni
ka i wozu asenizacyjnego do transportu nieczystości cie
kłych ze zbiorników bezodpływowych na oczyszczalnię,
zakup koparkoładowarki do obsługi oczyszczalni oraz wy
konano monitoring 3 studni głębinowych.

Przeprowadzono także prace polegające na przebudowie
urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków oraz wykonano
monitoring 78 przepompowni i pompowni.
Wydanie 2021

Biuletyn Informacyjny Gminy Borowa

9

INWESTYCJE I REMONTY

Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Borowej
Zakończyła się procedura przetargowa dotycząca realiza
cji inwestycji pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej
działka nr ewid. 2687 w Borowej”. Złożono 7 ofert spośród
których najkorzystniejsza była oferta firmy „TRANSART”
Artur Trytko, Bobrowniki Wielkie.
Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana
w dniu 29.11.2021 r.

Powstanie boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o wy
miarach 40x20 m oraz boisko dwufunkcyjne do koszyków
ki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej
o wymiarach 15x20 m. Boiska będą oświetlone, dodatko
wo powstanie zaplecze sanitarne z szatniami, przebudo
wana zostanie droga dojazdowa a teren zostanie
wyposażony w ławki, kosze i stojaki na rowery.
Całkowity koszt wraz z opracowaniem dokumentacji i nad
zorem inwestorskim wynosi 1 013 423,37 zł, w tym dofina
sowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 450 000 zł, dofinansowanie z budżetu państwa
w ramach programu „Sportowa Polska” w kwocie
458 511 zł oraz udział budżetu Gminy w wysokości
118 412,37 zł.
Przewidziany termin zakończenia prac to 15 czerwca
2022 r.

Podpisanie umowy z firmą "TRANSART"
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Częściowy remont i modernizacja Pomnika Pamięci Lotników
Angielskich RAFu w miejscowości Sadkowa Góra
aluminiowej, wykonaniu nowej posadzki z dekoracyjnych
płyt betonowych wraz z obrzeżem betonowym. Prace wy
kończeniowe polegały na wykonaniu i montażu nowego
krzyża, czyszczeniu oraz malowaniu śmigła lotniczego
i zawieszeniu go w miejscu zajmowanym przed remon
tem.
Remont realizowany jest ze środków budżetu Gminy Bo
rowa w kwocie 11 887,67 zł oraz dofinansowania z Part
nerstwa
dla
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
EkonomikaNaukaTradycja „Prowent” Lokalna Grupa
Działania w kwocie 18 999,99 zł.

Pomnik Pamięci Lotników Angielskich RAFu
przed modernizacją

Roboty budowlane przy pomniku, polegały na odtworzeniu
jego stanu pierwotnego.
W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe istnieją
cych warstw wierzchnich pomnika, posadzki oraz elemen
tów ozdobnych tj. śmigła lotniczego, donic przy posadzce,
tablicy informacyjnej i krzyża. Prace modernizacyjne i re
montowe powierzchni bryły i posadzki wokół pomnika po
legały na uzupełnieniu ubytków w powierzchni bryły
pomnika, wykonaniu warstwy zabezpieczającej konstruk
cje pomnika przed przesiąkaniem wilgoci w głąb bryły, ob
łożeniu pomnika okładzią przy użyciu konstrukcji

Pomnik Pamięci Lotników Angielskich RAFu po modernizacji

Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Borowej
W ramach zadania ułożono kostkę brukową na podsypce
cementowopiaskowej wraz z obrzeżami, zamontowano
stojaki na rowery, usunięto kolidującą zieleń, wykonano
poziome oznakowanie dla niepełnosprawnych oraz piono
we oznakowanie drogowe, wykonano zabudowę pod
schodami.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy
Borowa w kwocie 7 995 zł.

Wydanie 2021
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INWESTYCJE I REMONTY
Remont chodnika
w miejscowości Orłów

Budowa chodnika
w miejscowości Łysakówek

Remont chodnika realizowany jest ze środków budżetu
Gminy Borowa w kwocie 75 000 zł oraz dofinansowania

Budowa chodnika realizowana jest ze środków
Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu w kwocie 193 000 zł.

z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszo
wie w kwocie 74 707,79 zł.

Remont sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Borowej
teletechnicznych i c.o. w obiekcie z dostosowaniem ich do
projektowanej aranżacji. W szczególności wykonano: roz
biórkę okładzin ściennych i sufitowych oraz posadzki
drewnianej, uzupełnienie ubytków w tynkach, ścianki dzia
łowe z płyt gipsowokartonowych, posadzki, sufit podwie
szany. Zamontowano elementy wykończeniowe i ozdobne
sali ślubów, a także meble. Powstała nowa instalacja
elektryczna i instalacja c.o. a także nowe oświetlenie, na
głośnienie, instalacja audio–wizualna, klimatyzacja.
Inwestycja sfinansowana została ze środków budżetu
Gminy Borowa w kwocie 104 989,72 zł.
Sala ślubów przed remontem

Inwestycja obejmuje nową aranżację wnętrza istniejącego
pomieszczenia, nie ingerując w dotychczasowy podział
funkcjonalny – salę ślubów i pomieszczenie pomocnicze.
Powierzchnia wnętrz objętych procesem projektowym to
37,87 m2.
W ramach przedsięwzięcia zostały wykonane wszystkie
niezbędne prace oraz modyfikacje rozwiązań funkcjonal
nych w zakresie: wykonania prac rozbiórkowych, napraw
czych, wykonania nowych instalacji elektrycznych,
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Sala ślubów po remoncie
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INWESTYCJE I REMONTY
Aranżacja rabat ogrodowych w centrum Gminy
W ramach zadania wykonano: przygotowanie terenu pod
nasadzenia tj. usunięcie istniejącej roślinności, zdjęcie
warstwy humusu, wyrównanie terenu, przemieszczenie
mas ziemnych oraz usunięcie gruzu, resztek starych pni
i korzeni oraz wykonanie innych niezbędnych prac do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zakup
i transport do miejsca nasadzeń materiału roślinnego

(rośliny, drzewa i krzewy), nasadzenia materiału
roślinnego wraz z materiałem towarzyszącym (ziemi
urodzajnej, kompostowej, kory drzewnej, palików, wiązań,
rygli itp.), rozłożenie agrowłókniny oraz ułożenie kamienia
dekoracyjnego. Zadanie zrealizowano ze środków budżetu
Gminy Borowa w kwocie 14 292,78 zł.

Montaż klimatyzatorów na korytarzach Urzędu Gminy
Montaż, podłączenie oraz rozruch klimatyzatorów w kory
tarzach budynku Urzędu Gminy polegał na zainstalowaniu
klimatyzatorów w ilości 4 kpl. o mocy 7,0 kW każdy.
W ramach prac pomocniczych związanych z zamontowa
niem klimatyzatorów wykonano: przebudowę sufitu pod
wieszanego – kasetonowego w zakresie niezbędnym do
prawidłowego montażu i działania instalowanych klimaty
zatorów ściennych, drobne prace murarskie związane
uzupełnienim traktów kablowych do posadowionych urzą
dzeń, wykonanie wszystkich połączeń niezbędnych do
prawidłowej pracy systemu klimatyzacji. Zadanie zrealizo
wano ze środków budżetu Gminy Borowa w kwocie
18 204 zł.

Montaż klimatyzatorów w budynku
Domu Strażaka w Surowej
Dostawa, montaż, podłączenie oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Domu Strażaka w Surowej
polegało na zainstalowaniu klimatyzatorów w ilości 5 kpl. Zadanie zrealizowano ze środków budżetu Gminy Borowa
w kwocie 13 300 zł oraz dofinansowanie w kwocie 12 000 zł.
Wydanie 2021
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INWESTYCJE I REMONTY
Pozostałe inwestycjie i remonty finansowane
z funduszu sołeckiego
Jak co roku w sołectwach odbyły się zebrania wiejskie, na
których mieszkańcy decydowali o tym, na co zostaną
przeznaczone w 2021 roku środki funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego.
Są to środki zagwarantowane w budżecie Gminy na
realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków
życia mieszkańców sołectwa. W ramach funduszu

sołeckiego na rok 2021 łączna kwota przypadająca na
wszystkie sołectwa wyniosła 280 280,94 zł.
Poniżej mogą Państwo sprawdzić przeznaczenie środków
funduszu w każdym sołectwie.

Borowa

41 646,50 zł

W miejscowości Borowa zostało zakupione wyposażenie pomieszczeń KGW „Borowianki” znajdujących się w bu
dynku GOK w Borowej. Zakupiono sprzęt AGD za kwotę 5 000,00 zł
.
Za pozostałe środki wykonano przebudowę części dróg na dz. nr ewid. 1617 o dł. 50 m, na dz. nr ewid. 1749 i 1558
o dł. 135 m oraz na dz. nr ewid. 2675 o dł. 40 m. Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w war
stwie wiążącej 4 cm i warstwie ścieralnej 3 cm na uprzednio wyrównanej podbudowie z kruszywa. Dla tego przedsię
wzięcia dołożono środki z budżetu Gminy Borowa w wysokości 8 814,30 zł. Łączny koszt inwestycji drogowych
w miejscowości Borowa wyniósł 45 460,80 zł.

Surowa

19 698,79 zł

W miejscowości Surowa wykonano przebudowę części drogi na dz. nr ewid. 206, o dł. 120 m oraz przebudowę
części drogi na dz. nr ewid. 369, o dł. 220 m. Przebudowa polegała na wykonaniu warstwy wiążącej 4 cm i warstwy
ścieralnej 3 cm na uprzednio wyrównanej podbudowie z kruszywa. Z budżetu Gminy Borowa dla tego
przedsięwzięcia zostały przeznaczone dodatkowe środki w kwocie 40 123,49 zł. Łączny koszt dla przebudowy dróg
w miejscowości Surowa wyniósł 59 822,28 zł.

Pławo

31 401,46 zł

W miejscowości Pławo wykonano przebudowę drogi na dz. nr ewid. 942/2, o dł. 250 m. Przebudowa polegała na wy
konaniu warstwy wiążącej 4 cm i warstwy ścieralnej 3 cm na uprzednio wyrównanej podbudowie z kruszywa. Z bu
dżetu Gminy Borowa dla tego przedsięwzięcia zostały przeznaczone środki w kwocie 24 440,54 zł.
Łączny koszt dla przebudowy drogi w miejscowości Pławo wyniósł 55 842 zł.

Gliny Małe

34 774,83 zł

W miejscowości Gliny Małe wykonano remont i rozbudowę łazienek w budynku wiejsko – strażackim poprzez remont
instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z armaturą i urządzeniami, odnowiono powierzchnię ścian i sufitów, ułożono
płytki podłogowe i ścienne oraz zamontowano nowe drzwi. Dla tego przedsięwzięcia dołożono środki z budżetu Gmi
ny Borowa w wysokości 3 452,75 zł. Łączny koszt wyniósł 38 227,58 zł.
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INWESTYCJE I REMONTY
Wola Pławska

18 491,05 zł

W miejscowości Wola Pławska zrealizowano II etap instalacji gazowej grzewczej w budynku wiejsko – strażackim
poprzez wykonanie montażu kolejnych elementów i urządzeń instalacji. Dla tego przedsięwzięcia przeznaczono
środki z budżetu Gminy Borowa w wysokości 3 894,95 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 22 386 zł.

Sadkowa Góra

41 646,50 zł

W miejscowości Sadkowa Góra wykonano doposażenie placu zabaw na dz. nr ewid. 875/1 oraz 213/2. Zamontowa
ne zastały dwa zestawy składające się z urządzeń zabawowych oraz ławeczki. Pod każdym zestawem została wy
konana nawierzchnia bezpieczna z piasku.

Orłów

18 532,69 zł

W miejscowości Orłów wykonano przebudowę części drogi na dz. nr ewid. 439, o dł. 150 m. Przebudowa polegała
na wykonaniu warstwy wiążącej 4 cm i warstwy ścieralnej 3 cm na uprzednio wyrównanej podbudowie z kruszywa.
Z budżetu Gminy Borowa dla tego przedsięwzięcia zostały przeznaczone środki w kwocie 7 371,11 zł. Łączny koszt
dla przebudowy drogi w miejscowości Orłów wyniósł 25 903,80 zł.

Górki

30 443,59 zł

W miejscowości Górki wykonano przebudowę drogi na dz. nr ewid. 390/5, dz. nr ewid. 1419, dz. nr ewid. 1385 dz. nr
ewid. 222, dz. nr ewid. 281/3. o łącznej dł. 335 m. Przebudowa polegała na wykonaniu warstwy wiążącej 4 cm i war
stwy ścieralnej 3 cm na uprzednio wyrównanej podbudowie z kruszywa. Z budżetu Gminy Borowa dla tego przed
sięwzięcia zostały dołożone środki w kwocie 37 037,90 zł. Łączny koszt dla przebudowy drogi w miejscowości Górki
wyniósł 67 481,49 zł.

Gliny Wielkie

22 572,40 zł

W miejscowości Gliny Wielkie wykonano przebudowę drogi na dz. nr ewid. 452 o dł. 230 m polegającą na wykona
niu nawierzchni asfaltowej w warstwie wiążącej 4 cm i warstwie ścieralnej 3 cm na uprzednio wyrównanej podbudo
wie z kruszywa. Z budżetu Gminy Borowa dla tego przedsięwzięcia zostały dołożone środki w kwocie 18 561,26 zł.
Łączny koszt dla przebudowy drogi w miejscowości Gliny Wielkie wyniósł 41 133,66 zł.

Łysakówek

21 073,13 zł

W miejscowości Łysakówek wykonano przebudowę części drogi na dz. nr ewid. 860 o dł. 375 m, polegającą na wy
konaniu warstwy wiążącej 4 cm i warstwy ścieralnej 3 cm na uprzednio wyrównanej podbudowie z kruszywa. Z bu
dżetu Gminy Borowa dla tego przedsięwzięcia zostały przeznaczone środki w kwocie 2 929,87 zł oraz z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 45 000 zł. Łączny koszt dla przebudowy tej drogi w miejscowości Łysakówek
wyniósł 69 003 zł.
Wydanie 2021
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AKTUALNOŚCI
Środki finansowe pozyskane na działalność OSP w 2021 r.
Kwota zewnętrznego dofinansowania dla wszystkich
jednostek OSP z terenu Gminy Borowa w 2021 r. wyniosła
92 253 zł, co w połączeniu z środkami własnymi 15 476 zł
pozwoliło na zakup:
 21 kompletów ubrań specjalnych,
 20 par butów strażackich, specjalnych,
 defibrylator,
 tor treningowy dla MDP,
 ubranie specjalne przeciw owadom,
 komplet dysków oświetleniowych,
 kamera termowizyjna,
 lanca gaśnicza.
Dodatkowo tylko z bieżących środków Gminy zakupio
no:
 9 kompletów mundurów galowych,
 agregat prądotwórczy,
 nosze podbierakowe,






2 pilarki do drewna,
zestaw asekuracyjny do prac głębinowych,
duża drabina specjalistyczna,
podkaszarka.

Łączna kwota powyższych zakupów wyniosła ponad
31 000 zł. Należy do tego doliczyć także koszty
utrzymania w ciągłej gotowości wszystkich 10 jednostek
z terenu naszej Gminy, w tym 2 jednostki wchodzące
w skład KSRG. Zalicza się do tego ubezpieczenie
strażakówratowników, pojazdów, budynków, szkolenia
podnoszące umiejętności jak również utrzymanie
pojazdów i strażnic.
Całkowite koszty zakupów i utrzymania zdolności bojowej
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie
Borowa w roku 2021 wyniosły ponad 250 000 zł.

ASF na terenie Gminy
Na terenie naszej Gminy nie potwierdzono żadnego
przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) wystąpiły
jedynie dwa prewencyjne uboje trzody u hodowców  336
sztuk.
Urząd Gminy był i jest w stałym kontakcie z biurem
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu oraz
Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
w Starostwie Powiatowym w Mielcu. Wszelkie informacje
od PLW i WBiZK są natychmiastowo umieszczane na
stronie Urzędu Gminy i dostępne dla każdego
mieszkańca, wraz z dokumentami do pobrania.
Władze Gminy wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej
społeczności na własną rękę przeprowadziły akcję
opryskiwania wałów przeciwpowodziowych specjalnym
środkiem, przez co zabezpieczono teren gminy przed
rozprzestrzenianiem się ASF od strony zachodniej,
północnej i wschodniej. Łącznie opryskano pas ok. 27 km
o szerokości ok. 16 m.
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Działania te wykraczające poza kompetencje gminy
pozwoliły uchronić hodowców przed utratą pogłowia,
skutecznie odstraszając dziki będące głównym wektorem
rozprzestrzeniania wirusa. Potwierdzają to myśliwi, którzy
prowadzą obserwacje migracji dzików na podległym sobie
terenie.

Wydanie 2021

AKTUALNOŚCI
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W latach 2013 – 2019 w Gminie Borowa stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostawały na nie
zmienionym poziomie.
Od 1 stycznia 2020 r., w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmienił się sposób
naliczania ww. opłaty. Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej
uchwałą Rady Gminy Borowa. 24,00 zł miesięcznie od osoby, jeśli odpady są segregowane i 72,00 zł od osoby w przy
padku niewywiązywania się z obowiązku ich selekcji.
Od 1 stycznia 2020 r. takie właśnie stawki obowiązywały na terenie gminy Borowa. Po zadeklarowaniu, że frakcja biood
padów zostanie zagospodarowana na terenie własnej działki, przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty, w takiej sytuacji
miesięczna stawka za osobę wynosi 19,00 zł.
Najprawdopodobniej uda się uniknąć podwyżek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.
W najbliższych dniach zakończy się procedura przetargowa i wtedy będzie można przeprowadzić dokładną kalkulację.
Co składa się na cenę odbioru śmieci, którą płaci mieszkaniec Gminy Borowa? Jest to: ilość odpadów generowanych
przez mieszkańców, ilość mieszkańców wskazana w deklaracjach odpadowych oraz ogólne koszty odbioru i zagospoda
rowania śmieci. Wszystkie te składniki są ściśle opisane w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i są
one brane przy ustalaniu obowiązującej stawki.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia
wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych stopniowo przejmie wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+.
Wnioski o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku można będzie złożyć tylko w formie elektronicznej przez:
 Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 bankowość elektroniczną,
 portal Empatia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, świadczenia będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę
numer rachunku bankowego. Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia
wychowawczego  pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE
ZUS.
Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty
świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Do ZUS z kolei należy kierować od
1 stycznia 2022 r. tylko wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze niewypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy GOPS Borowa pod numerem tel. 17 581 55 21 wew. 27.
Wydanie 2021
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AKTUALNOŚCI
Stawki podatkowe
Kwota podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego wynosi
130 zł.
Kwota podatku rolnego od 1 ha fizycznego wynosi 260 zł.

3) od budowli  2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podatkach i opłatach

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok:
1) od gruntów:
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków  0,83 zł od 1 m2 powierzchni,
• pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi
płynącymi
jezior
i
zbiorników
sztucznych  4,70 zł od 1 ha powierzchni,
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego  0,26 zł od 1 m2
powierzchni,
• niezabudowanych objętych obszarem dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisani prawa
budowlanego – 2,28 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
• mieszkalnych  0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 20,72 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
9,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
• związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,63 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego  4,66 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

Wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: powyżej 3,5
tony do 5,5 tony włącznie – 787 zł, powyżej 5,5 tony do 9
ton włącznie – 1 243 zł, powyżej 9 ton i poniżej 12 ton –
1 512 zł;
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – określa
załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/216/2021 Rady
Gminy Borowa;
3)
od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego,
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  1 554 zł;
4)
od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego,
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – określa
załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/216/2021 Rady
Gminy Borowa;
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – 1 450 zł;
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
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lokalnych.

podatku rolnego – określa załącznik nr 3 do uchwały
nr XXXVII/216/2021 Rady Gminy Borowa;
7) od autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia poza
miejscem kierowcy:
• mniejszej niż 22 miejsca – 1 657 zł,
• równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2 072 zł.

Wydanie 2021

AKTUALNOŚCI
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Borowej
GSP ZOZ im. prof. Klemensa Skóry w Borowej
realizuje zadania z zakresu świadczeń zdrowotnych na
podstawie zawartych kontraktów z NFZ. Poza
Podstawową Opieką Zdrowotną zakład realizuje
również świadczenia z zakresu Ambulatoryjnej Opieki
Specjalistycznej
–
Poradnia
Ginekologiczno
Położnicza, która obejmuje lekarzy specjalistów
z położną środowiskoworodzinną. Zakres działań
położnej związany jest również z pracą w środowisku
(opieka nad położnicami i noworodkami). Cały zakres
świadczeń realizowany jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 18:00, jeśli zaś chodzi
o Poradnię GinekologicznoPołożniczą 3 razy
w tygodniu. Ponadto w zakładzie funkcjonuje punkt
pobrań laboratoryjnych z którego pacjenci mają
możliwość korzystania codziennie w godzinach
porannych, zarówno bezpłatnie na podstawie
skierowania lekarskiego, jak i komercyjnie. Zostały
również uruchomione prywatne wizyty neurologiczne
dostępne we wtorki i piątki, a także prywatne badania
USG.

serwerowej
(montaż
urządzenia
podtrzymującego
napięcie). Do tej pory wydatkowano na ten cel 23 000 zł.

W ostatnim czasie został sfinalizowany generalny remont
łazienki dla pacjentów mieszczącej się na parterze
budynku. Całkowity koszt wyniósł 9 500 zł. Ponadto
pomalowano miejsca parkingowye dla lekarzy oraz osób
niepełnosprawnych przy wejściu do windy. Całkowity koszt
to 2 900 zł.

Lek. med. Abdul Raqeeb Dabwan

Ważną inwestycją do zapewnienia bezpieczeństwa
pacjentom jest realizacja prac związanych z montażem
nakładek antypoślizgowych na schody przy wejściu
głównym do budynku GSP ZOZ w Borowej. Całkowity
koszt inwestycji: 6 800 zł.

Lek. med. Elżbieta Krakowska

W połowie 2021 roku została rozpoczęta inwestycja
dotycząca rozbudowy i modernizacji infrastruktury
teleinformatycznej. W ramach tej inwestycji została
wymieniona centrala telefoniczna oraz serwer główny.
Trwa rozbudowa i modernizacja systemu zabezpieczania
danych i serwerów oraz prace nad zabezpieczeniem szafy

Lek. med. Dagmara Vanous

Wydanie 2021

Godziny przyjęć lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Lek. med. Anna Kotula

Lek. med. Andrzej Szetela
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Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
ma ponad 400letnią tradycję. W 2020r. obchodziła potrój
ny jubileusz, tj. 70. rocznicę nadania szkole imienia Adama
Mickiewicza, 50  lecie oddania do użytku budynku szkoły
i 425 lat oświaty w Borowej.
Niezwykle prężnie rozwija się w szkole samorządność
i wolontariat. Uczniowie włączają się w działalność chary
tatywną na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
dzieciom z domów dziecka, wspomagają schronisko dla
zwierząt w Mielcu, zbierają plastikowe nakrętki dla Wiktorii
i Mai, mieszkanek powiatu mieleckiego. Przy szkole działa
gromada zuchowa „Leśne Duszki”, w której dzieci zdoby
wają sprawności zespołowe i indywidualne, uczą się za
chowań patriotycznych i proekologicznych, kształtują swój
charakter.

Jednym z kluczowych zadań szkoły jest promowanie zdro
wia i prowadzenie edukacji prozdrowotnej. Szkoła w Boro
wej zdobyła już rejonowy a także wojewódzki certyfikat
„Szkoły promującej zdrowie”. Od kilku lat uczestniczy
w „Programie dla szkół” oferującym dzieciom zdrową dietę
bogatą w owoce i warzywa oraz mleko. Dzięki staraniom
Rady Rodziców zostały zainstalowane nowoczesne filtry
do wody. Dzieci mają nieograniczony dostęp do filtrowa
nej, krystalicznie czystej wody.

„Szkoła promująca zdrowie”

Gromada zuchowa „Leśne Duszki”
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W szkole wdrożono szereg innowacji pedagogicznych.
Obecnie realizuje się pilotażowy program „Akademia Ma
łych Zdobywców” pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Ideą
programu jest zachęcenie uczniów klas IIII do podnosze
nia sprawności fizycznej. Z kolei program „WF z AWF” ma
na celu poprawę i monitoring stanu kondycji fizycznej
dzieci i młodzieży po przerwie od zorganizowanych zajęć
z aktywności ruchowej, spowodowanej pandemią SARS
Cov2.
Wydanie 2021

OŚWIATA
Szkoła w Borowej, jako jedna z dziewięciu szkół powiatu
mieleckiego, realizuje innowacyjny projekt Podkarpackiego
Kuratora Oświaty Sp! Serce i Pomoc. Wdraża autorskie
i innowacyjne działania, które poprawią i ułatwią uczniom
klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap eduka
cyjny i związane z nim wymagania. Nową inicjatywą
w szkole jest projekt „Różowe skrzyneczki” wychodzący
naprzeciw właściwej realizacji zajęć wychowania do życia
w rodzinie.

Projekt „Różowe skrzyneczki”

Obecnie zostały złożone wnioski o wsparcie z „Narodowe
go Programu Rozwoju Czytelnictwa” (12 000 zł) oraz „La
boratoria przyszłości”, którego celem jest wsparcie szkół
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia,
inżynieria, sztuka oraz matematyka).
W ramach Laboratoriów Przyszłości organ prowadzący
szkołę otrzyma od państwa wsparcie finansowe w kwocie
73 000 zł (bez konieczności wniesienia wkładu własnego)
na zakup m.in: drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrole
rów z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi
i innymi akcesoriami, sprzętu do nagrań dla nauki prezen
tacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie),
stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
Wkrótce polepszy się baza sportowa szkoły. Powstanie
nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Boisko zostanie zbu
dowane dzięki staraniom Pana Wójta Stanisława
Mieszkowskiego. Powstanie tak potrzebnego i funkcjonal
nego obiektu sportowego wzbogaci szkołę i całą miejsco
wość. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Borowej
otwiera drzwi do nowoczesnej oświaty. O wszystkich dzia
łaniach szkoły można dowiedzieć się, odwiedzając stronę
internetową spborowa.edupage.org i fb szkoły.

Inwestycje i remonty w szkole
1. Remont sali nr 17, malowanie ścian, wyłożenie wykładziny podłogowej, wartość 13 500 zł, finansowanie z budżetu
szkoły.
2. Remont łazienki na piętrze, wartość 31 500 zł, finansowanie z budżetu szkoły.
3. Remont sufitu sali gimnastycznej, wymiana oświetlenia, zakończenie prac 31.12.2021r., wartość 29 000 zł,
finansowanie z budżetu szkoły.

Sala nr 17  po remoncie

Wydanie 2021

Łazienka na piętrze  po remoncie
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Zespół Śpiewaczy „Znad Wisły”
Zespół Śpiewaczy „Znad Wisły” działający przy GOK
Borowa pod kierunkiem Pani Ewy Smolarek zdobył
I miejsce w VI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej. To już kolejny sukces
grupy, która kultywuje śpiew w formie a capella.
Uznanie jury konkursu zyskali wykonując borowską kolędę

„Nocy Cicha”.
Ponadto zespół na początku października uczestniczył
w X Głogowskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków
Ludowych 2021. Po raz kolejny członkowie grupy
przywieźli wyjątkową statuetkę oraz wyróżnienie.

XII Festiwal Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej
„Kolorowe Nutki”

Nagrody rozdane!

Mimo pandemii GOK Borowa starał się jak najpełniej
realizować założony kalendarz imprez na rok 2021. Tam
na stałe wpisał się już Festiwal Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Kolorowe Nutki”. Po raz XII mogliśmy
usłyszeć rozśpiewanych mieszkańców gminy, choć
w formie wirtualnej.

Aura
zimowa
sprzyjała
klimatowi
świątecznemu
i wpasowała się w dzień wręczania nagród dla
uczestników Gminnego Konkursu Plastycznego „Kartka
Bożonarodzeniowa”.

Komisja konkursowa oceniła ogółem 42 prezentacje
wokalne w 3 kategoriach wiekowych: przedszkole
oraz klasy 0 szkoły podstawowej – 11 prezentacji
wokalnych, klasy IIII szkoły podstawowej – 15 prezentacji
wokalnych, klasy IVVIII szkoły podstawowej – 16
prezentacji wokalnych.

Zakończenie roku 2020/2021
Nasze zespoły taneczne i wokalne, oraz instrumentaliści
podsumowali kończący się rok artystyczny 2020/2021.
Mimo, że nie należał on do najłatwiejszych, zajęcia co
jakiś czas albo zostawały wstrzymywane, albo przenosiły
się w wirtualną rzeczywistość, nasi młodzi artyści się nie
poddawali. Przygotowany przez nich koncert był tego
przykładem.
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„Borowa  Rowerowa”

Gala „Najlepsi z Najlepszych”

Gminny Ośrodek Kultury w Borowej, Gmina Borowa
i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo
wych w Borowej zaprosiło miłośników dwóch kółek i ma
lowniczych krajobrazów do udziału w I Rodzinnym Rajdzie
Rowerowym „Borowa  Rowerowa”. Odbył się on 30 maja
2021 r. Każdy kto podjął się wyzwania otrzymał bezpłatny
pakiet startowy, a tym co ukończyli rajd na szyjach zawisły
pamiątkowe medale.

Pod koniec czerwca odbyło się uroczyste spotkanie
z najlepszymi uczniami, którzy uzyskali najlepsze wyniki
w nauce w mijającym roku szkolnym 2020/2021. W czasie
spotkania przyznane zostały również wyróżnienia dla
młodych artystów, którzy w mijającym roku artystycznym
2020/2021 mogli się poszczycić sukcesami w dziedzinie
plastyki oraz reprezentowaniem Gminnego Ośrodka
Kultury w Borowej i Gminy Borowa na szczeblu
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Rajd to połączenie aktywnego spędzania czasu wolnego
z poszukiwaniem ciekawostek historycznych mieszczą
cych się na terenie Gminy Borowa. Uczestnicy rajdu zdo
bywali punkty kontrolne rozmieszczone w sołectwach
Gminy Borowa, związane z burzliwymi dziejami Pol
ski.

Za szczególne osiągnięcia i za całokształt pracy
nagrodzony został Zespół Tańca Nowoczesnego
(in)FAMOUS. Było to wyjątkowe wyróżnienie, gdyż zespół
obchodzi w tym roku 10lecie swojej działalności.

„Sieć na kulturę”
Gminny Ośrodek Kultury w Borowej w roku 2021 uczestni
czył w realizacji ogólnopolskiego projektu „Sieć na kulturę”.
Dzięki przystąpieniu naszej instytucji do projektu młodzi
mieszkańcy mieli szansę uczestniczyć w dwóch cyklach
warsztatów.

„Śpiewajka 2021”
W Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Krasnem
zaprezentowały się w I Wojewódzkim Konkursie
Wokalnym „Śpiewajka 2021” najmłodsze śpiewaczki
z zajęć wokalnych wyśpiewały III miejsce i wyróżnienie.
Jest to ogromnym sukcesem, gdyż był to ich pierwszy
występ na żywo przed publicznością.
Wydanie 2021

Pierwszy poświęcony był „Dostępności zasobów cyfro
wych online” drugi zaś omawiał temat „Dziennikarstwa on
line”.
W dobie nauczania zdalnego i przenoszenia elementów
życia w świat online realizowane warsztaty doskonale wpi
sały się w zapotrzebowanie na wiedzę młodzieży z terenu
Gminy.
Biuletyn Informacyjny Gminy Borowa
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Miesiąc Kultury Borowskiej
Pierwsze spotkanie poświęcone było zmaganiom
w I Gminnym Turnieju Laser Tag o Puchar Wójta Gminy
Borowa. Atmosferę rywalizacji podkręcały nagrody
ufundowane przez firmę ATUS z Sadkowej Góry. Czas
w oczekiwaniu na zwycięzców umilał nam zespół
muzyczny NewMark z GOK Borowa. Zebranych na rynku
przyciągnął niewiarygodnie ekspresyjny pokaz zumby.

W kolejną niedzielę zaprosiliśmy miłośników borowskich
kulinarnych smakołyków. Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich i Stowarzyszeń jak zawsze stanęły na
wysokości zadania i zadbały o nasze kubki smakowe.
Całości dopełniła znakomita muzyka w wykonaniu lokalne
go Zespołu Śpiewaczego „Znad Wisły”, Kapeli Od Połańca
oraz Mieleckiej Kapeli Podwórkowej.

było poszaleć na dmuchańcach, zamienić się w różne
zwierzaki i postacie z bajek malując swoje twarze, czy
oglądać świat przez olbrzymie bańki mydlane. Finałem tej
części Miesiąca Kultury Borowskiej była piana party. Na
zakończenie odbył się pokaz laserów.
Cykl
letnich
spotkań
zakończyliśmy
finałowymi
rozgrywkami piłkarskimi w Turnieju Piłkarskim o Puchar
Wójta Gminy Borowa. Pierwszym rozegranym meczem
było spotkanie towarzyskie pomiędzy pracownikami
Urzędu Gminy Borowa a pracownikami sponsora
wydarzeń firmą ATUS z Sadkowej Góry. Pomimo
wyrównanego spotkania, górą okazali się borowscy
urzędnicy którzy wygrali ten mecz 5:2.
Kolejny punkt to starcie „gigantów” w pojedynkach
turniejowych. Do półfinału dotarły drużyny reprezentujące
sołectwa Borowa, Gliny Małe, Wola Pławska i Pławo. Ich
spotkania zakończyły się wynikami: Borowa  Gliny Małe 
2:0, Wola Pławska  Pławo  5:2. O III miejsce walczono
wykonując rzuty karne. Celniejsi okazali się piłkarze z Glin
Małych i to oni stanęli na podium. Drugie miejsce zajęło
sołectwo Wola Pławska. Najlepsi okazali się piłkarze
z Borowej pokonując przeciwników 3:2.

Ostatnie ze spotkań na borowskim rynku otwarli laureaci
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Kolorowe
Nutki”. Dzięki uprzejmości strażaków z OSP w Borowej
można było zobaczyć czym dysponuje jednostka oraz
samemu sprawdzić jak to jest być strażakiem. Zaproszona
została również jednostka Komendy Powiatowej Policji
w
Mielcu,
reprezentująca
swoje
wyposażenie.
Przygotowane zostały również punkty animacyjne. Można
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XXIII Gminny Przegląd Wieńca Dożynkowego
Mimo, że ten rok nie należał do najłaskawszych dla rolni
ków z naszej Gminy to podtrzymali oni tradycję dziękczy
nienia za plony. Po mszach świętych w swoich rodzimych
parafiach wszyscy rolnicy i grupy wieńcowe zjawiły się
w Surowej, gdzie odbyła się część artystyczna obchodów.

Nieco zmieniona forma pozwoliła nam na zorganizowanie
Przeglądu Wieńca Żniwnego i zaprezentowanie się gru
pom wieńcowym z poszczególnych sołectw. Dzięki wspar
ciu firmy ATUS z Sadkowej Góry dożynkowe spotkanie
zostało wzbogacone o strefę zabaw dla najmłodszych.

Dożynki Województwa Podkarpackiego
Czas dziękczynienia za zebrane plony w tym roku trwał przez cały miesiąc. Grupa wieńcowa z Sołectwa Borowa skorzy
stała z zaproszenia władz wojewódzkich i zareprezentowała Gminę w Ulanowie.

Dożynki Powiatu Mieleckiego
Nie mogło zabraknąć reprezentantów naszej Gminy na
Dożynkach Powiatu Mieleckiego. Sołectwo Pławo przygo
towało przepiękny wieniec, który kapela obśpiewała i tra
dycji dożynkowej stało się zadość. Dzięki głosom
internautów, reprezentanci naszej Gminy stanęli na po
dium zdobywając III miejsce w głosowaniu publiczności
na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Mieleckie
go.

Wydanie 2021
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Quest niepodległościowy
Gminny Ośrodek Kultury w Borowej w ramach działań pro
mujących dziedzictwo kulturowe Gminy, zorganizował
historyczny quest „W Drodze ku Niepodległości”. W ob
szarze miejscowości Borowa został wytyczony szlak tury
styczny, który prowadził śladami znanych postaci lub
wydarzeń historycznych, związanych z Gminą Borowa na
przestrzeni jej dziejów.
Quest „W drodze ku Niepodległości” był rodzajem miej
skiej gry terenowej, dostępnej dla każdej grupy wiekowej,
zwłaszcza dla grup rodzinnych. Polegał na przejściu nie
oznakowanym szlakiem turystycznym i wytropieniu przez
uczestników wyprawy śladów znanych postaci czy wyda
rzeń, związanych z Gminą Borowa na przestrzeni jej dzie
jów.

Pomocą dla uczestników questu służył folder zawierający
wierszowany utwór opisujący trasę historycznego spaceru.
Trasa rozpoczęła się w siedzibie Gminnego Ośrodka
Kultury w Borowej, następnie należało się udać między in
nymi do Kościoła Parafialnego w Borowej, w którym znaj
duje się tablica upamiętniająca Władysława Jasińskiego
„Jędrusia” oraz na cmentarz parafialny gdzie znajduje się
grób Żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II Wojny Świa
towej. Na trasie znajdował się również obelisk upamięt
niający poległych w czasie bombardowania Borowej
w czasie II Wojny Światowej a także dwa dęby wolności
posadzone w 1918 r. Podczas gry można było spotkać
znamienitą osobę Marszałka Józefa Piłsudskiego, który
również czekał na uczestników z zadaniem. Na zakończe
nie wspólnej zabawy czekały na uczestników skarby Zdo
bywcy i słodka niespodzianka.

„Swojskie spotkania, folklor bawi  uczy  integruje”
W miesiącach wrzesieńpaździernik w Gminnym Ośrodku
Kultury w Borowej realizowany był projekt w ramach Pod
karpackich Inicjatyw Lokalnych zatytułowany "Swojskie
spotkania, folklor bawi  uczy  integruje". Panie z terenu
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Gminy Borowa miały możliwość uczestniczyć w 4 spotka
niach warsztatowych obejmujących zagadnienia związane
z ceramiką, decupage, zdobnictwem w barwne kwiaty
wzorowanym na Zalipiu i obrazach strukturalnych 3D.
Wydanie 2021

WYDARZENIA KULTURALNE

Działalność Biblioteki w Borowej w 2021 r.
Rok 2021 to rok nowych form udostępniania i promocji
książki. Obecność biblioteki w mediach społecznościo
wych – Facebook oraz Instagram, przyczyniła się do zain
teresowania życiem bibliotecznym oraz nawiązania
kontaktu
z
bibliotekarzami
za
pośrednictwem
komunikatorów internetowych.
Projekty w których udział wzięła biblioteka:
• „Analiza Funkcjonowania Bibliotek” projekt realizowany
przez
Stowarzyszenie
Bibliotekarzy
Polskich,
• „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet
1. Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Inter
wencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawni
czych” ze środków finansowych przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Koszt dotacji – 8 000 zł,
• „Mała Książka  wielki człowiek w bibliotece” skierowany
do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W ramach realizacji pro
gramu dzieci otrzymały darmową, bezzwrotną Wyprawkę
Czytelniczą.

Nieodłącznym elementem naszej działalności są konkursy

niezmiennie popularnością nie tylko wśród stałych czytel
ników, ale również znalazły uznanie odbiorców poza na
szą biblioteką.
Organizowane są również spotkania promujące czytelnic
two, takie jak: „Dzień Dziecka w bibliotece”, lekcja biblio
teczna „Biblioteki świata” przeprowadzone dla klas IV i VI
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górkach, Narodowe
Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej,
spotkania z cyklu „I my też czytamy”.

Biblioteka stara się iść z duchem czasu, czego wyrazem
jest dostęp do Legimi  usługi oferującej korzystanie z ebo
oków oraz audiobooków. Warto dodać, że jesteśmy pierw
szą biblioteką w powiecie mieleckim, która umożliwiła
czytelnikom wypożyczanie elektroniczne za pomocą tej
aplikacji. Ponadto założyliśmy stronę internetową znajdu
jącą się pod adresem: https://gbpborowa.naszabiblioteka
.com.
Zadbaliśmy również o odświeżenie wnętrza korytarza.

i wydarzenia biblioteczne. Te formy aktywności cieszą się
Wydanie 2021
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WAŻNE TELEFONY
SEKRETARIAT

175810320, 175810321
175815307,175815521

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW
•
podatki
•
księgowość

wew. 21 lub 175815711
wew. 26 lub 175815713
wew. 18 lub 175815718

REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA,
INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
•
ochrona środowiska, gospodarka odpadami
•
gospodarka nieruchomościami

wew. 25 lub 175815719
wew. 20
wew. 14

URZĄD STANU CYWILNEGO

wew. 22

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

wew. 23 lub 175810325

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
•
pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe
•
świadczenia rodzinne

wew. 28 lub 175815709
wew. 29
wew. 27

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

wew. 30 lub 175815710

TELEFON ALARMOWY

112

POLICJA

997

STRAŻ POŻARNA

998

POGOTOWIE RATUNKOWE

999

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ

175810520

APTEKA

175815697

GABINET REHABILITACJI LECZNICZEJ

175815696

OŚRODEK ZDROWIA W GÓRKACH

175838002

GMINNY OŚRODEK KULTURY

175815376

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

175815280

OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

723977383, 723977420

Urząd Gminy Borowa, Borowa 223, 39305 Borowa
17 581 03 20, 17 581 03 21, 17 581 53 07 lub 17 581 55 21
ug@borowa.pl
www.borowa.pl
facebook.com/GminaBorowa

