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Data 3 maja wielu z nas kojarzy się wiosennie, a zarazem z barwami biało - czerwonymi. Choć w tym
roku maj powitał nas chłodno, organizatorzy Obchodów 3 Majowych i Strażackiego Pikniku Majowego
wszystkich przybyłych mieszkańców Gminy Borowa witali ciepło i zapewniali mnóstwo atrakcji.
Tradycyjnie obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się rano od uroczystej mszy św. w intencji
Ojczyzny. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz poczty sztandarowe
jednostek OSP z terenu gminy Borowa i reprezentanci szkół z gminy Borowa.
Po mszy odbył się uroczysty przemarsz jej uczestników pod pomnik ofiar bombardowania Borowej gdzie
poszczególne delegacje złożyły wieńce i znicze.

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w
Borowej miała miejsce część artystyczna przygotowanej przez dzieci i
młodzież z Niepublicznego Zespołu Szkół w Górkach oraz Członków ZT
Borowiacy. W montażu słowno-muzycznym ukazali wszystkie oblicza
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wiążące się z tym następstwa.
Pierwszą
część oficjalną zakończył Przewodniczący Rady Gminy Borowa &ndash; Pan Marian
Taran oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP &ndash; Pan Zdzisław Moryto
zapraszając wszystkich na dalszą majówkę do Sołectwa Łysakówek.

Popołudniowa część programu zaczęła się od oficjalnego rozstrzygnięcia Gminnego Konkursu
Plastycznego &bdquo;Ozdoba Wielkanocna&rdquo;. Wszyscy Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
Sporo emocji było także w związku z konkursami i zabawami przygotowanymi przez animatorów. Nie
tylko najmłodsi mogli spróbować sił w zabawach sprawnościowych.

Wiadomo, że w dzieciństwie wielu z nas marzyło, aby gasić pożary. W czasie pikniku można było choć na
chwilę stać się strażakiem i spełnić dziecięce marzenia. Nie wątpliwie najwięcej emocji wzbudziły pokazy
strażackie, po których niewielu z widzów udało się ujść na sucho. Można było nie tylko oglądać sprzęt
strażacki należący do jednostek OSP z terenu Gminy Borowa, ale przejechać się pojazdem bojowym na
sygnale, czy samemu spróbować &bdquo;ugasić&rdquo; pożar. Zabawa była świetna, dla wszystkich,
zarówno dzieci i dorosłych.

Wiadomo, że jak majówka, to nie mogło zabraknąć wspólnego grillowania. Można było posmakować
kiełbaski i innych dań przygotowanych przez Panie z KGW Łysakówek oraz Radę Sołecką z Łysakówka.

Mamy nadzieję, że w czasie pikniku każdy znalazł coś dla siebie i weekend majowy zakończył się ciepłymi
wspomnieniami.
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