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słowo od wójta
„Wiosna, wiosna, ach to Ty!”
Szanowni Państwo,
Zacytowany fragment piosenki Marka Grechuty
świetnie odzwierciedla tegoroczne zaskoczenie,
jakie sprawiła nam aura. Budząca się do życia przyroda mobilizuje nas do działania, tworzenia, czy
rozpoczynania inwestycji.
Pomimo, że natura powoli budzi się z zimowego letargu, w naszej gminie remonty i inwestycje ruszyły
„pełną parą”. Rozpoczęliśmy modernizację budynków komunalnych, zakupiliśmy już materiały do
remontu dróg asfaltowych. Prace rozpoczną się po
Wielkanocy. Referat Rozwoju i Inwestycji przystąpił
do podpisywania umów z mieszkańcami naszej
gminy w sprawie instalacji solarnych. Jesteśmy już
po przetargu i wybraliśmy wykonawcę. W związku
z tym, że ceny zakupu i montażu instalacji wzrosły,
wspólnie z Radą Gminy postanowiliśmy dofinansować ponad 800 zł każdemu mieszkańcowi, który
będzie zainteresowany taką inwestycją. I tak do
instalacji dwupanelowej mieszkaniec będzie dopłacał tylko 1900 zł, trzypanelowej 2200 zł i czteropanelowej 2500 zł. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do Urzędu Gminy, by podpisać umowę.

Nie tylko „Sołtys Roku” miał się czym pochwalić.
Usłyszałem wiele dobrych i ważnych informacji na
cyklu zebrań strażackich oraz wiejskich, w których
uczestniczyłem. Zostało tylko spotkanie w sołectwie Krasew, które na prośbę sołtysa, odbędzie się
po Świętach Wielkanocnych. W następnym numerze przedstawimy podsumowanie wszystkich
zebrań.
Na zakończenie chciałbym Państwu życzyć zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych
wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego
nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.
Radosław Sałata

W tym miesiącu intensywnie pracował również
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Organizował
i współorganizował szereg wydarzeń, o których
będziecie Państwo mogli przeczytać w dalszej
części publikacji. Najważniejsze z nich to: Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, Dzień Kobiet i XX Spotkania z Pieśnią
i Tradycją Wielkopostną.
Została także rozstrzygnięta już trzecia edycja konkursu „Sołtys Roku 2017”. Celem tego plebiscytu jest
uhonorowanie sołtysów, którzy skromnie i bezinteresownie pracują na co dzień na rzecz małych ojczyzn oraz lokalnych społeczności. Sołtysem Roku
2017 został Pan Radosław Bącik, któremu serdecznie dziękuję za pracę nie tylko na rzecz sołectwa
Nowiny, ale też całej gminy Borki. Gratuluję jeszcze
raz i życzę dalszych sukcesów.

wesołych świąt
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informacja
wójta gminy...
... za okres od 1 lutego do 19 marca 2018r.
Wydano 12 zarządzeń.
Wykonano 10 projektów uchwał.
W sprawach kadrowych:
1. Rozwiązano umowę o pracę z Panią Elżbietą Ciężką w związku z przejściem na
emeryturę.
Brano udział:
1. W Walnym Zebraniu Gminnej Spółki Wodnej (Borki, 12.02.18 r.);
2. W konferencji „Z Innowacją w Przyszłość;
Wspieranie Przedsiębiorczości na Terenie
Województwa Lubelskiego (Klimki);
3. W zebraniach sprawozdawczych OSP
(Borki, Tchórzew Wieś, Sitno, Krasew, Nowiny, Olszewnica, Wola Osowińska, Wrzosów);
4. W zebraniach wiejskich w: Nowinach,
Woli Osowińskiej, Maruszewcu Nowym,
Maruszewcu Starym, Olszewnicy, Starej Wsi,
Pasmugach, Osownie, Borkach, Tchórzewie
Wsi, Tchórzewie Kolonii, Sitnie, Wrzosowie);
Referat Finansowy
1. Spłacono kredyt i pożyczki na kwotę 171
000 zł.
Referat Administracyjny
1. Przeprowadzono podwójnie zajęcia z
gimnazjalistami nt. funkcjonowania gminy
Borki (Borki, 19 i 27.02.18 r.);
Referat Społeczno-Obywatelski
1. Opracowano: Plan Szkolenia Obronnego
na 2018 r., Plan Kontroli Problemowej na
2018 r., sprawozdanie z przeprowadzenia
kontroli problemowej w 2017 r., Plan Działania Obrony Cywilnej, Ankietę Narodowego
Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 2017 r., Bilans Personelu
Medycznego z terenu gminy Borki, Roczny
Plan zamierzeń szkoleniowych na 2018 r.,
analizę realizacji „Planu działania Obrony
Cywilnej w Gminie Borki w 2017 r.”;
2. Przeprowadzono kwalifikację wojskową.
Stawiło się 35 mężczyzn (wszystkie wezwane osoby). Kwalifikacja kobiet (2) odbędzie
się 20 marca 2018 r. (8-12.03.18 r.)
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3. Rozpoczęto przygotowania do wyborów
samorządowych 2018, sporządzono dwa
projekty Uchwał dotyczące: obwodów wyborczych i okręgów wyborczych;
4. Zorganizowano gminne eliminacje do
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (Borki, 15.03.18 r.);
Referat Rozwoju i Inwestycji
1. Przeprowadzono przetarg na wykonanie
instalacji solarnych. Dopłata mieszkańców
będzie wynosić: dla 2 panelowych instalacji
– 1 900 zł, 3 panelowych 2 200 zł i 4 panelowych 2 500 zł.
2. Otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW
w wysokości 18 000,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
3. Podpisano umowę z WFOŚiGW na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pn.:
„Chrońmy przyrodę już dziś – jutro może
być za późno” realizowanego przez Gminę
Borki, ZPO w Woli Osowińskiej i Szkołę Podstawową w Tchórzewie. Wartość zadania 14
000,00 zł, dofinansowanie 50%.
4. Gmina Borki otrzymała dotację w wysokości 20 960,00 zł z Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości
wydawniczych do bibliotek przyszkolnych.
5. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Klub Seniora w Gminie Borki”, przewidywane wartości: koszt ogółem 517 005,00
zł, dofinansowanie 488 301,00 zł, wkład własny 28 704,00 zł (wkład rzeczowy w postaci
udostępnienia Sali).
GOPS
1. Zatrudniono opiekunkę osób starszych,
która w ramach umowy zlecenie będzie
świadczyć usługi opiekuńcze dla osób starszych z terenu Gminy Borki w miejscu ich
zamieszkania;
Więcej szczegółów na stronach BiP:
https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.
php?id=132

Program ochrony
środowiska
Informacja z realizacji Programu
Ochrony Środowiska w Gminie Borki
za 2017 rok.
Główną misją Programu ochrony środowiska dla
Gminy Borki jest potrzeba poprawy jakości życia
człowieka, zaś jej realizacja polega na:
- działaniach zmierzających do poprawy stanu środowiska stanowiącego otoczenie człowieka,
- poprawie zdrowia mieszkańców,
- wzroście świadomości ekologicznej,
- usprawnieniu zarządzania środowiskiem.
Działania te powinny być spójne z regulacjami
prawnymi Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy Programu ochrony środowiska jest uzupełniany przez
plan gospodarki odpadami. Zakłada się, że „Program ochrony środowiska” wraz z planem gospodarki odpadami będzie podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony
środowiska w gminie Borki.
Wdrażanie Programu ochrony środowiska jest procesem złożonym i wymagającym zaangażowania
zarówno administracji rządowej, samorządowej
szczebla wojewódzkiego jak również przedsiębiorców oraz zdecydowanego wsparcia społecznego
i organizacji ekologicznych. Zaplanowane zadania
muszą być systematycznie dostosowywane do aktualnej sytuacji społecznej, ekonomicznej, gospodarczej oraz prawnej.
Ważną rolę w dziedzinie ochrony środowiska winien spełniać plan zagospodarowania przestrzennego. W 2014 roku decyzją SKO w Białej Podlaskiej
został unieważniony plan opracowany przez gminę, ponieważ nie posiadał m.in. studium, części
graficznej z wyszczególnieniem numeracji działek,
itp. Plan winien zawierać większość zadań inwestycyjnych dotyczących tego zagadnienia. Szczególną
rolę plan zagospodarowania przestrzennego odgrywa przy wydawaniu pozwoleń budowlanych,
wpływając w ten sposób na racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. Uchwałą Rady
Gminy Borki Nr XVIII/113/2016 z dnia 23.08.2016r.
uchwalono Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borki.
Prace nad planem zagospodarowania przestrzennego są na etapie zbierania opinii i uzgodnień przed
wyłożeniem planu do publicznej wiadomości.
Rada Gminy Borki Uchwałą Nr XXVI/130/05 z dnia
30 marca 2005 roku przyjęła Program Ochrony
Środowiska i plan Gospodarki Odpadami dla Gminy
Borki. Program Ochrony Środowiska Gminy Borki
zawiera zadania krótkoterminowe oraz zadania
długoterminowe .
Planowane zadania długoterminowe z zakresu

gospodarki ściekowej to:
- rozbudowa kanalizacji,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zakres zadań długoterminowych obejmuje podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wszystkich gospodarstw domowych na terenie
gminy Borki, zlokalizowanych w zwartej zabudowie. Budynki mieszkalne w zabudowie rozproszonej sukcesywnie będą podłączane do
przydomowych oczyszczalni ścieków.
W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych planowana jest:
- sukcesywna likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk śmieci oraz
wyrobisk pokopalnianych.
W zakresie ochrony przyrody działania planowane są poprzez:
- obejmowanie ochroną w formie pomników przyrody i użytków ekologicznych nowych elementów przyrody,
- działania na rzecz utrzymania cennych ekosystemów przyrodniczych,
- utworzenie zbiornika wodnego Wrzosów- Lichty,
- utworzenie zbiornika wodnego w Woli Osowińskiej,
- utworzenie zbiornika wodnego we Wrzosowie,
- utworzenie użytku ekologicznego we Wrzosowie, którego celem
będzie poprawa walorów przyrodniczo-krajobrazowych, retencja,
ochrona przeciwpowodziowa.
Ochrona powietrza to dbałość poprzez wprowadzanie:
- gazyfikacji gminy,
- zmianę indywidualnych systemów grzewczych z węglowych na
odnawialne źródła energii,
- stosowanie nowych systemów ogrzewania wody użytkowej i wytwarzania energii elektrycznej.
Z zakresu edukacji ekologicznej planowana jest:
- współpraca z organizacjami ekologicznymi,
- edukacja ekologiczna pracowników,
- wspomaganie działalności szkolnych kół ekologicznych .
Planowane zadania długoterminowe w zakresie gospodarki odpadami:
- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej gminy,
- kontynuacja akcji szkoleń i podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa,
- współpraca z punktami usługowymi i handlowymi w zakresie
gospodarki odpadami,
- poprawa zagospodarowania osadów ściekowych.
Realizacja najważniejszych i priorytetowych zadań:
Obecnie priorytetowym zadaniem samorządu gminy Borki na kolejne lata jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach o zwartej zabudowie, w tym właśnie celu rozbudowywana
jest oczyszczalnia ścieków w Borkach, aby zapewnić możliwość
podłączenia nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej w Borkach
a także umożliwić podłączenie wszystkich chętnych mieszkańców
z miejscowości Borki i Osowno.
Opracowano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na rozbudowę istniejącej przy szkole w Woli Osowińskiej oczyszczalni ścieków oraz na budowę sieci kanalizacyjnej w Woli Osowińskiej i części
Nowin. W chwili obecnej trwa procedura doradztwa finansowego
i prawnego w zakresie możliwości budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją w miejscowości Wola Osowińska w formule partnerstwa
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publiczno prywatnego.
Aktualnie na terenie gminy Borki posiadamy 219
sztuk indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków. Zbiorcza sieć wodociągowa wynosi 122,05 km,
natomiast zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej wynosi 13,96 km i do czasu rozbudowy ogranicza się
wykonywanie nowych przyłączy do oczyszczalni
z uwagi na nadmiar ścieków w stosunku do przepustowości oczyszczalni.
W 2017 roku stan instalacji solarnych na terenie
naszej gminy wynosił 115 sztuk. W czerwcu 2016
roku złożony został wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 - 2020 o dofinansowanie projektów
pod nazwą: „Słońce naszym wsparciem –Solary
w Gminie Borki” / 367 gospodarstw / i „Słońce naszym wsparciem - Fotowoltaika w Gminie Borki„
/35 gospodarstw/.
Wniosek na instalacje solarne został błędnie
oceniony i odrzucony podczas oceny formalnej.
Uznanie poprawności wniosku pod względem formalnym nastąpiło dopiero po złożeniu protestu.
Aktualnie podpisano umowę o dofinansowanie
zadań w zakresie dostawy i montażu 367 instalacji
solarnych na terenie gminy Borki. Wniosek „Słońce
naszym wsparciem- Fotowoltaika w Gminie Borki”
spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał 82,5
pkt., jednocześnie nie został wybrany do dofinansowania z powodu wyczerpania kwoty środków
przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

Gazyfikacja gminy Borki:

Na prośbę Wójta Gminy Borki Polska Spółka Gazownictwa podjęła prace analityczne dotyczące
przyłączenia do sieci gazowej. Prace te będą podjęte w miejscowościach położonych najbliżej stacji
redukcyjnej tj.: Borki, Osowno, Wola Osowińska, Pasmugi, Sitno i Stara Wieś. W celu przeprowadzenia
rzetelnej analizy dotyczącej potrzeb mieszkańców
w zakresie wykonania sieci gazowej w Urzędzie
Gminy zbierane są informacje od wszystkich osób
zainteresowanych przyłączeniem do sieci.

Edukacja ekologiczna :

W zakresie edukacji ekologicznej prowadzona
jest współpraca z miejscową młodzieżą szkolną.
W 2017 roku zorganizowano następujące projekty
pod nazwą:
1. Ziemia jest tylko jedna a my wszyscy jesteśmy
Ekoludkami „ – wartość projektu 10 624,38 zł,
2. Wydanie fotograficznego albumu przyrodniczego- wartość projektu 9 000,00 zł.
W/w projekty realizowane były przy współpracy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Poprzez pracowników Gminnego Ośrodka Opieki
Społecznej prowadzona jest edukacja ekologiczna
wśród uboższych mieszkańców w zakresie wpływu
instalacji grzewczej na otaczające powietrze.
6

Dobrze układa się współpraca z Nadleśnictwem w Radzyniu Podlaskim w zakresie pozyskiwania drzewa przez rolników w lasach
prywatnych. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie i załatwiane na
bieżąco.
W styczniu 2017 roku została zmieniona ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o lasach z dnia 16 grudnia 2016 roku, której główną
nowością była wycinka drzew na prywatnej posesji bez zezwolenia.
Ten stan prawny nie potrwał długo, od połowy 2017 roku ponownie
istnieje obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew.
Pozyskanie drewna z zadrzewień, rosnącego na gruntach prywatnych, poza lasami, które zostały zgłoszone w Urzędzie Gminy wyniosło 140 m3 tj. 201 drzew.
Na terenie gminy Borki działają 4 koła łowieckie tj.:
1. Koło Łowieckie nr 10 „Borki”,
2. Koło Łowieckie nr 141 „Szarak” w Warszawie,
3. Koło Łowieckie nr 318 „Uroczysko” w Łukowie,
4. Koło Łowieckie nr 39 „Miś” w Kocku.
W ostatnim czasie rolnicy zgłaszają do Urzędu Gminy liczne uwagi
co do odpowiedzialności Kół Łowieckich za szkody wyrządzone przez
dziki. Bardzo często dochodzi do sytuacji gdzie przedstawiciele Kół
nie dokonują szacowań zgłoszonych szkód.

Gospodarka odpadami:

W wyniku przetargu wyłoniona została firma, która zaoferowała najniższy koszt zbierania i usuwania odpadów z terenu gminy na lata
2017 i 2018 tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim, które także prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Borkach.
Corocznie przeprowadzana jest akcja „Sprzątanie Świata” przy
współpracy z placówkami szkolnymi oraz sołectwami z terenu naszej gminy.
Opracowany przez gminę „Program usuwania azbestu i wyrobów
azbestowych dla gminy Borki na lata 2010 – 2032” został zaktualizowany poprzez inwentaryzację wyrobów azbestowych w 2015r. Posiadanie przez gminę aktualnego programu daje możliwość występowania
o środki zewnętrzne z przeznaczeniem na demontaż, pakowanie,
transport i utylizację eternitu (azbestu). W 2017 roku z terenu gminy
nie usuwano wyrobów zawierających azbest. Pod koniec 2017r. złożony został wniosek na dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na usuwanie
wyrobów zawierających azbest.
Optymalna i sprawna realizacja zadań ujętych w Programie Ochrony
Środowiska wymaga często współdziałania z jednostkami nadrzędnymi tj. władzami powiatowymi i wojewódzkimi.
Ustawodawczy podział kompetencji w stosunku do władz gminnych powoduje, że w działaniach na rzecz ochrony środowiska (najważniejsze decyzje wydają władze powiatu i województwa), należy
zwrócić uwagę na jak najszybsze opracowanie i zatwierdzenie planu
zagospodarowania przestrzennego jako na dokument kierunkowy
pozwalający kształtować i wpływać na politykę ekologiczną gminy.
Ograniczenia w działaniach samorządów gminnych na rzecz ochrony
środowiska wynikają także z braku środków finansowych, trudności
w pełnieniu przez gminę nadzoru nad zachowaniem przepisów
prawnych z tego zakresu, a także z mentalności obywateli i ciągle
jeszcze niskiej świadomości ekologicznej.
Jolanta Fijałek

wydarzenia patriotyczne
w naszej gminie
dzień stroju
Konkurs na Najpiękniejszy i Najciekawszy Strój Patriotyczny został już rozstrzygnięty.
Nagrodę otrzymują Gabriela
Szajna z Bork, Angelika Duchowicz z Woli Chomejowej oraz
Rafał Piłat z Krasewa.
Zapraszamy już za miesiąc!!!
GOKiS

wieczór kina
Są filmy, które obejrzeć powienien
każdy... Należy do nich "Kanał" Andrzeja Wajdy. 15 marca w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Borkach odświerzyliśmy tą historię...
Było refleksyjnie i wzruszająco, Pani
Krystyna Maksymiuk i Izabela Smogorzewska dziękują wszystkim kinomanom za spotkanie.
GOKiS

narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, 1 marca w Bibliotece
Publicznej w Borkach odbyło się
spotkanie dla dzieci z „Rycerzami
lasu”. Fragmenty książki Joanny
Gajewskiej i Weroniki Zaguły –
Rycerze lasu czytał przedstawiciel Urzędu Gminy i Zrzeszenia
WiN Inspektorat Radzyń Pan
Michał Zając. Słuchaczami byli
uczniowie II i III klasy Szkoły Podstawowej w Borkach.
GBP Borki
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XIX Międzywojewódzki Konkurs
Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej
w Woli Osowińskiej
Tegoroczny finał Konkursu zorganizowano 17 marca, tuż przed 23 rocznicą śmierci Patrona. W przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy współpracowały następujące instytucje: Towarzystwo
Regionalne im. Wacława Tuwalskiego, Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu, Zespół Placówek Oświatowych i Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
Finansowego wsparcia udzielił Powiat Radzyński,
a rzeczowego – Piekarnia „Stary Piekarz” Bogdana
Smogorzewskiego w Woli Osowińskiej, Piekarnia
GS w Borkach i Waldemar Skowron – miejscowy
radny.
Spośród zgłoszonych 131 recytatorów, dotarło 112
(pomimo zawiei i zamieci) z następujących miejscowości: Adamów, Borki, Klementowice, Kock,
Lubartów, Łuków, Paszki Duże, Poizdów, Przytoczno, Puławy, Radzyń Podlaski, Serokomla, Sobole,
Ulan Majorat, Wojcieszków, Wola Chomejowa,
Wola Gułowska, Wola Osowińska.
Prezentacje odbywały się w pięciu – specjalnie
do tego celu udekorowanych salach (3 w Zespole
Placówek Oświatowych i 2 w Zespole Szkół Rolniczych). W skład 3-osobowych komisji konkursowych wchodzili:
- Józef Obroślak, Wiesław Kaczkowski, Aleksandra Chojnacka - z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
w Lublinie
- dr Ewa Borkowska – pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
- Maria Długołęcka-Pietrzak z Instytutu Kultury
Regionalnej i Badań Literackich w Siedlcach
- Adam Świć, Marta Nowakowska-Kozak, Sylwia
Dmowska i Dominika Trykacz – z Domu Kultury
w Kocku,
-Beata Szczeszek – z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim
- Ewelina Książek - z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radzyniu Podlaskim,
- Andrzej Kotyła - z Radzyńskiego Towarzystwa
Muzycznego im. Karola Lipińskiego
- Ewa Śliwińska – animatorka teatralna
- Klara Borkowska i Jolanta Gnas-Zienkiewicz - polonistki.
Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy-podziękowania oraz regionalne upominki (wielkanocne
ciasteczka - z miejscowej piekarni i drewniane
chatki-miniaturki - od właściciela zakładu stolarskiego).
Laureatom, oprócz dyplomów, wręczono nagrody
książkowe. Najstarszą uczestniczkę uhonorowano
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nagrodą specjalną – podarowanym przez miejscowego stolarza drewnianym stołkiem, z okolicznościowym nadrukiem.
Konkursowi towarzyszyły pokazy ginących zawodów i umiejętności (wicie tradycyjnych palm,
zdobienie pisanek, wykonywanie kartek świątecznych, koszyczków itp.) oraz kiermasz sztuki ludowej,
głównie ozdób wielkanocnych.
Stałym elementem imprezy od wielu lat jest obiad
regionalny dla uczestników, opiekunów i gości wszystkich zaproszono do stołówki szkolnej na
kapustę z grochem, kartoflaki z soczewicą, słodycze i kompot.
Około godz. 13.20, na głównej scenie zaprezentował się zespół wokalny „Mięta” z GOKiS. Dziewczęta zaśpiewały kilka piosenek ludowych w nowych
aranżacjach. Następnie publiczność podziwiała grę
młodego akordeonisty – Antosia Zabielskiego.
Ten minikoncert wokalno-muzyczny, dedykowany
Patronowi oraz wszystkim uczestnikom imprezy –
zakończyła Grupa Wokalna „Siew”.
Oczekiwanym punktem programu był Koncert
Laureatów, który poprowadził Wiesław Kaczkowski
z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Przed
licznie zgromadzoną publicznością, zaprezentowali
się wytypowani przez jurorów najlepsi recytatorzy.
Wszyscy otrzymali zasłużone, gromkie oklaski.
Spośród osób zaproszonych w imprezie uczestniczyli: Marcin Czyżak z Urzędu Marszałkowskiego,
Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
i Prezes Czemiernickiego Towarzystwa Regionalnego, Lucjan Kotwica - Starosta Radzyński, Daniel
Grochowski – Sekretarz Powiatu, Radosław Sałata
– Wójt Gminy Borki, Andrzej Kosek – wieloletni Dyrektor GOK.

Wyniki konkursu

Kategoria SP kl.0-III
I Gabriela Sikorska – SP w Kocku
II Jagoda Zakrzewska – SP w Ulanie-Majoracie, Lena
Aleksandrowicz – SP nr1 w Łukowie
III Igor Krygiel – SP w Przytocznie
Wyróżnienie: Julia Maros, Bartłomiej Kurek, Paulina Duchowicz, Maja Jóźwik – SP w Wojcieszkowie,
Martyna Żelazek, Zuzanna Kopciuch, Hanna Pawlak
– SP w Kocku, Emilia Pawlak – SP nr 1 w Łukowie
Nagroda za gwarę: Julia Jastrzębska – SP w Wojcieszkowie

Kategoria kl. IV-VI
Grupa A:
I Jakub Walaszek – Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej
II. Martyna Muniowska – SP nr 2 w Radzyniu Podl.
III.Radosław Wileński – ZS w Przytocznie
Wyróżnienie: Małgorzata Grodzka, Julia Rychlik,
Gabriela Wziątek – SP nr 2 w Radzyniu Podl.
Barbara Barczewska – ZS w Przytocznie
Marta Skwara – SP w Sobolach
Nagroda za gwarę: Emilia Maciejewska – Biblioteka
Publiczna w Woli Gułowskiej
Grupa B:
I nagroda Julia Semczuk – Łukowski Ośrodek Kultury
II Zuzanna Guz – SP w Poizdowie, Dominika Makuła
– SP w Wojcieszkowie, Maciej Radomyski – Łukowski
Ośrodek Kultury, Natalia Dyjak – Gminny Ośrodek
Kultury w Ulanie-Majoracie
III Adrian Czajka – SP w Kocku, Emilia Komorniak –
SP w Wojcieszkowie
Wyróżnienie: Natalia Polkowska – ZPO w Woli Osowińskiej, Weronika Dorosz – SP w Serokomli,
Nagroda za gwarę: Natalia Dyjak – GOK w Ulanie-Majoracie
Kategoria: kl. VII i II gimnazjum
I Gabriela Kosek – ZPO w Woli Osowińskiej
II Bartłomiej Niewęgłowski – Łukowski Ośrodek Kultury, Igor Terlikowski – Gimnazjum nr 2 w Radzyniu
Podl., Monika Pawlina – SP nr 1 w Radzyniu Podl.
III Aleksandra Cieślak – SP w Woli Chomejowej, Wiktoria Skowron – ZPO w Woli Osowińskiej
Wyróżnienie: Julia Kożuch – ZPO w Woli Osowińskiej, Małgorzata Piszcz – Zespół Szkół w Wojcieszkowie, Marta Przyborowska – Gimnazjum nr
2 w Radzyniu Podl.
Nagroda za gwarę: Weronika Książek – SP w Paszkach Dużych
Kategoria: kl. III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne i osoby spoza systemu szkolnego
I Karolina Mitura – SP w Kocku, Kacper Siwiak – Łukowski Ośrodek Kultury
II Jakub Powałka – ZS nr 2 w Lubartowie
III Weronika Zielińska – ZSP w Radzyniu Podlaskim
Wyróżnienie: Izabela Koślacz, Anastazja Bąk – Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podl., Joanna Głodek – I LO
w Radzyniu Podl., Zofia Kozłowska – Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie
Nagroda za gwarę: Anna Górska – Puławski Ośrodek
Kultury „Dom Chemika”
Krystyna Kożuch
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Gminny Dzień Kobiet
11 marca to w naszej gminie świętowanie DNIA KOBIET I MĘŻCZYZN... Prawie 100 osób zebrało się w
ZPO w Borkach, aby wspólnie obejrzeć spektakl
,,Próba Czechowa, czyli końskie nazwisko'' w wykonaniu Teatru Pokoleń z Siennicy Różanej. Spotkanie
rozpoczął wójt Radosław Sałata pięknymi życzeniami i słodkimi upominkami...Spektakl trwał 1,5
godziny i niejednokrotnie przerywały go wybuchy
śmiechu. Świętowanie zakończyło się słodkim ciachem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
GOKiS

Dziewięćdziesiąte
urodziny Pana
Romana Karczmarza
Nasz stały czytelnik i autor kilku korespondencji do
,,Czapli”, Pan Roman Karczmarz rodem ze Starej Wsi,
obchodził piękny jubileusz 90-lecia. Trzeciego marca br.
w kościele parafialnym w Sobieszynie odbyła się okazjonalna msza święta a następnie licznie zgromadzona rodzina Pana Romana spotkała się na uroczystym obiedzie
w pięknym dworku Osmolice, który kiedyś należał do
żony generała Władysława Sikorskiego. Dostojny jubilat w dobrej formie fizycznej i intelektualnej wspominał
swoje aktywne nauczycielskie życie, kilka pokoleń swoich uczniów, a także swoją młodość w Starej Wsi. Trwałą
pamiątką jego aktywnego życia jest szkoła w Katarzynie
koło Michowa, która powstała dzięki jego staraniom.
Będąc jednym z nielicznych gości spoza rodziny Pana
Romana, życzyłem mu wielu lat w dobrym zdrowiu i aktywnego korespondowania do ,,Czapli”.
Marek Korulczyk
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sołtys roku 2017
Konkurs „Sołtys Roku” staje się tradycją w Gminie Borki. W marcu br. odbyła się już 3 edycja tego plebiscytu.
Organizatorami konkursu była Gmina Borki oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej.
Jego celem jest uhonorowanie tych sołtysów, którzy
skromnie i bezinteresownie pracują na co dzień na
rzecz małych ojczyzn i lokalnych społeczności. Sołtysów mogli zgłaszać co najmniej 10-osobowe grupy
mieszkańców danego sołectwa lub rada sołecka.
Do tegorocznego konkursu przystąpiło aż 10 sołtysów:
Radosław Bącik- sołtys sołectwa Nowiny
Wojciech Cieślak- sołtys sołectwa Wola Chomejowa
Janina Karwowska- sołtys sołectwa Tchórzew
Adam Król- sołtys sołectwa Wrzosów
Elżbieta Kulenty- sołtys sołectwa Olszewnica
Marianna Kur- sołtys sołectwa Maruszewiec Stary
Ewa Mateusiak- sołtys sołectwa Osowno
Magdalena Mitura- sołtys sołectwa Sitno
Joanna Sikora- sołtys sołectwa Stara Wieś
Elżbieta Skarżycka-sołtys sołectwa Pasmugi
W dniu 12 marca 2018 r. Kapituła Konkursu w składzie:
Radosław Sałata Wójt Gminy Borki, Janusz Buhaj przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Wychowania, Izabela Smogorzewska-pracownik GOKiS, Ewa

Mateusiak- pracownik UG Borki , Renata Leszcz Sekretarz Gminy Borki oceniała karty zgłoszeniowe. Przy
ocenie zgłoszeń brano pod uwagę: wpływ działalności
kandydata na integrację społeczności lokalnej miejscowości i Gminy, materialne rezultaty działalności, rezultaty działalności ponadlokalnej, czas sprawowania
funkcji sołtysa w połączeniu z efektami działalności,
dalsze plany związane z działalnością sołectwa. I miejsce zajął Pan Radosław Bącik sołtys sołectwa Nowiny,
który otrzymał 117 punktów na 125. Laureat konkursu
w ubiegłorocznej edycji zajął II miejsce. Najważniejszą inwestycją wykonaną przez sołectwo Nowiny było
uzyskanie przez OSP Nowiny, w której Pan Radosław
Bącik jest naczelnikiem, funduszy na wykonanie siłowni zewnętrznych i placów zabaw dla miejscowości
z terenu Gminy Borki. Uroczystego wręczenia nagród
dokonał Wójt Gminy Borki Pan Radosław Sałata waz
z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Andrzejem
Chojnackim podczas sesji Rady Gminy Borki w dniu
19 marca 2018 r. Pogratulowali sołtysom nominacji
udziału w konkursie oraz życzyli dalszej owocnej pracy.
Ewa Mateusiak

11

Jubileuszowe XX Spotkania
z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną
czyli Niedziela Palmowa w Gminie Borki
W przepiękną, słoneczną niedzielę 25 marca w kościele parafialnym a następnie w budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu
Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej odbyły się jubileuszowe, XX Spotkania z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną. Uroczystości
rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną przez księdza Stefana
Kurianowicza oraz księdza kanonika Stanisława Sierakowskiego,
oraz procesją z palmami. Również w kościele odbył się koncert
pieśni wielkopostnych rzadko śpiewanych, w którym zespoły zaprezentowały po jednej tradycyjnej pieśni wielkopostnej.
Wystąpili:
Chór parafialny „Ave Maria” z Woli Osowińskiej, „Ofiara krzyża
spełniona”
Uczniowie klasy VII SP z Woli Chomejowej, „Hymn o krzyżu”
Zespół Śpiewaczy z Sitna, „Nie zdejmę krzyża”
Zespół Śpiewaczy z Talczyna, „Płacz płacz kto żyw”
Uczniowie klasy IV SP z Krasewa, „Rysuję krzyż”
Uczniowie ZPO Wola Osowińska, „Stary krzyż”
ZSR Wola Osowińska, „Wierzę w Ciebie Panie”
Grupa Wokalna „Siew” z Woli Osowińskiej, „Już dobranoc”
Zespół Śpiewaczy „Górczanki” z Górki Kockiej, „Dokąd że spieszysz o Jezu”
Zespół Śpiewaczy „Tchórzewianki” z Tchórzewa, „Jezu ufam Tobie”
Zespół Śpiewaczy „Osowianki” z Osowna, „Pobożny człowiecze”
Zespół Śpiewaczy „Olszewianki” z Olszewnicy, „Spójrz bracie
i siostro”
Zespół Wokalny Koła Regionalnego z Białej, „Stała Matka Boleściwa”
Zespół Śpiewaczy z Nowin, ” Bolejąca Matka Stała”
Koło Gospodyń Wiejskich „Paprocie” z Krasewa, „Krzyżu Chrystusa”
Zespół Śpiewaczy z Woli Chomejowej, „Przystąpcie bliżej grzesznicy”
Zespół „Karczmiska” z Leopoldowa, „Między niebem a ziemią’’
Następnie zespoły śpiewacze oraz wszyscy goście przeszli do
budynku ZPO i ZSR, by tam podziwiać i skosztować tradycyjnych potraw , które podlegały również ocenie specjalnego jury.
O wrażenia smakowe trzeba pytać uczestników, ale sadząc po
minach było pysznie.
Jak to na jubileuszu bywa, był też czas wyrażenia podziękowań
i wyrazów wdzięczności… Pani Irena Skowron opowiedziała zebranym historię powstania i wiele ciekawostek z 20 lat istnienia Spotkań, które stworzyła z panem Andrzejem Koskiem. Wójt Gminy
Borki, Radosław Sałata wyraził słowa podziękowania pani Irenie,
a do słów dołączono słodki drobiazg…
20 urodziny musiały być uhonorowane jubileuszowym tortem
– świeczki zdmuchnęły główne organizatorki Spotkań: pani Irena Skowron, pani Beata Żurawska-Polkowska oraz pani Izabela
Smogorzewska.
GOKiS
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bieg tropem wilczym
1 marca 2018 roku w Zalesiu koło Ryk, rodzinnej
miejscowości majora Mariana Bernaciaka "Orlika",
odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Była
to już 6 edycja tego wydarzenia.
Podczas zawodów rywalizowali zarówno biegacze,
jak też i chodziarze Nordic Walking.
Nasza gmina reprezentowana była i to bardzo godnie przez Państwa Małgorzatę i Tomasza Kwaśnych,
którzy w marszu Nordic Walking zajęli kolejno drugie i pierwsze miejsce.
Bardzo gratulujemy i dziękujemy za tak godne promowanie naszej gminy. Życzymy dalszych sukcesów
na arenach sportowych w kraju, a może i za granicą.
Jacek Niebrzegowski
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konkurs wiedzy matematycznej
14 marca 2018, obchodzony był
w Szkole Podstawowej w Krasewie Międzynarodowy Dzień
Liczby Pi połączony z Gminnym
Konkursem Matematycznym
„Ludolfina”.
To święto obchodzone corocznie, głównie w amerykańskich
kręgach akademickich i szkolnych. Dzień Liczby Pi obchodzony jest również w bardzo wielu
szkołach w Polsce.
Kto wymyślił to święto? Jak podaje Wikipedia, pierwsze obchody Dnia Liczby Pi miały miejsce
w 1988 roku w muzeum nauki
Exploratorium w San Francisco,
z inicjatywy Larry’ego Shawa.
Datę święta - 14 marca - wybrano z powodu skojarzenia
z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi (data
„14 marca” zapisywana jest w Stanach Zjednoczonych jako „3.14)
W języku angielskim słowa pi
oraz pie (ciasto, placek) mają
zbliżoną wymowę, a placki często są okrągłe. Dlatego też osoby
świętujące Dzień Liczby Pi zajadają się takimi daniami, jak pizza
pie (placki pizzy), apple pie i inne
podobne ciasta.
Czym jest liczba pi? Warto wiedzieć: Liczba pi to stała matematyczna, która pojawia się w wielu działach matematyki i fizyki.
Liczba pi jest definiowana jako
stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. Liczba pi z dokładnością do ponad 200 miejsc

po przecinku może zobaczyć na dolnym korytarzu.
Pi zwana jest też jako Ludolfina – na cześć Ludolpha van Ceulena – który obliczył wartość liczby π do 35 miejsca po przecinku. Natomiast pewien Japończyk wyrecytował
w 2005 roku bezbłędnie 83431 cyfr liczby π, co zostało sprawdzone i potwierdzone,
a jego wynik znalazł się w rekordach Guinnessa.
Warto dodać, że 14 marca obchodzone są również urodziny słynnego fizyka Alberta
Einsteina. Samo święto oczywiście obchodzone jest w przymrużeniem oka, i chodzi
wyłącznie o spopularyzowanie matematyki poprzez jej najbardziej popularną stałą.
My postanowiliśmy włączyć się w obchody tego święta, poprzez organizację Gminnego
Konkursu Matematycznego. Nie zabrakło w tym również elementów urodzinowych:
czapeczek, tortu i dobrej zabawy, które kojarzą się z urodzinami.
W konkursie brali udział uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Borki. Fundatorem nagród był Pan Wójt Gminy Radosław Sałata. Uczestnikom oraz nauczycielom
przygotowującym uczniów do konkursu serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.
Urszula Oprawska–Abdułłajew

nieznany epizod z historii bork
W pomieszczeniach GBP w Borkach znajduje się ekspozycja pamiątek rodzinnych przekazanych bibliotece onegdaj
przez Panią Annę Krzyżanowską z domu Jaźwińską. Pośród
licznych i cennych oraz bardzo ciekawych eksponatów, jest
tam kilka opowiadań w formie wspomnień pisanych ręką
ojca Pani Anny, Zygmunta Jaźwińskiego. Obok walorów
fabularnych, gdyż każde z nich opowiada ciekawą historię, utwory te mają niekwestionowaną wartość poznawczą
i rzec dziś już można, historyczną. W imię przypominania
ludzi i wydarzeń z przeszłości naszej Borkowskiej Ziemi prezentujemy dziś opowieść pt. ,,Autograf”. Z pewnością nie
wszyscy nasi mieszkańcy wiedzą, że słynne przedwojenne
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polowanie w Puszczy Białowieskiej z udziałem Goeringa zaproszonego przez prezydenta Ignacego Mościckiego, miało
swój borkowski epizod. Nie słyszeliście? No to poczytajcie.
PS.
Opowieści Z. Jaźwińskiego, za zgodą jego córki Pani Anny
Krzyżanowskiej, znajdą się w przygotowywanej monografii
majątku Borki, oraz rodów Jaźwińskich i Cerskich, nad którą
intensywnie pracuje Pani Halina Zgrajka.
Marek Korulczyk

autograf
W latach trzydziestych zwierzostany polskie znaczenie
się poprawiły. Stan ten powodował zarówno rozwój
hodowli zwierzyny , wprowadzenie nowej ustawy łowieckiej, jak i pomyślna pogoda. Rezultaty polowań,
szczególnie na grubego zwierza, zainteresowały myśliwych europejskich.
Rząd Polski wykorzystał te okoliczności, i zorganizował szereg polowań dyplomatycznych.
Jednego roku przybył Marszałek Rzeszy Niemieckiej,
Hermann Goering. Jak zwykle wytwarzał koło swej
osoby wiele zamieszania. Lubował się bowiem zarówno w teatralno-efekciarskich mundurach i strojach,
jak też dla zwiększenia efektu optycznego przybył
z bardzo liczną świtą. Takiej ilości myśliwych nawet
reprezentacyjne polowania w Białowieży nie mogli
zmieścić, powstała więc konieczność rozładowania
przybyłych gości na innych terenach.
Główny Komendant Policji Państwowej, generał
Kordian-Zamorski otrzymał jako zadanie przyjęcie
i zorganizowanie polowania dla swego odpowiednika w Rzeszy, generała szupo Daluege. Ta osobistość
również przybyła z adiutantami i towarzyszącymi jej
osobami , razem było 5 Niemców. Wytypowano odpowiedni teren, ok. 700 ha lasów na Lubelszczyźnie ,
posiadający ostroję ok. 120 sztuk dzików.
W przeddzień polowania odstrzelono ’’rezerwowe ’’2
dziki. Był to praktykowany powszechnie sposób, dla
zabezpieczenia pomyślnego końca łowów dostojników , którzy mógł mieć pecha, celność jego strzałów
nie szła w parze z piastowanym stanowiskiem, i najlepsze wysiłki prowadzącego polowanie mogły niedostatecznie podkreślić właściwe uhonorowanie gościa.
A tak, w żupełnie prosty sposób, przy pewnej dozie
zręczności straży leśnej, zazwyczaj otrzaskanej z tego
rodzaju wypadkami, z gwarancją potrzebnej dyskrecji,
we właściwym momencie wyciągano nieboszczyka
tryumfalnie z krzaków. Należało tylko pamiętać o jedynym. Rezerwowano dziki co najmniej dwa, winny być
strzelone odmiennie, np. jeden z prawej strony, drugi
z lewej, i według relacji myśliwego, zazwyczaj w gorącej dyskusji na miejscu wysłuchanej, odpowiedniego
dzika należało użyć. W przeciwnym wypadku mogło
być przykre kontrowersje.
Plan całej batalii był drobiazgowo ułożony. Mniej więcej połowa naganiaczy składała się w specjalnie w tym
celu zwiezionych z dalszych okolic policjantów, ucharakteryzowanych oczywiście na autochtonów. Teren
był również otoczony policją, z tym jednaka zastrzeżeniem, żeby nikt z myśliwych nie mógl zorjentować się
w sytuacji, - policja była niewidzialna. Pozornie teren
był zupełnie otwarty i bezpieczeństwo wynikało jasno
ze stosunku napotykanej ludności do miłych i pożądanych gości. Zewsząd widziało się tylko życzliwie
uśmiechnięte oblicza uradowanych ‘’ przedstawicieli
społeczeństwa ‘’.
Inscenizacja ta wypełniła program w jednej trzeciej.
Następnym etapem było same polowanie. Straż leśna

doskonale znała przesmyki i chody zwierzyny, pogoda była znakomita.
Dziki, przez kilka dni podkarmiane, skoncentrowały się w znanych gąszczach. Stanowiska były zabezpieczone zasłonami z gałęzi jedliny, łuki do
strzałów poprzecinane, widoczność doskonała.
Wreszcie ukoronowaniem wizyty, kończącym polowaniem miało być
wieczorne przyjęcie. Odpowiednie zapasy alkoholu i smakołyków różnego rodzaju były przygotowane.
Czarne mercedesy przyjechały z wiadomą i znaną punktualnością. Prawie wszyscy zgromadzeni z ciekawością obserwowali przybyłych, nowe,
nieznane mundury, naszywki i oznaki nie pozwalały na szybkie rozróżnienie stopni czy stanowiska przybyłych. Nikomu wówczas nie nasunęły się
refleksje, że w tak stosunkowo nieodległej przyszłości, aż nadto dokładnie
zapoznamy się z przeróżnemi odcieniami mundurów, opasek i swastyk.
Centralna osobistość , generała Daluege wyróżniał się wysoką postacią,
szortkością obejścia i odpychającym wyrazem gładko wygolonego oblicza. Wyczuwało się, że na tej twarzy rzadko gości uprzejmy uśmiech,
a dwóch młodych adiutantów nie opuszczało go na chwilę.
Dla uzupełnienia niezbędnego kompletu myśliwych i zapewnienia odpowiedniego rozkładu polowania, o którym spodziewano się sprawozdań
w fachowych pismach , nie tylko polskich , ale i niemieckich – zaproszeni
zostali sami dobrzy strzelcy. Rolą ich było też baczeniem czy i w jaki delikatny sposób można pośpieszyć gościom z pomocą , umiejętnie i w porę
np. strzelić razem z gościem , i niejednokrotnie swoje zasługi w sposób
subtelny zarachować na jego konto. Te wszystkie ‘’ świadczenia ‘’były
przeważnie chętnie, niejednokrotnie z cieniem pozorów , przyjmowane. Względy ambicjonalne kazały często zapominać o możliwościach
ośmieszenia wobec wytrawnych myśliwych , przed których okiem nie tak
łatwo było cokolwiek przeinaczyć. Tu była sytuacja wyjątkowa. Było jasne
i proste, że nikt nie może przestrzelać przybyłego Dostojnika rozumiał to
każdy, zarówno myśliwy, jak i naganiacz.
Polowanie zorganizowane było doskonale. Wszystko odbywało się
zgodnie z planem. Miot po miocie wykazywał rzeczywiście wielkie zagęszczenia dzików różnego kalibru i rodzaju. Myśliwi się nastrzelali, jedne
kule trafiały w cel, inne obok. Zostało łącznie ubite 9 dzików, z czego gen.
Daluege 2.
W dobrych humorach, z kolosalnymi apetytami zdążało w kierunku domu. Tylko jeden dzik z zapasowych znalazł zastosowanie. Jeden
z adiutantów, pierwszy raz w życiu spotkał się z dzikami, nerwowo niewytrzymał, - strzelił później za niemi w krzaki. Miał szczerą chęć wypuścić
się za śladami, jedynak stanowczo wytłomaczono mu grożące niebezpieczeństwo. Za tym dzikiem udał się jeden z leśników, mający na podorędziu saneczki z dzikiem. Miał polecone dowieźć jego za 2 godziny,
jako odnalezionego.
Do przekąsek wypito morze alkoholu. W międzyczasie, dziki zostały
rozwieszone malowniczo na przygotowanych drągach, zapalono ognisko,
otrąbiono łowy. – Niemcy trzaskali kamerami, lampami błyskowymi, byli
niesłychanie przejęci i podnieceni. ‘’Kolosal, wunderbar, ausgezeichnet‘’
dobiegło zewsząd, nawet główny gość co pewien czas krzywił usta, co
miało oznaczać przypływ dobrego humoru i niezwykłej łaskawości.
Przy stole decydował się na mowę. Akcentował każdy wyraz podkreślając jego wagę lepkim spojrzeniem, jakim kolejno obdarzał zgromadzonych. Zależało mu na tym, by zrozumiano, że to co mówi, to jest wyjątkowym zupełnie, aczkolwiek usprawiedliwionym, przyznaniem, że
polowanie było zorganizowane bardzo dobrze, doskonale,- prawie tak jak
w Niemczech. Wzdychał przytym ciężko, jakby prosił w duchu ‘’Fuhrera’’
o darowanie tego bluźnierstwa. Rzeczywiście zadziwiające, jaki to zdolny
naród ci Polacy, tak szybko wykorzystują wiadomości zasłyszane od obcych, bo przecież tego rodzaju prowadzenia polowania mogli się nauczyć
tylko w Niemczech.
W pewnej chwili dał znak adiutantom. Podskoczyli i wręczyli piękną
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czarną tekę, która w ciszy ciekawości zabranych powoli otworzył. Wydobył plik fotografii formatu gabinetowego i umieszczając na każdej autograf, polecił
adiutantom doręczyć obecny.
Na fotografii wykonanej artystycznie, na pięknym
papierze, w jakimś galowo-teatralnym mundurze,
z gąszczem baretek i orderów była wyretuszowana
podobizna generała. Za nim, widoczny był portret
Hitlera.Ze skutkiem podkutych butów trzaskaniem obcasami jakąś odmianą kameralną ‘’parademarschu’’
obu adiutantów, każdorazowo wracając po następną
obdarowali wszystkich obecnych po jednej fotografii.
W czasie tym, generał rozparty siedział przy stole. Na
twarzy jego odmałował się wyraz niesłychanej buty,
dumy, pewności siebie i pogardy. Znać było po nim, że
tylko jedno zagadnienie go interesuje, mianowicie, czy
obdarowani tym bezcennym prezentem, zdają sobie
sprawę, ile on w to włożył łaskawości i uprzejmości.
Czy jego fatyga zostanie właściwie doceniona? czy te
fotografje w odpowiedniej oprawie znajdą należne
miejsce dla siebie?
Wytworzyła się jakaś ciężka atmosfera. Zebrani przygnieceni dziwnym uczuciem – czyżby to było podświadome przeczucie, wizja, za kilka lat mających nastąpić
wypadków? Nastrój ten przeciągał się dalej- zdawało
się nie do wytrzymania, coś wisiało w powietrzu.
Jak wystrzał, na odgłos którego wszyscy drgnęli, ciszę
tą przerwał rumor odsuwanego krzesła.

małe ciche
Już po raz kolejny młodzież ze
szkół naszej gminy miała okazję
spędzić parę dni na zimowych szaleństwach. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Borki liczna grupa
najaktywniejszych uczniów ze szkół
podstawowych oraz gimnazjów od
8 do 12 marca przebywała na obozie
w Małym Cichym.
UG Borki
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To powstał jeden z najmłodszych myśliwych, p. Konstanty znany ze swej
nieśmiałości w normalnym stanie, a z niebezpiecznej agresywności pod
wpływem alkoholu. Wygłosił on tego rodzaju przemówienie, po polsku.
‘’ Nie jestem divą filmową, i nie rozporządzam odpowiednim portretem
swojej osoby, pozwoli Pan jednak, że w formie rewanżu, podpisze fotografię taką, jaka w tej chwili dysponuję’’.- Po tych słowach odkleił z pozwolenia na broń swoją podobiznę, i po podpisaniu złożył przed Niemcem.Ten zgłupiał- cała pycha i arogancja, pewność siebie i pogarda zniknęły
mu z twarzy momentalnie. Pozostały usta lekko otwarte, co nienadawało
mądrego wyrazu jego obliczu. Nie wiedział co robić. Prawdopodobnie
nie był nigdy w takiej sytuacji, a wyczuwał, że coś tu mu popsuło. Nastrój
zmienił się w jednej chwili. Zebrani nie dali mu jednak zbyt długo analizować wydarzenia, z kieliszkami uniesionymi w górę i głośnymi okrzykami,
jak by się mogło wydawać, na jego cześć,- zmusili również do powstania,
i podjęcia niewyraźnego toastu.
W hałasie i wrzywie rozpłynął się ciężki nastrój, jak też głośne wybuchy
śmiechu i złośliwe uwagi.
W czasie wojny Szef Szutzpolicji nie był w Polsce. Zginął w zamachu
w Czechosłowacji. Gdyby był w Polsce, prawdopodobnie szukałby tego
Polaka, którzy nie dał się ponieść zbędnej kurtuazji, nie uległ sugestywnemu nastrojowi, lecz efektowny a typowy dla ‘’Herrenvolku’’ gest – ośmieszył.Zygmunt Jaźwiński
PS. Zachowano oryginalną pisownie zgodną z oryginałem.

II GMINNY KONKURS WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM
„Źle mówić lub pisać znaczy krzywdzić swoją mową
tych, którzy ją budowali…”
Janusz Korczak
5 marca 2018 roku odbył się w naszej szkole II Gminny
Konkurs Wiedzy o Języku Polskim, zorganizowany pod
patronatem Wójta Gminy Borki pana Radosława Sałaty. Wzięli w nim udział reprezentanci wszystkich szkół
podstawowych z terenu gminy Borki. Swoją obecnością zaszczyciło nas 20 uczniów wraz z opiekunami.
Głównym celem konkursu było krzewienie wiedzy o
języku ojczystym, popularyzowanie poprawnej polszczyzny, wdrażanie uczniów do samokształcenia i inspirowanie do rozwijania uzdolnień humanistycznych.
Konkurs przebiegał w czterech kategoriach: kl. IV, V,
VI i VII. Uczniowie zmagali się z pytaniami dotyczącymi
gramatyki języka polskiego, frazeologii, interpunkcji,
wiedzy o literaturze.
Komisja, w skład której wchodzili nauczyciele ze
wszystkich placówek, wyłoniła po trzech zwycięzców
z każdej grupy wiekowej:
Klasa IV
I miejsce – Nikola Fajnas, ZPO w Woli Osowińskiej

II miejsce – Patrycja Stefaniak, SP Tchórzew
III miejsce – Marta Sokół, ZPO w Borkach
Klasa V
I miejsce – Tomasz Izdebski, ZPO w Woli Osowińskiej
II miejsce – Marta Kuśmierowska, ZPO w Borkach
III miejsce – Oliwia Badurowicz, ZPO w Borkach
Klasa VI
I miejsce – Aleksandra Kozieł, ZPO w Woli Osowińskiej
II miejsce – Julia Żeleźnik, ZPO w Borkach
III miejsce – Natalia Udrycka, ZPO w Borkach
Klasa VII
I miejsce – Julia Kożuch, ZPO w Woli Osowińskiej
II miejsce – Marta Kolęda, ZPO w Borkach
III miejsce – Wiktoria Skowron, ZPO w Woli Osowińskiej
Uczniów naszej szkoły przygotowywały panie: Karolina Sałata,
Hanna Kosińska, Sylwia Wędroch.
Dziękujemy serdecznie pani Joannie Koniecznej za opiekę nad
uczestnikami i urozmaicenie im czasu poprzez przypomnienie
praw dziecka w formie krótkiej inscenizacji.
Karolina Sałata, Hanna Kosińska
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święto wszystkich pań
W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet
w Szkole Podstawowej w Woli Chomejowej męska
część Samorządu Uczniowskiego oraz grona pedagogicznego zadbała o to, by na twarzach wszystkich Pań zagościł promienny uśmiech. Elegancko
ubrani mężczyźni złożyli uroczyste życzenia oraz
obdarowali kwiatami wszystkie panie pracujące
w naszej szkole.
,,Drogie Panie!
Z okazji Waszego święta przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia oraz realizacji najskrytszych marzeń.
Oby każdy Wasz dzień wypełniony był radością
i szczęściem, zarówno w życiu prywatnym, jak
i zawodowym.” – p. Tadeusz Krawczyk
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za pamięć, przepiękne życzenia oraz każde ciepłe słowo skierowane w naszą stronę.
Magda Dzioba

„bohaterowie żyją wiecznie”
,,A kto chce być sługą niechaj sobie żyje,
Niechaj sobie powróz ukręci na szyję
Niechaj swoją wolę na wieki okiełza,
Pan jest niedaleko niech do niego pełza
A kto chce być wolnym i prawe ma serce,
Niech walczy, niech cierpi choćby w poniewierce
Niech ducha pokrzepi myślą o przyszłości,
Niech czoła nie zniży w podłej służalczości..."
1 marca w szkole w Woli Chomejowej obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych". To święto
tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła
komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. W dowód ich pamięci rozpoczęliśmy ten dzień od przeczytania fragmentów literatury Joanny Wieliczki-Szarkowej pt.
,,Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie".
Uczniowie klasy V pod kierunkiem p. Zofii Skwara przygotowali również uroczystą akademię poświęconą pamięci
Danuty Siedzikównej (1928-1946) PS, ,,INKA", sanitariuszce
5 Brygady Wileńskiej, która została rozstrzelana 28 sierpnia 1946 roku.
Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby - jak
zamordowana przez komunistów ,,Inka" - warto ,,zachować się jak trzeba"!
Zofia Skwara
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„poznaj swój kraj”
8 marca wychowankowie SP w Woli Chomejowej mieli okazję wziąć udział w programie
edukacyjnym ,,Polska - moja Ojczyzna", przygotowanym przez Agencję szkolno-przedszkolną Lupus. Głównym celem spotkania
było przybliżenie i wyjaśnienie dzieciom
czym jest Ojczyzna i Patriotyzm. Uczniowie
chętnie przypomnieli sobie symbole narodowe oraz ważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju. Bezbłędnie wyrecytowali słowa
hymnu oraz ,,Katechizm polskiego dziecka"
Władysława Bełzy.
W nagrodę za zaangażowanie i aktywność
organizatorzy zajęć przygotowali dla wszystkich uczestników spotkania pamiątkowe ,,Dyplomy Małego Patrioty”. Po tak niecodziennej
lekcji historii miała miejsce sesja zdjęciowa,
w której chłopcy mogli wcielić się w dzielnych żołnierzy, a dziewczynki w bohaterskie
sanitariuszki.
Magda Dzioba

nocny BIEG PATRIOTYCZNY
Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
natomiast zwycięzcy puchary i dyplomy.
Dziękuje wszystkim zaangażowanym za pomoc przy organizacji
biegu. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim , którzy chcieli uczcić
w ten sposób tak ważne dla nas wydarzenie.
Ilona Sikorska- Korgol

Biegacze uczcili setną rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości biorąc udział w
nocnym biegu, który odbył się na boisku przy
Szkole Podstawowej w Woli Chomejowej. W
biegach wzięło udział ponad 100 uczestników.
Najmłodsi zmierzyli się na odcinku 100 metrów,
chłopcy i dziewczęta z klas 4-6 zmierzyli się na
dystansie 1100 metrów. Kolejny bieg odbył się na
dystansie 1918 metrów oraz kategoria Open 11 okrążeń boiska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe, drewniane medale przygotowane specjalnie na ten bieg,
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Prośba o pomoc
Przed dwoma laty Polska Akademia Nauk w Warszawie obdarowała naszą borkowską bibliotekę księgozbiorem w liczbie blisko półtora
tysiąca woluminów. Przed rokiem otrzymaliśmy od PAN następny dar,
w postaci dwóch tirów mebli z likwidowanej przez Akademię placówki
w Mądralinie. Dzięki tej darowiźnie dwadzieścia dwie rodziny z naszej
gminy, wytypowane przez GOPS, otrzymały pomoc rzeczową w postaci
biurek, krzeseł, szaf i szafek, tapczanów, dywanów i wykładzin, lodówek,
zamrażarek i żyrandoli. Część mebli przeznaczyliśmy dla szkół w Woli
Chomejowej i Krasewie, klubu sportowego ,,Krasowia”, biura GOPS i harcerzy. Najcenniejszy dar w postaci 24- osobowego stuletniego stołu, który
nazywamy ,,stołem prezydenckim”, stoi w remizie we Wrzosowie. Niedługo opublikujemy w ,,Czapli” historię tego mebla, a na razie trwają starania
o pozyskanie 24-ech oryginalnych krzeseł do tego stołu. Wszystkie te
dary otrzymaliśmy za darmo, i za darmo przekazaliśmy potrzebującym.
Jedyny koszt poniesiony przez naszą gminę to był koszt transportu. Przed
dwoma tygodniami otrzymałem maila od Pana Jacka Szostakiewicza,
pracownika PAN-u, który przekazywał nam darowizny. Odwiedził mnie
także jego przełożony, a nasz ziomek z Wrzosowa Pan Jerzy Baranowski,
z prośbą o pomoc dla chorej żony Pana Jacka. Maila przytaczam poniżej,
a od siebie zwracam się z gorącą prośbą, do tych, którzy mogą pomóc
jednym procentem swojego podatku, przedłużyć życie matce i żonie.
Informuję jednocześnie, iż prosząc Państwa o pomoc zacząłem od siebie
i od swojej rodziny.
Marek Korulczyk
„Zwracam się prośbą o pomoc i upowszechnienie wiadomości
Zawsze radosna, uśmiechnięta i pomocna - teraz ona potrzebuje pomocy. Jest młoda ma zaledwie 36 lat, to tak nie wiele. Dwoje dzieci
w wieku 4 i 6 lat, które potrzebują matczynej miłości i opieki.
W czerwcu 2016 r Sylwia zachorowała na potrójnie ujemny nowotwór
złośliwy piersi, który był leczony cyklami chemioterapii radioterapii i zabiegiem chirurgicznym. W sierpniu 2017 była najszczęśliwszą osobą pod
słońcem gdy dowiedziała się, iż jest już wyleczona a po chorobie nie
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ma śladu obecności. Jej szczęście nie trwało długo
już w październiku zdiagnozowano u niej przerzuty
choroby nowotworowej do płuc. Jak oceniają lekarze
jej stan jest ciężki a choroba jest chorobą nieuleczalną (nie wynaleziono jeszcze leku, który byłby dedykowany dla potrójnie ujemnego raka piersi) można ją
jednak zaleczyć na czas bliżej nieokreślony. Obecnie
Sylwia jest poddawana kolejnym cyklom chemioterapii a jej najbliżsi poszukują różnych innych sposobów leczenia konsultując się z wieloma ośrodkami
medycznymi w Polsce i na Świecie.
Badania naukowe prowadzone w kierunku wynalezienia leku na potrójnie ujemnego raka piersi dają
nadzieję na stworzenie leku, który uzdrowi Sylwię.
Jak dotychczas rodzina Sylwii radziła sobie sama
z kosztami zakupu leków konsultacji medycznych,
badań oraz licznych wyjazdów.
Obecnie koszty te zaczynają przewyższać możliwości finansowe rodziny w związku z tym prosimy
o pomoc.
Sylwia jest pod opieką Fundacji Skarbowości, która
organizuje dla niej pomoc.
Można dla niej przeznaczyć 1 % podatku z dopiskiem w miejscu cel szczegółowy 247 Sylwia Szostakiewicz KRS0000039541
Dla autentyczności wiadomości przesyłam link do
strony fundacji http://www.fundacjaskarbowosci.pl/,
można dzwonić pisać do fundacji, która potwierdzi
autentyczność.
Na stronie też znajdziecie informację pod pozycją
247, gdzie można wysłać SMS.
Z góry dziękuje za pomoc.”

mISTRZOSTWA GMINY
W TENISIE STOŁOWYM
20 marca o godzinie 9.30 w hali sportowej w Woli
Osowińskiej odbyły się Mistrzostwa Gminy Borki
w Tenisie Stołowym pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Borki- Radosława Sałaty. W turnieju
wzięli udział uczniowie z czterech szkół: z Zespołu
Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach, Szkoły
Podstawowej w Woli Chomejowej oraz z Zespołu
Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Mistrzostwa
rozegrano w trzech kategoriach dziewcząt i chłopców- klasy I-VI, młodzież rocznik 2002-2004 oraz
w kategorii OPEN (mężczyzn).
Po czterech godzinach zaciętej rywalizacji najlepsi
w poszczególnych kategoriach zostali uhonorowani przez panią Dorotę Latkowską – wicedyrektora
ZPO medalami, dyplomami, a pozostali uczestnicy
pamiątkowymi kubkami. Wszystkie nagrody ufundował pan Radosław Sałata – Wójt Gminy Borki.
Zawodnicy, którzy zajęli miejsca na podium już
wkrótce spotkają się na Powiatowych Indywidualnych Igrzyskach w Tenisie Stołowym.
Gratulujemy zwycięzcom wysokiego, sportowego
poziomu rywalizacji oraz życzymy powodzenia na
kolejnym szczeblu.
Milena Latoch-Malesa
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY i DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
21 marca 2018 roku samorządy uczniowskie szkoły
podstawowej i gimnazjum w Zespole Placówek
Oświatowych w Woli Osowińskiej pod opieką pani
Mileny Latoch – Malesy i pani Moniki Jędrzejkiewicz
zorganizowały obchody Pierwszego Dnia Wiosny.
Lekcje rozpoczęły się o stałej porze, z tym, że pierwsza była prowadzona przez uczniów po ustaleniach
z nauczycielami. Były niezapowiedziane kartkówki,
odpytywanie, ale też piątki, szóstki i dużo śmiechu.
Aby świętować powitanie wiosny, uczniowie
wszystkich klas udekorowali swoje sale, wykonali
gazetki oraz ubrali się kolorowo, by poczuć wiosenną atmosferę. Niektórzy przygotowali nawet specjalnie na tę okazję stroje i wzięli udział w konkursie na najciekawsze przebranie wiosenne.
O godzinie 10 rozpoczęło się przedstawienie „Kopciuszek” w języku angielskim przygotowane przez
gimnazjalistów oraz uczennice z klas siódmych
pod czujnym okiem pani Małgorzaty Caban, pani
Moniki Jędrzejkiewicz i pana Vadima Kaznadzieja.
Przedstawiliśmy tę baśń w nieco unowocześnionej wersji. Pokazuje ona, że nie jest ważne, skąd
pochodzimy, ile mamy lat, nasze marzenia mogą
się spełnić. Wszyscy byli zachwyceni zdolnościami
aktorskimi naszych uczniów, zwłaszcza najmłodsi
widzowie.
Potem pani Marta Sposób – Żądełek i pan Vadim
Kaznadziej wręczyli nagrody i dyplomy zwycięzcom konkursu wiedzy o języku angielskim zorganizowanym z okazji Dnia Języków Obcych. Następnie
docenieni zostali uczniowie z klas piątej i siódmej
„b”, którzy mieli w Dniu Wagarowicza 100% frekwencję. Otrzymali puchary i słodkie upominki.
Odbył się też konkurs na najciekawszy strój wiosenny, który wygrała Justyna Kulik.
Po tej części uczniowie klas IV – VI rozpoczęli rywalizację w różnych konkurencjach sportowych,
którymi były: wyścigi z piłkami, „pożegnanie strojów zimowych”, slalom z hula-hop, czy „woźnica”.
Najlepiej zaprezentowała się klasa szósta, która
zdobyła puchar. Wszyscy uczniowie otrzymali słodkie podziękowania.
Młodzież z klas siódmych oraz gimnazjaliści wzięli
udział w rozgrywkach w piłkę nożną, zorganizowanych przez grupę z klasy drugiej „a”, realizującą
projekt edukacyjny. W kategorii dziewcząt pierwsze
miejsce zajęła klasa IIb, w kategorii chłopców klasa
IIa. Kapitanowie drużyn odebrali puchary i dyplomy.
Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole upłynął
w wyśmienitych nastrojach. Wspólne działania były
okazją do integrowania się zespołów klasowych.
Wszyscy wspaniale się bawili i byli zadowoleni z tak
udanego Pierwszego Dnia Wiosny, która zagościła
w naszej szkole.
Monika Jędrzejkiewicz
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kulinaria
Barszcz czerwony
Wielkanocny
Składniki:
*0,5 kg kości
*kilka liści laurowych
*kilka ziaren ziela angielskiego
*6-7 buraków
*10 jajek
*kiełbasa cienka około 70 dkg
*1 śmietana 18%
*sól
*pieprz
*chrzan

Zagotować kości, zebrać szumowiny, dodać liść i ziele, gotować koło
30 min dodać buraki pokrojone
w paski i gotować aż będą miękkie.
Jajka pokroić w kostkę, kiełbasę
w krążki lub kostkę, dodać do barszczu, chwilę pogotować
Dodać śmietanę (rozrobić z barszczem) doprawić do smaku solą i pieprzem.
Na końcu dodać utarty chrzan.
Danuta Malesa

babka orzechowa z nutellą
Ciasto:
*12 dag miękkiego masła
*16 dag cukru
*15 dag nutelli
*5 jajek
*12,5 dag mąki pszennej
*8 dag orzechów laskowych
*2 łyżeczki kakao
*3 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
*4 łyżki mleka

Formę na babkę wysmarować olejem i wysypać
bułką tartą, przelać ciasto. Babkę piec przez 20 minut w piekarniku nagrzanym do 160 stopni, następnie podwyższyć temperaturę do 175 stopni i piec
jeszcze 45 minut. Po upieczeniu babkę przestudzić
i polać polewą.

Polewa:
*5 dag gorzkiej czekolady
*3 dag nutelli
*2 dag masła

Smacznego!
Małgorzata Makosz

Polewa:
Wszystkie składniki rozpuścić w kąpieli wodnej,
wymieszać i polać wystudzone ciasto.

Przygotowanie:
Miękkie masło utrzeć na puszystą masę. Ucierając
dodawać powoli cukier, nutellę i żółtka. Następnie
dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, kakao, zmielone orzechy laskowe oraz mleko.
Całość wymieszać, a potem zmiksować. Białka ubić
na sztywną pianę i dodać do ciasta, delikatnie wymieszać.
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KALENDARIUM
wydarzyło się
14 marca 1924 r. – Rada Ligi Narodów zatwierdziła wykorzystanie Westerplatte przez Polską Składnicę Tranzytową Materiałów Wojennych.
17 marca 1921 r. - uchwalono ustawę zasadniczą. Konstytucja marcowa była pierwszą polską nowoczesną konstytucją.
20 marca 1957 r. – rozpoczęto produkcję Syreny - pierwszego
całkowicie polskiego samochodu.
26 marca 1943 r. – odbyła się Akcja pod Arsenałem - jedna
z najważniejszych akcji zbrojnych Grup Szturmowych Szarych Szeregów.
30 marca 1853 r. – w oknie wystawowym lwowskiej apteki
„Pod Złotą Gwiazdą” zapłonęła pierwsza lampa naftowa
skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza.
31 marca 1889 r. – otwarto w Paryżu Wieżę Eiffla. Zbudowano
ją na paryską Wystawę Światową w 1889 roku.
1 kwietnia 1898 r. – uruchomiono pierwszą na dzisiejszych
ziemiach polskich kolej elektryczną.
2 kwietnia 1997 r. – Zgromadzenie Narodowe uchwaliło
nową, obowiązujacą obecnie, konstytucję.
9 kwietnia 1241 r. – rozegrała się bitwa pod Legnicą, w której
wojska chrześcijańskie uległy mongolskim wojownikom.
10 kwietnia 1525 r. – w Krakowie Albrecht Hochenzollern
złożył hołd lenny królowi Polskiemu Zygmuntowi I Staremu.
10 kwietnia 2010 r. – pod Smoleńskiem rozbił się samolot
z delegacją prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zginęło 96 osób.
15 kwietnia 1912 r. – zatonął „Titanic”. W wyniku katastrofy
życie straciło ponad 1500 pasażerów i członków załogi.
19 kwietnia 1943 r. – wybuchło powstanie w getcie warszawskim.
23 kwietnia 993 r. – zginął męczeńską śmiercią św. Wojciech
30 kwietnia 1945 r. – Adolf Hitler popełnił samobójstwo
w swoim berlińskim bunkrze.
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wydarzy się
Kwiecień

07.04.2018 – Turniej w piłkę nożną mężczyzn na otwarcie
sezonu (Borki)
09.04.2018 – Wieczór Pieśni Patriotycznej (Olszewnica)
10.04.2018 – English Songs –II Gminny Festiwal Piosenki
Angielskiej (ZPO Wola Osowińska)
10.04.2018 – Wieczór Kina Patriotycznego (GOKiS)
11.04.2018 – Gminny Konkurs na plakat z okazji Dnia Ziemi
„Ziemia jest naszą Matką” (ZPO WOla Osowińska)
11.04.2018 – Dzień Stroju Patriotycznego (gmina Borki)
15.04.2018 – XXI Marsz Pokoju (Nowiny)
17.04.2018 – Konkurs plastyczny „ Czapka Legionisty” (SP
Wola Chomejowa)
20.04.2018 – Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
dla klas I-III (ZPO Borki)
21.04.2018 – Mistrzostwa Gminy w siatkówkę mężczyzn
(Borki)
23.04.2018 – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dziecispektakl dla dzieci promujący czytelnictwo (GBP)
26.04.2018 – Gminny Konkurs Wiedzy o Janie
Pawle II (ZPO Borki)

Maj

03.05.2018 – Święto Konstytucji 3 Maja (ZPO Borki)
03.05.2018 - Dzień Strażaka (Borki)
08-15.05.2018 – Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (GBP
Borki)
09.05.2018 – Wieczór Pieśni Patriotycznej – Sitno
09.05.2018 – Patriotyczne Biegi majowe z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski (ZPO
Wola Osowińska)
10.05.2018 – Wieczór Kina Patriotycznego (GOKiS)
11.05.2018 – Dzień Stroju Patriotycznego (Szkoły)
18.05.2018 – Rajd Rowerowy „Od Papieża do Papieża”
(ZPO Borki)
22.05.2018 – Festiwal Przedszkolaka ,,Borkowiaczek’’
(GOKiS)
24.052018 – Gminny Konkurs Wiedzy z języka niemieckiego dla klas VII (ZPO Wola Osowińska)
25.05.2018 – VIII Gminny Konkurs Ortograficzny „Z ortografią na Ty” pod patronatem Wójta Gminy Borki (SP
Tchórzew)
27.05.2018 – Turniej w siatkówkę plażową kobiet i mężczyzn (Borki)
30.05.2018 – Festyn Rodzinny (SP Tchórzew)
19.05.2018 – Noc Muzeów (Wola Osowińska)

