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To czas od pierwszych 

wyborów 

samorządowych, 27 maja 

1990 r., które zmieniły 

bardzo dużo w naszym 

kraju i w naszej Gminie. 

Te zmiany pragniemy 

ukazać oczyma 25 

mieszkańców naszej 

Gminy, którym zadaliśmy 

jedno pytanie w krótkiej 

ankiecie: „Jakie zmiany 

przez ostatnich 25 lat 

zaszły w Twojej 

miejscowości i w całej 

Gminie?“ 
 

Niniejszym opracowaniem pragniemy 

ukazać zmiany, jakie się dokonały w 

naszej Gminie Borowie przez ostatnie 25 

lat. 



 

Pytaliśmy mieszkańców każdej miejscowości naszej Gminy, w 

różnym wieku (od lat 13 do 71), osoby uczące się, pracujące w 

różnych zawodach, pełniące ważne funkcje społeczne i te 

mniej ważne, po to by uzyskać całościowe i zarazem 

różnorodne  spojrzenie na zmiany jakie się dokonały. 

“Jakie zmiany się dokonały przez ostatnie 25 lat? Panie Tomku, 

nasza gmina poszła dwa wieki do przodu“. Ta odpowiedź 

jednej z pytanych Pań może być doskonałym podsumowaniem 

metamorfozy naszej Gminy. 



“Co się zmieniło w naszej wiosce przez 

ostatnich 25 lat? Wszystko!” - słowa Pani z wioski 

z północnej części Gminy. 
Niemalże wszyscy ankietowani na 

pierwszym miejscu wśród zmian, 

jakie się dokonały wymieniali 

powstanie nowej infrastruktury 

drogowej. Kilometry dróg 

asfaltowych i utwardzonych w 

każdej z miejscowości naszej 

Gminy 

 

 

 

● Droga asfaltowa 

i tłuczniowa w Iwowem 



Znacząca poprawa jakości dróg ma rzeczywisty wpływ na poprawę jakości 

codziennego życia. Stolica naszej Gminy na wyasfaltowane ulice, oznakowane 

ładnymi tablicami informacyjnymi z nazwami ulic, a przy parku powstał duży 

parking... 

 
 

● Ulica Wesoła w Borowiu, parking 

pod parkiem i system informacji z 

nazwami ulic 



Rozbudowa i poprawa sieci drogowej wiąże się z tym, że zmieniły się 

preferencje komunikacyjne ludności. Coraz mniej osób korzysta z komunikacji 

autobusowej, na podwórkach często stoi po parę aut, a z dwóch gminnych stacji 

kolejowych niewiele pozostało – jeżdżą tylko pociągi towarowe... 

Przystanek autobusowy w Borowiu 

● Pozostałości stacji PKP w Chrominie 

● Pozostałości stacji PKP w Iwowem 



Ostanie 25 lat to rozwój także pozostałej infrastruktury. Do naszych 

wiosek zagościły takie media jak: wodociąg, kanalizacja, gazociąg, telefony, 

Internet, oświetlenie uliczne... Ci mieszkańcy, którzy jeszcze nie mają np. 

kanalizacji, liczą że i ta do nich wkrótce dotrze... 

 

● Przepompownia kanalizacji 

w Głoskowie 

● Gminna oczyszczalnia 

ścieków w Borowiu 

● Oświetlenie uliczne w nocy 

w Głoskowie 



Nasze miejscowości w ciągu ostatniego ćwierćwiecza 

zmieniły swój wizerunek. Wyładniały nasze posesje 

udekorowane pięknymi ogródkami, chodniki zdobią 

gazony, a ulice upiększają kwiaty, krzewy, drzewka... 

Jedna  z posesji w 

Głoskowie oraz 

pasy drogowe w 

Borowiu 



Swój wizerunek, nie tylko z zewnątrz, zmieniły 

najważniejsze zabytki Borowia – stary kościółek i dawny 

dwór będący siedzibą Urzędu Gminy – to dzięki 

pozyskanym środkom z Unii Europejskiej 



Pozyskiwanie dużej ilości środków zewnętrznych to fakt, 

który dostrzegają niemalże wszyscy pytani o zmiany. Na terenie 

naszej gminy wiele jest tabliczek o tym informujących. 

● Wyremontowany przy pomocy 

funduszy zewnętrznych 

nowoczesny ośrodek zdrowia i 

tablica informacyjna o 

pozyskanych środkach 

● Świetlica wiejska w Dudce 



W naszych miejscowościach mamy świetlice wiejskie, 

które w ostatnich latach zyskały nowy blask i są dla 

mieszkańców miejscem do spotkań i życia kulturalnego 

Świetlice wiejskie: 

● Iwowe, Laliny, 

Nowa Brzuza, 

Filipówka, Słup 

Pierwszy 



Nowego wymiaru nabrało też i życie kulturalne w naszej Gminie. Gminny 

Ośrodek Kultury posiada trzy funkcjonalne odremontowane sale oraz 

bibliotekę z czytelnią, a działalność kulturalna odbywa się też w 

odremontowanym kościółku 

● Budynek GOK 

● Koncert pieśni 

Maryjnych i 

Koncert pieśni 

wielkopostnych 

w kościółku 



Blisko 20 lat działają już cztery zespoły ludowe: Iwowianki, Lalinianki, 

Borowianki i zespól z Chromina, które naszą gminę sławią po całej Polsce, a 

od 2 lat od głośnego uderzenia nie tylko w kościele jest Gminna Orkiestra Dęta 

● Spotkanie zespołów 

ludowych i orkiestry w GOK 

● Debiut Gminnej Orkiestry 

Dętej – koncert kolęd w 

GOK na Wieczorze Trzech 

Króli 



Działalność kulturalno-społeczna na terenie naszej Gminy jest prowadzona 

przez GOK, Parafię, szkoły, MOW... To są różnego rodzaju wycieczki, rajdy, 

pielgrzymki, imprezy plenerowe, turnieje a nawet dwa festiwale piosenki... 

● I Festiwal Piosenki 

Młodzieżowej Borowie 

2013 

● Pilegrzymka rowerowa na 

Jasną Górę i rajd rowerowy 

do Żelechowa 



W ciągu ćwierćwiecza milowy krok zrobiła gminna oświata. 

Obecnie to dwie szkoły podstawowe  i dwa zespoły z 

przedszkolami oraz dwie szkoły prywatne w MOW 

● Zespół Oświatowy w 

Borowiu 

● Szkoła Podstawowa w 

Iwowem 

● Szkoła Podstawowa w 

Brzuskowoli 



Gminne szkoły zostały przebudowane, wyremontowane, 

doposażone. W szkołach odbywają się dodatkowe zajęcia i 

prowadzone są różnego typu inicjatywy i programy 

● Zespół Szkół w Głoskowie 

● Przedszkole w Borowiu 

● Plac zabaw „Radosna 

szkoła“ w Borowiu 



Zostały wybudowane dwa „Orliki“: w Borowiu i w 

Głoskowie. W Borowiu powstała piękna hala sportowo-

widowiskowa, siłownia i kręgielnia, w Głoskowie hala 

 

 

 
● Hala w Borowiu 

● Boisko za rzeką 

w Głoskowie 

● Orlik w 

Głoskowie 

● Orlik w Borowiu 



W Borowiu w budynku starej szkoły powstał Młodzieżowy 

Ośrodek Wychowawczy. Niestety budynek po dawnej 

szkole w Lalinach niszczeje w prywatnych rękach 

● Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy wraz z 

Gimnazjum i Zasadniczą 

Szkołą Zawodową 

● Budynek dawnej szkoły w 

Lalinach 



Nieodzowną część historii i teraźniejszości naszej gminy 

stanowią jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które 

prężnie działają w kilku miejscowościach naszej gminy   

● Remizy OSP w Głoskowie, 

Chrominie i Lalinach 



Wielkie zmiany zaszły w dziedzinie zatrudnienia. Coraz 

mniej już drobnych gospodarstw rolnych, widok krów i 

koni jest rzadkością, nie ma już SKR-ów. Ludzie znajdują 

pracę poza rolnictwem i niestety są też i bezrobotni 

● Dawny SKR w Iwowem 

● Rzadki widok – krowy w 

Iwowem i konie pod 

Borowiem 



Znakiem zmian są dawne opuszczone zlewnie mleka, z 

których jedne czekają na dalsze losy, inne zostały 

przebudowane np. w świetlicę, a inne rozebrane 

● Gózd i Jaźwiny – nieczynne 

zlewnie mleka 

● Głosków, ze zlewni mleka 

niewiele już pozostało 



Obraz przemian w Polsce i tym samym w naszej gminie to 

przekształcenie przedsiębiorczości państwowej i 

spółdzielczej w prywatną. Co prawda w Borowiu GS 

jeszcze działa ... 

● Sklep GS w Borowiu 

● Prywatne sklepy w Borowiu 

i w Głoskowie 



Rozwinęła sie też różnoraka prywatna działalność 

gospodarcza. Powstały stacje paliw i gazowe, szkoły jazdy, 

zakłady mechaniczne, lakiernicze... 

● Stacje paliw w Borowiu 

● Plac do nauki jazdy w 

Głoskowie 



… oraz wiele innych firm usługowych i produkcyjnych 

● Zakład fryzjerski w Borowiu 

● Dez Der w Łopaciance 

● Betoniarnia w Kamionce 



Milczą już dawno nieczynne: młyn, wiatrak i cegielnia. Dziś 

są zabytkami niszczejącymi powoli oraz niemymi 

świadkami historii tych miejsc 

● Wiatrak w Chrominie 

● Cegielnia w Głoskowie 

● Młyn w Czarnowie 



Znaki nowych czasów w naszej gminie to też 

wszędobylskie reklamy, maszty telefoniczne i nowoczesna 

toaleta publiczna... 

● Reklamy na ogrodzeniu w 

Borowiu 

● Maszt telefoniczny w 

Głoskowie 

● Toaleta w Borowiu 



„Zmiany? Ja się ożeniłem, mam dzieci, kilku sąsiadów w 

tym czasie zmarło...“ - przez tych 25 lat na cmentarzu 

parafialnym przybyło wiele grobów... 

 



Mimo przemian trwamy przy wierze naszych Ojców. Teren 

gminy należy do czterech parafii w dwóch diecezjach. 

Głowną świątynią jest ta w Borowiu. Powstają też nowe 

krzyże i kapliczki przydrożne... 

● Kapliczka w Kamionce i w 

Goździe 

● Kościół parafialny w 

Borowiu 



Pamiętamy też o tych co walczyli za naszą wolność. 

Pielęgnujemy miejsca pamięci narodowej jak te w 

Jaźwinach – 1939 rok i za Głoskowem – 1863 rok 



I niezmiennie możemy się cieszyć pięknem naszej 

przyrody: szumią nam lasy, wartko płynie Wilga, nad nami 

latają bociany, a to wszystko można zobaczyć np. podczas 

wycieczek rowerowych – a wkrótce powstaną tereny 

rekreacyjne na zrekultywowanym składowisku odpadów... 

Gminne krajobrazy 

– widok na las, 

na bocianie 

gniazdo, rzekę i 

szlak rowerowy 



Zmiany, zmiany, zmiany... 

27 maja 1990 roku po raz pierwszy mogliśmy zadecydować 

sami, kto będzie nas reprezentował w gminie. Sami wybieramy 

wójta i radnych. Mamy realny wpływ na to co się dzieje wokół 

nas i nasza Gmina skorzystała z tej okazji. Pytani przez nas 

mieszkańcy doskonale to dostrzegali i nie chodzi tylko o te 

zmiany najbardziej widoczne jak infrastruktura, nowe budynki, 

ładniejsze podwórka, ulice... 

Widzimy, że ludziom się żyje zasadniczo lepiej, choć niestety 

nie brakuje wśród nas i ludzi, którym się mniej powodzi, gdzie 

doskwiera bezrobocie, nałogi... 

Było wiele zaniedbań na terenie Gminy, które udało się 

zniwelować. Mieszkańcy poszczególnych wiosek mają też 

wpływ i na to co się u nich zmienia, chociażby poprzez 

dysponowanie funduszem sołeckim. 



W Gminie dobrze się dzieje, gdy Obywatele się starają i gdy są dobrzy 

Gospodarze. A nasi są „i do tańca i do różańca“. Na zdjęciu Pan Wójt z 

Panią Przewodniczącą Rady Gminy, Panią Sekretarz i Proboszczem – 

Uroczystość 3 Maja – obok fragment piosenki Lalinianek 

W naszej pięknej gminie 

Wszyscy się lubimy 

Żyjemy tu w zgodzie 

Od wiosny do zimy 

Żyjemy tu w zgodzie 

Od wiosny do zimy 

 

Koko koko Laliny spoko 

Spoko także i Borowie 

Razem wszyscy się bawimy 

Pójdzie nam na zdrowie /bis 

 

Mamy super Wójta 

Świetni są Plebani 

Dobrzy są tu ludzie 

Często roześmiani 

Dobrzy są tu ludzie 

Często roześmiani 

 



Jacy jesteśmy po 25 latach wolności? 

„W mojej wiosce to ludzie są tacy, że jak trzeba coś zrobić, to 

zbieramy się i robimy“. To zdanie usłyszane od dwóch Pań 

naszych Radnych dotyczy większości naszych wiosek... Ale też 

i prawda, że nie wszystkim zawsze chce się coś robić. Kiedyś 

modne były narzucane z góry czyny społeczne, ale i dzisiaj nie 

brakuje inicjatyw społecznych i społecznego zaangażowania. 

Ludzie ogólnie są bardziej wykształceni niż 25 lat temu, 

zmieniła się ich mentalność i świadomość. Na szczęście coraz 

więcej ludzi widzi, że razem można rzeczywiście więcej i 

patrząc na to jak wyglądają inne gminy, to my w Borowiu 

możemy być naprawdę dumni z tych zmian jakie się u nas 

dokonały. I jesteśmy dumni! 



Na koniec... 

Przez te paredziesiąt kart staraliśmy się pokazać ogrom zmian, 

jakie stały się udziałem naszej Gminy a przez to nas samych. 

W większości te wszystkie przemiany doprowadziły do 

lepszego. Przed naszą Gminą, przed mieszkańcami kolejne 

wyzwania, by żyło nam się jeszcze lepiej, byśmy stawali się 

coraz bardziej lepsi, szczęśliwsi. Tyle już się dokonało przez te 

25 lat, które były czasem dobrze wykorzystanym. Oby tak też 

było przez kolejne ćwierćwiecze – ale to zależy od nas 

wszystkich. 

Tymczasem dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami 

swoimi refleksjami nad zmianami, jakie się dokonały przez 25 

lat samorządności. Dla nas samych ta praca to nie tylko 

konkurs, ale też ciekawe doświadczenie i szersze spojrzenie 

nie tylko na nasz Głosków ale i na całą naszą Gminę. 

 

Joanna i Tomasz Majczynowie 


