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Miesiąc sierpień rozpoczęliśmy świętując po raz kolejny &bdquo;Dni Gminy Borowa&rdquo;. Jest to
impreza mająca na celu zarówno upamiętnienie wydarzeń, które miały miejsce w czasie II wojny
światowej oraz propagowanie aktywnego spędzania wakacji.
Tradycyjnie obchody &bdquo;Dni Gminy Borowa&rdquo; rozpoczęto mszą świętą w intencji ofiar
bombardowania i poległych mieszkańców gminy w czasie II wojny światowej. Przedstawiciele władz
samorządowych i lokalnych instytucji złożyli wieńce oraz znicze pod pomnikiem upamiętniającym ofiary
bombardowania Borowej.
Część rekreacyjno- sportowa rozpoczęła się już o godz. 12.00 meczami półfinałowymi w ramach Turnieju
Piłkarskiego &bdquo; O Puchar Wójta Gminy Borowa&rdquo;. Z pojedynków półfinałowych Borowa- Pławo
i Wola Pławska &ndash; Sadkowa Góra w finale spotkały się drużyny sołectw Borowa i Wola Pławska, to
między nimi rozegrały się &bdquo;losy&rdquo; pucharu. I tak trofeum, po zaciętym pojedynku, do
następnego roku będzie przebywać w Woli Pławskiej. Organizatorzy przygotowali upominki dla wszystkich
drużyn biorących udział w zmaganiach &bdquo;O Puchar Wójta Gminy Borowa&rdquo;.

Atrakcją na Dniach Gminy Borowa nie było końca. Dla najmłodszych animatorzy z Wyspy Przygód z
Mielca przygotowali mnóstwo gier i zabaw. &bdquo;Wakacje na Madagaskarze&rdquo; to program pełen
dobrej zabawy i możliwości sprawdzenia swoich umiejętności zręcznościowych. Dużą radość najmłodszym
sprawiły odwiedziny Króla Juliana i Alexa.
Na scenie pojawili się tancerze ZT &bdquo;Borowiacy&rdquo; &ndash; grupa dorosła. Mogliśmy ich
podziwiać w układach układy tanecznych przygotowanych specjalnie z okazji &bdquo;Dni Gminy
Borowa&rdquo;, a były to: polka, walc angielski i jive . Żywiołowe wykonanie choreografii zyskało
uznanie wśród publiczności.
W czasie imprezy można było również spotkać się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w
Mielcu. Przybliżali oni tematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywających się wakacji.
Dzięki uprzejmości Policji z Mielca każdy mógł się przekonać jak wygląda z bliska samochód oraz sprzęt
używany na co dzień przez policjantów.
Kolejny wystawca, który prezentował swoje stoisko to Jednostka Strzelecka 2221 z Mielca. Dowódca
Jednostki przedstawił przybyłym mieszańcom kim są i czym się zajmują. Każdy mógł ubrać strój
&bdquo;Strzelca&rdquo; i poznać elementy tzw. czarnej taktyki.
Pod koniec części oficjalnej odbyło się podsumowanie II edycji konkursu fotograficznego &bdquo;Odkryj
piękno Gminy Borowa&rdquo;. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, albumy oraz upominki
od organizatorów. Wszystkie nagrody zostały wręczone uczestnikom konkursu przez pana Mariana Tarana
&ndash; Przewodniczącego Rady Gminy Borowa, który objął patronat honorowy nad konkursem.
Głównym punktem obchodów Dni Gminy Borowa był koncert zespołu pochodzącego z Podhala&bdquo;Bajeranci&rdquo;.
Na zakończenie spotkania Zespół &bdquo;YoYo&rdquo; zaprosił wszystkich do tańca.
Mimo kapryśnej pogody, mam nadzieję, że wszyscy którzy zechcieli nas odwiedzić 6 sierpnia 2017
znaleźli coś dla siebie wśród atrakcji przygotowanych przez organizatorów.
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