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OKŁADKA: Zdjęcie przedstawia kartki świąteczne wykonane przez uczniów naszych szkół, które wzięły udział  
w konkursie na najładniejszą kartkę. Więcej na ten temat w następnej Czapli
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słowo wójta
Witam Mieszkańców naszej Gminy po dwumie-
sięcznej przerwie. W tym czasie dzięki Wam roz-
począłem sprawowanie drugiej kadencji Wójta 
Gminy Borki. Dziękuję.
Traktowałem te wybory jako test przed Wami 
z pracy po pierwszej kadencji, który zdałem po-
myślnie. Zwyciężyłem w pierwszej turze, zwycię-
żyłem również w drugiej turze. Moja wizja rozwoju 
Gminy Borki zyskała Waszą aprobatę. Mam więc 
prawo myśleć, że wiele z moich dotychczasowych 
działań na rzecz Gminy zyskuje Waszą aprobatę. 
Drugą z rzędu wygraną traktuję równie poważnie 
i odpowiedzialnie jak pierwszą. Moje obietnice nie 
były pustymi słowami. Będę kontynuował zmiany 
na lepsze, jednocząc przy tym ludzi – zarówno tych, 
którzy mnie poparli, jak i tych, którzy być może po-
trzebują więcej czasu, aby przekonać się do mojej 
osoby.
Jestem przekonany, że moje zwycięstwo jest zwy-
cięstwem mojej wizji gminy. Mogę z czystym su-
mieniem powiedzieć, że prowadziłem kampanię 
fair i nikt nie może zarzucić mi faulowania prze-
ciwników. Jest to duży powód do satysfakcji, bo 
odzwierciedla on zasady etyczne, którym jako czło-
wiek i żołnierz staram się być wierny.
Niestety, odnosząc się do postaw i zachowań kon-
trkandydatów oraz ich sztabów,  muszę z wielką 
przykrością stwierdzić, że byliśmy świadkami wyjąt-
kowo brudnej kampanii wyborczej. Niejednokrot-
nie sami byliście, Drodzy Mieszkańcy, zaniepokojeni 
brutalnymi zachowaniami moich przeciwników. 
Mówiliście mi o pomówieniach i ordynarnych kłam-
stwach na temat mój i moich bliskich. Sądzę, że 
z szacunku dla Was nie ma sensu odnosić się do 
nich szczegółowo. Pozwolę sobie przytoczyć jako 
anegdotę jeden dość humorystyczny przykład.
Otóż po pierwszej turze wyborów w Internecie 
pojawiły się anonimowe wypowiedzi „ naocznego 
świadka”, który relacjonował jakoby „ludzie Sałaty 
poili bimbrem przez niego pędzonym spragnio-
nych mieszkańców Wrzosowa, a następnie wozem 
konnym w pomostach zwozili niedopitych do loka-
lu wyborczego i odwozili na ciąg dalszy libacji do 
Wrzosowa”. Zaniepokoiłem się, myśląc, że być może 
ktoś zrobił mi niedźwiedzią przysługę i postanowi-
łem zbadać tę sprawę. Okazało się, że w całej wsi 
jest tylko jeden koń, który należy do teścia mojego 

kontrkandydata. Drodzy mieszkańcy, bardzo proszę mu o tym nie 
wspominać, bo jeśli dojdzie do wymiany poglądów politycznych mię-
dzy teściem a zięciem, to „naoczny świadek” oskarży mnie o rozbicie 
ich rodziny. Myślę, że poza niewątpliwymi walorami humorystyczny-
mi, opisana sytuacja obrazuje to, że kłamstwa na mój temat sięgnęły 
granic absurdu.
Odniosę się jeszcze do jednego wątku wyborczego, ponieważ wolę 
poświęcać czas na pracę, której zaplanowałem dużo w nowej ka-
dencji. Mianowicie, jestem zniesmaczony i zdziwiony ponadprzecięt-
nym, wręcz niezdrowym zaangażowaniem się w kampanii wyborczej 
przeciwko mnie przedstawiciela pewnej bardzo znanej i szanowanej 
w naszym kraju instytucji. Oczywiście, każdy ma prawo do swoich 
poglądów, upodobań i preferencji polityczno-wyborczych. Na tym 
polega demokracja i to nie podlega dyskusji. Kiedy jednak te prefe-
rencje narzuca się innym wykorzystując swoją pozycję w środowisku 
i robi się to, kpiąc z cudzego nazwiska („Głosujcie na Czyżaka bo nam 
sałata nieco przywiędła”), to takiego agitatora mogę z czystym su-
mieniem uznać za dudka. Takie zachowanie i taka forma agitacji nie 
przystoi i nie licuje osobie, która reprezentuje tak ważną instytucję. 
Moi wyborcy radzili mi, abym poinformował zwierzchnika owego 
„dudka” o jego wyczynach, ale nie zrobiłem tego, gdyż uznałem, 
że takie zachowanie byłoby niechrześcijańskie. Kończąc ten wątek,  
kieruję do niego uprzejmą prośbę, aby spojrzał sobie w oczy i przed 
sobą samym odpowiedział, jak się po tym wszystkim czuje? Czy nie 
uważa, że pogłębił podział naszego środowiska i tak już wyraźnie 
podzielonego?  Jak widzi nasze przyszłe relacje, bo przecież będziemy 
koegzystować w naszej społeczności?
Tymi skłaniającymi do refleksji pytaniami zakończę kwestię wybo-
rów. Przejdę teraz do omówienia nowo wybranej i zaprzysiężonej 
Rady Gminy Borki. Większość rady (8:7) są to radni z komitetów moich 
kontrkandydatów. Mam już bogate doświadczenie we współpracy 
z poprzednią Radą, w której także nie miałem poparcia większości, 
a mimo tego udało mi się wiele zrobić wspólnie ze współpracownika-
mi. W tej kadencji będzie po prostu trudniej, ale jestem przekonany, 
że poradzę sobie. 
Niepokoi mnie jednak inny fakt. Wbrew podniosłej i zobowiązują-
cej treści ślubowania radnego powszechnie wzmacnianej nieobo-
wiązkową inwokacją do Stwórcy Tak mi dopomóż Bóg pierwszym 
gestem wykonanym przez ośmioosobową opozycję był „pokaz siły”: 
stanowiska funkcyjne w Radzie obsadzili „swoimi”. Mówi się, że zwy-
cięzca bierze wszystko, lecz ja twierdzę, że mądry zwycięzca bierze 
większość, ale zostawia nieco pokonanym, choćby w imię  tak po-
żądanego w demokracji dzielenia się – także odpowiedzialnością 
– w razie niepowodzenia. Potem w ramach wspomnianego „pokazu 
siły” obniżono mi pobory. Jak wiele razy podkreślałem, pieniądze nie 
są dla mnie istotne w mojej pracy dla nas wszystkich. W związku z tą 
sprawą zadziwiające są dwa fakty. Pierwszy to usprawiedliwiająca się 
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tyrada nowego radnego z Bork, według którego 
Rada nie obniżyła pensji, lecz jedynie ustanowiła 
ją. Drugi fakt to sposób, w jaki radna z Woli Osowiń-
skiej wystąpiła o obniżkę: „Wnioskuję o obniżenie 
wynagrodzenia wójta”. Chyba Pańska koleżanka, 
Panie Kwaśny, wiedziała, o co wnioskuje… Tak po-
wiedziała i jest to udokumentowane na nagraniu. 
Jako ciekawostkę dodam, że nie podano żadnego 
uzasadnienia takiego wniosku. Zostało ono wymu-
szone w dalszej części. Dowiedzieliśmy się z niego, 
że radni opozycji, nie wiedzą jak wójt pracuje – do-
brze, czy źle? Uważam, że wymierne efekty mojej 
czteroletniej pracy są widoczne i nawet opozycja, 
nie potrafiła temu zaprzeczyć, a jedynie udała, że 
ich nie widzi. Ciśnie się na usta pytanie: czy nowi 
radni, szczególnie ci rzuceni od razu na głęboką 
wodę tj. funkcyjni, poradzą sobie z powierzonymi 
obowiązkami? Wysokość ich uposażeń nie była 
jednak tematem dyskusji… Kończąc i ten wątek, 
przypominam wszystkim radnym, iż przez pięć 
lat powinniśmy stanowić zespół odpowiedzialny 
personalnie za los naszego samorządu, za wizję 
rozwoju naszej Gminy oraz sposobów i metod jej 
realizacji.

I ostatnia już kwestia związana pośrednio z wyborami. Każda i każdy 
z kandydatów na funkcję wójta i radnego/radnej szli do wyborów 
z lepszymi lub gorszymi programami. Należy pamiętać, że na koniec 
kadencji będziemy zdawać sprawozdanie. Dlatego powinniśmy brać 
odpowiedzialność za nasze słowa i nie obiecywać przysłowiowych 
gruszek na wierzbie. W kampanii wyborczej ze zdumieniem obserwo-
wałem obietnicę jednego z aktualnych radnych, który obiecał m. in: 
przywrócenie stawów w Borkach, likwidację dokuczliwej obory oraz 
promieniotwórczego masztu telefonicznego. Myślę, że pod koniec 
kadencji jego wyborcy zapytają go o to i prognozuję – nauczony do-
świadczeniem z poprzedniej kadencji – że za niepowodzenie obwini 
właśnie mnie.
Zamiast podsumowania, życzę wszystkim Radnym z Rady Gminy 
Borki wielu sukcesów w pracy samorządowej. Toczmy spory, są przy-
wilejem demokracji, ale niech one będą konstruktywne i owocne dla 
ludzi. Niech o racji przesądza siła argumentu, ale nigdy argument 
siły. Jeśli będziemy toczyć spory wynikające z troski o nasze wspólne 
dobro, za pięć lat staniemy przed naszymi wyborcami z podniesioną 
przyłbicą, czego sobie i Wam życzę.
     Wszystkim mieszkańcom naszej Gminy składam poniższe życzenia 
na nadchodzące Boże Narodzenie oraz na Nowy 2019 Rok.

Radosław Sałata

Drodzy Mieszkańcy i Sympatycy Gminy Borki, 

za kilka dni będziemy celebrować Boże Narodze-
nie. Czas przygotowań do świąt jest niezwykły. Na-
sze domy pachną piernikiem i igliwiem choinki. 
Wielu z Was, drogie dzieci, odwiedził już Święty 
Mikołaj. To, co dla wielu zazwyczaj jest ważne, traci 
swą moc – najważniejszy staje się człowiek.

Życzę Wam i Waszym Rodzinom, aby wraz z Bo-
żym Narodzeniem – jak w słynnej pieśni Francisz-
ka Karpińskiego – nadeszła wszelka pomyślność, 
dobro oraz wzajemne zrozumienie.

Ten rok był dla mnie łaskawy, bo ponownie wybra-
liście mnie na gospodarza naszej gminy. Jeszcze 
raz dziękuję i życzę Wam, aby nadchodzący rok 
2019 był dla Was równie szczęśliwy. 

Szampańskiego Sylwestra i do siego roku!

Radosław Sałata
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Gmina Borki realizuje mikroprojekt pn.  „Rozwój kompetencji cyfrowych 
mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”, współfinansowany  
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

Tytuł mikroprojektu: „Cyfryzacja bez barier – podnoszenie kompetencji 
cyfrowych osób powyżej 25 r.ż w gminie Borki”. 

Okres realizacji projektu: od 23 lipca 2018 r. do 31.03.2019 r.  

Celem mikroprojektu jest rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających 
stworzenie popytu na Internet oraz  Technologie Informacyjno – 
Komunikacyjne  - w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych 
osób z mniejszymi szansami, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, 
począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu, stworzenia trwałych 
mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych, na poziomie lokalnym.  

Szkolenia są prowadzone m.in. w zakresie finansów i transakcji w sieci, 
rodzic w Internecie, rolnik i przedsiębiorca w sieci, poruszanie się w sieciach 
społecznościowych, itp. Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój 
kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu 
ww. działań  możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy 
i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz 
angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia 
Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej.  

Mikroprojekt skierowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 25 r.ż, 
nie posiadających kompetencji cyfrowych lub chcących rozwijać 
posiadane kompetencje cyfrowe.  

Szkolenia już się odbywają.  
Rozpoczęły się 05.11.2018r, a zakończą 26.02.2019r. 
Poszukujemy chętnych do kolejnych grup szkoleniowych. 
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego, dostarczenie go do Urzędu Gminy (I piętro, pokój nr.8); lub 
pobranie formularza drogą elektroniczną www.borkiradzynskie.pl i wysłanie 
na adres: malgorzata.warpas@borkiradzynskie.pl. 
 
Serdecznie zapraszamy! 
 

Ogłoszenie płatne.
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe, przeprowadzone 21 października 2018 roku były w naszej gminie świętem demokracji. W pierwszej 
turze wyborów wzięło udział 3 055 osób, co przełożyło się na wysoką frekwencję ponad – 61%. 
W wyborach do Rady Gminy kandydowały 44 osoby z sześciu komitetów (KWW Kukiz’15, KW PiS, KWW Henryk Bęczyński, 
KWW Działamy dla Gminy Borki, KWW Nasza Gmina Borki, KWW Wspieramy Samorząd). Mandaty radnych zdobyli:
1. Tomasz Franciszek Kwaśny (226 głosów) w okręgu nr 1 (Borki: ul. Magnoliowa, Jana Pawła II, Nadrzeczna, Radzyńska, 
Parkowa, Spółdzielcza; Stara Wieś od nr 94 do nr 113),
2. Andrzej Rogulski (140 głosów) w okręgu nr 2 (Borki: ul. Wojska Polskiego, Akacjowa, Chmielna, Jaśminowa, Lipowa, Ko-
lonia; Pasmugi),
3. Elżbieta Kulenty (106 głosów) w okręgu nr 3 (Olszewnica),
4. Janusz Buhaj (109 głosów) w okręgu nr 4 (Sitno),
5. Bożena Gorska (85 głosów) w okręgu nr 5 (Krasew od nr 1 do nr 85 i od nr 199 do końca),
6. Bogdan Sposób (107 głosów) w okręgu nr 6 (Krasew od nr 86 do nr 198),
7. Piotr Cieślak (132 głosy) w okręgu nr 7 (Wola Chomejowa),
8. Piotr Kondaszuk (113 głosy) w okręgu nr 8 (Tchórzew Kolonia),
9. Marcin Jaszczuk (68 głosów) w okręgu nr 9 (Maruszewiec Pofolwarczny, Maruszewiec, Tchórzew),
10. Danuta Kucio (122 głosy) w okręgu nr 10 (Wola Osowińska: ul. Kocka, Polna, Wąska, Nowa),
11. Beata Buz (104 głosy) w okręgu nr 11 (Wola Osowińska: ul. Filipińska, Górna, Krzywie, Parkowa, Wesoła),
12. Rafał Gremplewski (96 głosów) w okręgu nr 12 (Wola Osowińska ul. Filipińska, Górna, Krzywie, Parkowa, Wesoła),
13. Stanisław Sokół (118 głosów) w okręgu nr 13 (Osowno),
14. Henryk Bęczyński (162 głosy) w okręgu nr 14 (Stara Wieś od nr 1 do nr 93A i od nr 114 do końca),
15. Adam Król (96 głosów) w okręgu nr 15 (Wrzosów).

Do rywalizacji o urząd Wójta Gminy Borki stanęło trzech kandydatów: Radosław Adam Sałata (KW PiS), Marcin Czyżak 
(KWW Nasza Gmina Borki) oraz Michał Paszkowski (KWW Działamy dla Gminy Borki). Do drugiej tury wyborów przeszli: 
Radosław Adam Sałata, który uzyskał największą ilość głosów (1 470) oraz Marcin Czyżak (1 272).
4 listopada przy frekwencji wyższej niż w pierwszej turze (65,95%) zwyciężył dotychczasowy Wójt Gminy Borki Radosław 
Sałata z rezultatem 1 680 głosów (na Marcina Czyżaka zagłosowało 1 589 wyborców).

Małgorzata Kulikowska

Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej 
ma nowego  
kierownika 

 
Od 10 grudnia 2018 roku 
funkcję kierownika GOPS 
w  Borkach pełni pani 
Anna Szalast. Przez ostat-
nie półtora roku były 
ogłaszane kolejne kon-
kursy, które okazywały 
się bezskuteczne. Dopiero 
w wyniku rekrutacji ogło-

szonej 12 listopada bieżącego roku wyłoniono kie-
rownika GOPS, który spełnił stawiane kryteria kon-
kursowe. Gratulujemy Annie Szalast zwycięstwa 
i życzymy efektywnej pracy na rzecz mieszkańców 
naszej gminy.

Małgorzata Kulikowska

Gmina Borki ma dwóch przedstawicieli 

w Radzie Powiatu
Do Rady powiatu Radzyńskiego weszło dwóch radych: Michał 
Zając oraz Andrzej Chojnacki.
Michał Zając od roku 2015 jest pracownikiem Urzędu Gminy w Bor-
kach. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku kierownika Referatu 
Rozwoju i Inwestycji. Uzyskał tytuł magistra administracji na Wydzia-
le Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Jest także absolwentem 
studiów na kierunku zamówienia publiczne na tej samej uczelni pod 
patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pochodzi z No-
win; wraz z żoną mieszka w Starej Wsi.
Cieszę się, że wyborcy obdarzyli mnie zaufaniem. Dokonali świado-
mego wyboru, ponieważ moje nazwisko znajdowało się na ostat-
nim miejscu na liście. Dziękuję wyborcom. Jestem pełen zapału 
do pracy na rzecz mieszkańców powiatu, a w szczególności naszej 
gminy – mówi Zając.
Andrzej Chojnacki posiada wykształcenie średnie. Był radnym Rady 
Gminy Borki w latach 1996–2018. Przez cztery kadencje był przewodni-
czącym Rady Gminy. Jest pracownikiem OT KRUS w Kocku. Prowadzi 
gospodarstwo rolne. Jest żonaty; mieszka w Borkach.  
Życzymy radnym sukcesów w pracy na rzecz powiatu.

Małgorzata Kulikowska
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„Niepokorna,  
niepodległa…”
Obchody dnia niepodległości w naszej 
gminie
 
Podobnie jak w całej Polsce uroczyste obchody 
stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę 
rozpoczęły się od odśpiewania hymnu narodowe-
go o godzinie 12. 
Msza św. w kościele parafialnym w Borkach była 
celebrowana w uroczystej oprawie z towarzysze-
niem pocztów sztandarowych szkół oraz pocztów 
jednostek OSP Gminy Borki.
Po mszy uczestnicy uroczystości wraz z pocztami 
sztandarowymi przemaszerowali pod Urząd Gmi-
ny, gdzie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej, poświęconej zasłużonym mieszkań-
com naszej gminy. 
Następnie wszyscy wrócili do budynku szkoły 
w Borkach, gdzie w hali gimnastycznej odbyła się 
kolejna część uroczystości – akademia Niepokor-
na…, niepodległa….

Nasza gmina była również reprezentowana na uro-
czystościach powiatowych, które odbyły się w Ra-
dzyniu Podlaskim. Delegacja złożona z pracowni-
ków Urzędu Gminy złożyła wieniec pod pomnikiem 
Bohaterów Walk o Wolność.

Małgorzata Górna
Jacek Niebrzegowski

OBCHODY VIII ROCZNICY  
NADANIA IMIENIA PŁK. PIL. 
ZDZISŁAWA KRASNODĘBSKIEGO 
SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W WOLI OSOWIŃSKIEJ
Dnia 5 października 2018 roku odbyły się uroczystości związane z ob-
chodami ósmej rocznicy nadania imienia pułkownika pilota Zdzisława 
Krasnodębskiego Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej.
Tradycyjnie świętowanie rozpoczęło się od przemarszu uczniów 
i nauczycieli z pocztem sztandarowym z placówki do kościoła pa-
rafialnego, gdzie została odprawiona msza święta koncelebrowana 
przez księdza proboszcza Stefana Kurianowicza, księdza porucznika 
Sławomira Jarockiego oraz księdza Kazimierza Dudka. Uczestniczyły 
w niej poczty sztandarowe, goście, uczniowie, rodzice, nauczyciele 
oraz mieszkańcy wsi.
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Po nabożeństwie wszyscy przeszli przed budynek Zespołu Placówek 
Oświatowych, gdzie przy obelisku poświęconym patronowi kpt. Elż-
bieta Wojdat odczytała Apel Pamięci, po czym została oddana salwa 
honorowa ku czci poległym bohaterom. Złożono też wiązanki i wień-
ce przed obeliskiem upamiętniającym postać patrona. Uroczystości 
uświetniła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Dęblinie 
pod dowództwem kapitana Grzegorza Kosiaka oraz Orkiestra Woj-
skowa z Dęblina pod dowództwem kpt. Andrzeja Greszty.
Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie została odsłonięta tabli-
ca z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Przed-
stawia ona Pięć Prawd Polaków spod znaku Rodła, które odwołują 
się do najważniejszych wartości: narodu, wiary, braterstwa, służby, 
ojczyzny. Ufundował ją Senator Rzeczypospolitej Polskiej pan Grze-
gorz Bierecki.
Dalsza część obchodów miała miejsce na hali sportowej. Zaproszo-
nych gości i wszystkich zebranych powitała pani Agnieszka Zając – dy-
rektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej. W swoim 
wystąpieniu przypomniała o ważnych wydarzeniach z historii szkoły, 
nagrodach i odznaczeniach przyznanych społeczności szkolnej za 
propagowanie wiedzy o lotnictwie, promowanie postaw patriotycz-
nych, opiekę nad miejscami pamięci. Podkreśliła też znaczenie tego 
wydarzenia oraz postaci patrona jako wzoru dla uczniów.
Kolejnym punktem programu była część artystyczna, przygotowana 
przez dzieci i młodzież, prezentowała sylwetkę patrona szkoły oraz 
pilotów z Dywizjonu 303.
Po wystąpieniu uczniów zabrał głos pan Radosław Sałata - Wójt Gmi-
ny Borki, a po nim goście, wśród których byli między innymi:  pan 
Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski, pan Marcin Czyżak – 
w imieniu  Marszałka Województwa Lubelskiego – pana Sławomira 
Sosnowskiego, pani Małgorzata Kiec – Dyrektor Delegatury Kura-
torium Oświaty w Białej Podlaskiej, pan Lucjan Kotwica – Starosta 
Radzyński.
W dalszej częścizostały rozstrzygnięte gminne konkursy: plastyczny 
„Ten nasz lot podniebny”, którego organizatorem była nasza szkoła 
oraz pieśni patriotycznej „Uśmiech Orła”, zorganizowany przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu we współpracy z naszą szkołą. Zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Generał Ryszard Hać wręczył książki „Obłoczki sercem malowane” 
laureatom konkursów organizowanych w naszej szkole w ubiegłym 
roku szkolnym, które polegały na napisaniu wiersza i namalowaniu 
ilustracji dotyczących lotnictwa. Prace te znalazły się w publikacjach 
przekazanych przez generała.
Po części oficjalnej pani Beata Guz – przewodnicząca Rady Rodziców 
zaprosiła gości na uroczysty obiad, a mieszkańców wsi, dzieci, mło-
dzież i rodziców na poczęstunek do sal. Dziewczęta ze Szkolnego 
Koła Wolontariuszy zorganizowały loterię i sprzedaż ciasta, z których 
dochód został przeznaczony na Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. 
Małego Księcia. Miał również miejsce koncert laureatów konkursu 
pieśni patriotycznej „Uśmiech Orła”, który poprowadziła pani Izabelę 
Smogorzewska z GOKiS. Zebrani goście mieli możliwość wysłuchania 
wspaniałych prezentacji utalentowanych finalistów.
Na uroczystości poświęcone płk. pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu 
przybyli uczniowie i pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych, 
mieszkańcy Woli Osowińskiej, okolicznych miejscowości oraz wielu 
znamienitych gości. 

Monika Jędrzejkiewicz
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25 listopada w budynku ZPO Borki odbył się corocz-
ny juz Kiermasz Andrzejkowy. W tym dniu można 
było zaopatrzeć sie w lokalne przysmaki oraz nabyć 
zdrową zywność. Na licznych stoiskach znalazły sie 
również przepiękne ozdoby i gadżety świąteczne. 
W programie były też konkursy dla dzieci i doro-
słych, poczęstunek, oraz występy artystyczne. Moż-
na było podziwiać: Aleksandrę Cieślak, Natalię Za-
jąc, Wiktorię Skowron, Julkę Cabaj, Kamila Miturę, 
Damiana Paryska, Izabelę Skowron, Martę Kolędę, 
Natalię Polkowską, Alicję Skowron i Natalię Obro-
ślak. Tańczyły Wiktoria i Zuzia Frączek oraz Damian 
Parysek. Najliczniejszą grupą były Zumbowiczki, na 
czele z panem Pawłem Jabłońskim. Dziękujemy 
sponsorom: GS Borki i BS Borki. Zapraszamy za rok. 

Zielony Poligon

Kiermasz  
Andrzejkowy

Październik 13/14 to kolejny konkurs modelarski. Tym razem VI ŚWIĘ-
TOKRZYSKI FESTIWAL MODELARSKI. Po raz drugi połączony z Targa-
mi Lotnictwa Ultralekkiego. Tam też byliśmy. Wystawiono ponad 260 
modeli plastikowych i kartonowych. My prezentowaliśmy 10 modeli.
Efekt to 3 wyróżnienia: 
Magda Mitura w klasie junior (pojazdy gąsienicowe skali 1/72) za model 
czołgu CRUSAIDER.
Mariusz Gadzała 2 wyróżnienia w grupie senior:
Klasa śmigłowce za model ALOUETTE
Klasa dioram za model Fw-190A8R14..
Był to prawdopodobnie ostatni wyjazd w tym roku na konkursy mo-
delarskie. Jest jeszcze jedna impreza niedaleko nas ale.... 
Podsumowując triduum modelarskie, czyli 3 konkursy (Świdnik, Mi-
strzostwa Polski Kolekcji w Toruniu oraz ten Kielecki Festiwal). Mo-
delarze reprezentując Aktywne Borki zdobyli: 3 medale za 1-sze 2-gie 
i 3-cie miejsce na Mistrzostwach Polski Kolekcji oraz puchar 
12 wyróżnień w grupach wiekowych młodzik, junior i senior.

Mariusz Gadzała

konkurs modelarski

uśmiech orła

Dnia 2 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Woli Osowińskiej odbył się II Festiwal Pieśni i Piosenki Biało – 
Czerwonej „ Uśmiech Orła” . Wydarzenie to pozwoliło nam nie tylko 
posłuchać cudownych utworów, ale również wyłonić nowe (ukryte) 
talenty ;) 
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Cieszymy się z zaangażowania i determinacji z jaką 
śpiewały nasze najmłodsze pociechy. Starsi woka-
liści oraz młodzież pokazali wysoki poziom dojrza-
łości muzycznej.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i liczymy, że za 
rok nasze gwiazdy będą błyszczeć jeszcze bardziej.

GOKiS

Z wizytą w Izbie  
Regionalnej
W dniu 26 października 2018 r. w Izbie Regional-
nej gościliśmy uczestników II Rajdu Pamięci Bo-
haterskich Lotników Dywizjonu 303 im. Plk. Pil. 
Zdzisława Krasnodębskiego z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Woli Osowińskiej. Uczestnicy szu-
kali na ekspozycji muzealnej odpowiedzi na pytania 
związane z historią Gminy Borki.

GBP Borki

Realizacja projektu
„PRIORYTET 1 – ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH” 

W roku 2018  Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach otrzymała do-
tację w wysokości 4 304,00 zł na realizację zadania „Priorytet 1 - Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. 
Z  przyznanych środków zakupiono nowości wydawnicze z zakresu 
literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży, literaturę popu-
larno-naukową z różnych dyscyplin naukowych .
„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa”.

GBP Borki

Mała Książka - Wielki Człowiek.  
Biblioteka Publiczna rozdaje wyprawki

Trzylatki z gminy  Borki otrzymały około 40 wyprawek czytelniczych. 
Jest to dotychczasowy efekt uczestnictwa Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Borkach w projekcie Instytutu Książki „Mała książka – wielki 
człowiek”. Projekt skierowany jest do dzieci urodzonych w 2015 r.  i ich 
rodziców. 
Głównym celem  kampanii jest zachęcenie rodziców do odwiedzania 
bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Wyprawkę otrzyma 
każdy trzylatek, którego rodzice zapiszą do biblioteki lub już to zrobili.
Dziecko, każdorazowo, gdy odwiedzi bibliotekę główną lub jej filię 
i wypożyczy książkę, otrzyma naklejkę. Po uzbieraniu 10 naklejek 
otrzyma imienny dyplom potwierdzający jego czytelnicze zaintere-
sowania Dzięki takim działaniom dzieci uczą się, jak korzystać z bi-
blioteki i postrzegają ją jako miejsce przyjazne, gdzie można czuć się 
swobodnie i wybrać  ulubioną książeczkę.

GBP Borki
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Biegi z okazji 100-lecia  
Polski Niepodległej
W czwartek, 15 listopada, ponad 150 biegaczy ze szkół gminy Borki 
stawiło się w naszej szkole na ostatnią w tym roku imprezę biegową, 
uświetniającą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Po biegach w Woli Chomejowej, Woli Osowińskiej oraz Tchórzewie 
finał odbył się w Borkach. Uczestnicy zmagali się w 10 kategoriach 
młodzieżowych, na koniec odbył się bieg w kategorii open. Nasze 
biegi były wyjątkowe pod wieloma względami. Mogli w nich uczest-
niczyć zawodnicy od klasy „0” aż po osoby dorosłe, a wszyscy, którzy 
ukończyli swój bieg, otrzymali specjalnie przygotowane na ten bieg 
pamiątkowe medale, odlewane w unikalny i niepowtarzalny wzór 
właśnie po to, by upamiętnić 100 lat niepodległej Polski.

Marek Makosz

Rozwój Gminy Borki 
dostrzeżony 
i doceniony
 
W rankingu jednostek samorządowych, sporządzo-
nym przez naukowców z Katedry Rozwoju i Polityki 
Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego, odnotowa-
liśmy awans aż o 259 oczek.
Wójt Radosław Sałata podkreśla, że sukces Gminy 
Borki jest rezultatem wytężonej pracy: - W czasie 
mojej pierwszej kadencji wspólnie z pracownikami 
intensywnie pracowaliśmy na rzecz mieszkańców. 
Złożyliśmy i zrealizowaliśmy wiele wniosków. Trze-
ba pamiętać, że sporo wniosków jeszcze czeka na 
rozpatrzenie.  
Prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska 
opracowali zestawienie Sukces kadencji w opar-
ciu o cztery kryteria kluczowe dla oceny kondycji 
jednostek samorządowych: budżet, gospodarka 
lokalna, komunalna infrastruktura techniczna oraz 
stan społeczny związany głównie z edukacją. 
Gmina Borki odniosła sukces w skali województwa 
lubelskiego. W latach 2013-2017 w porównaniu do 
lat 2009-2013 awansowała z miejsca 954 na 695, 
zyskując tym samym najwyższą lokatę wśród sa-
morządów ościennych oraz samorządów powiatu 
radzyńskiego.

Małgorzata Kulikowska

Źródło: Wspólnota Radzyńska
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II RAJD PAMIĘCI BOHATERSKICH LOTNIKÓW 

DYWIZJONU 303 IM. PŁK. PIL. ZDZISŁAWA  

KRASNODĘBSKIEGO

W dniach 26 i 27 października 2018 roku w Zespole Placówek Oświa-
towych w Woli Osowińskiej został zorganizowany II Rajd Pamięci 
Bohaterskich Lotników Dywizjonu 303 im. płk. pil. Zdzisława Kra-
snodębskiego. Na początku szkolnym autokarem pojechaliśmy do 
Bork, aby  przejść tam pierwszy etap-Turystyczną trasę krajoznawczą 
„Spacerek po Borkach”. Mapka wydawała się łatwa. W trakcie spaceru 
odwiedziliśmy Gminną Bibliotekę Publiczną w Borkach i mogliśmy 
zobaczyć Izbę Regionalną.  Kiedy wszyscy wrócili na metę, przyje-
chaliśmy autobusem do  naszej szkoły.  Potem zakwaterowaliśmy się 
w  salach lekcyjnych, gdzie mieliśmy  nocować. Następnie udaliśmy 
się na obiadokolację do stołówki szkolnej, bo byliśmy bardzo głodni. 
Panie kucharki zaserwowały nam rybkę z ziemniaczkami i surówką. 
Najedzeni poszliśmy na górny korytarz, ponieważ odbyło się tam 
oficjalne rozpoczęcie imprezy.
Uczestników rajdu i  wszystkich zgromadzonych powitała pani 
Agnieszka Zając – dyrektor ZPO w Woli Osowińskiej. Potem głos za-
brał pan Radosław Sałata – Wójt Gminy Borki, który był jednym ze 
sponsorów nagród, w tym pucharów.  Pani Hanna Gołoś poinformo-
wała nas o programie marszy. W tej części była też niespodzianka, 
przygotowana przez jednego z uczestników z MOW w Borowiu  - 
Piotra Piotrowskiego, który rapował piosenkę na temat marszy i Woli 
Osowińskiej. Byliśmy wszyscy pod wrażeniem i  nagrodziliśmy go 
wielkimi brawami. Musiał bisować. My też chcieliśmy się pochwalić 
talentami, wtedy nasza uczennica Natalka Polkowska pięknie zaśpie-
wała piosenkę patriotyczną.
Następnie odbyły się nocne marsze dla uczniów od IV do VII kla-
sy szkoły podstawowej. W parku było bardzo ciemno, ale mieliśmy 
latarki, dzięki którym staraliśmy się szybko pokonać trasę. Potem 
pisaliśmy konkursy: o Dywizjonie 303, krajoznawczy, czyli o Polsce 
i województwie lubelskim oraz trzeci o Gminie Borki. W tym czasie 
starsi uczestnicy zmagali się z etapem nocnym. Następnie to oni brali 
udział w tych samych konkursach, które młodsi pisali wcześniej. Na 
hali sportowej odbywał się wielobój w 4 konkurencjach: rzut piłką do 
kosza, zbijanie kręgli, rzut do kół i skok z miejsca. Wszyscy się świet-
nie bawili. Nie zabrakło także ,,Lotniczej Niespodzianki”. W tym roku 
uczestnicy mieli 3 lotki, którymi rzucali do celu. Zmęczeni udaliśmy 
się na stołówkę, gdzie czekały kanapki, a potem do sal, aby odpocząć 
i nabrać sił na następny dzień.
W sobotę  pobudka była o godzinie 7:30. Wstaliśmy, zjedliśmy śnia-
danie i o godz. 8:30 wyruszyliśmy na drugi etap. Marsze odbywały  
się w lesie w Krasewie. Opiekunowie czekali na nas na mecie. Po po-
wrocie otrzymaliśmy drożdżówki i ciepłą herbatę. Potem wróciliśmy 
do szkoły. Byliśmy trochę zmęczeni i głodni, więc z chęcią poszliśmy 
na ognisko, które było już przygotowane.
Około godziny 12:30 zajęła się nami pani Izabela Smogorzewska 
z GOKiS. Zaprosiła nas do udziału w festiwalu piosenki turystycznej 
„Kartofelek”.

Aleksandra Kozieł i Justyna Kulik

Zlot Chorągwi  
Lubelskiej ZHP
21 – 23 września 2018 r.w Łukowie został zorganizo-
wany Zlot Chorągwi Lubelskiej ZHP „Mamy Moc”, 
w którym udział wzięło udział ponad 400 harce-
rzy i zuchów. Wszyscy ze środowiska harcerskiego 
w ten właśnie sposób uczcili setną rocznicę Od-
zyskania przez Polskę Niepodległości oraz setną 
rocznicę powstania Związku Harcerstwa Polskiego. 
Gromada Zuchowa „Rude Wiewiórki” w składzie: 
Aleksandra Karpińska, Wiktoria Wylotek, Zuzanna 
Mateusiak, Nikola Zając, Zuzanna Zając, Laura Bie-
niek, Wiktoria Skowron, Mateusz Skowron, Jakub 
Grondys, Kacper Michalski wspólnie z drużynową 
Mileną Latoch-Malesą już w piątek wyruszyli na 
3-dniowy Zlot.  W piątek w amfiteatrze w parku 
miejskim wystąpił zespół Wszyscy Byliśmy Harce-
rzami. W sobotę odbyła się gra miejska na trasie 
zuchowej podczas której uczestnicy wykonywali 
różnorodne zadania, które nawiązywały do komik-
su „Tytus, Romek i A’Tomek”. Podczas zdobywania 
punktów na grze miejskiej zuchy odwiedziły Ko-
mendę Powiatową Policji oraz Muzeum Regional-
ne. Wieczorne zajęcia były równie ciekawe, zuchy 
uczyły się różnych pląsów oraz przygotowywały 
się do wielkiego balu u Tytusa. Zlot zakończył się 
uroczystym Apelem na boisku szkolnym. 

Milena Latoch-Malesa
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Warsztaty "Drzewa przy obiektach 

zabytkowych - problemy  

zachowania, pielęgnacja, ochrona".

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Borkach z siedzibą w Woli 
Osowińskiej dnia 12 października odbyły się bezpłatne warsztaty o te-
matyce  "Drzewa przy obiektach zabytkowych - problemy zachowa-
nia, pielęgnacja, ochrona". Warsztaty kierowane były do pracowników 
urzędów gmin oraz administratorów obiektów zabytkowych z terenu 
powiatu  radzyńskiego, łukowskiego, bialskiego, parczewskiego oraz 
lubartowskiego. Zebrani uczestnicy warsztatów mogli poszerzyć swo-
ją wiedzę na temat cykli życiowych 
i mechanizmów obronnych drzew oraz ich witalności. Niezwykle waż-
ną kwestią omawianą na warsztatach była ocena ryzyka stwarzanego 
przez drzewa w przestrzeni publicznej. Uczestnicy dowiedzieli się 
jak prawidłowo należy oceniać i badać drzewo aby stwierdzić czy 
stwarza ono realne zagrożenie, a także jak usunięcie jednego drze-
wa wpływa na zachowanie pozostałych drzew rosnących w bliskim 
sąsiedztwie. Kolejnym elementem warsztatów było sprawdzenie 
w praktyce przekazanej teorii. Grupa udała się na zajęcia terenowe 
do pobliskiego zabytkowego parku, gdzie na kilku przykładach przed-
stawiona została prawidłowa ocena drzewa w zakresie ryzyka. No-
wością dla wszystkich zebranych był tomograf soniczny - urządzenie 
pozwalające diagnozować drzewa pod względem ich zdrowotności.

Jolanta Fijałek

,,DO HYMNU!” przesłuchania 
konkursowe za nami!

 
12 października 2018 roku w Szkole Podstawowej w Woli Chomejowej 
odbyły się oficjalne przesłuchania do Ogólnopolskiego Konkursu dla 
Szkół Podstawowych ,,Do Hymnu!” Jest to konkurs organizowany 
przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.
Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie przez uczniów 
szkoły hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hym-
nicznych. W naszej placówce wyśpiewało ponad 96% społeczności 

szkolnej. Jury w składzie: dr hab. Małgorzata Nowak 
oraz dr hab. Barbara Pazur wysłuchało 4 zwrotki 
,,Mazurka Dąbrowskiego”, ,,Roty” i ,,Boże, coś Pol-
skę”.
Warto podkreślić, że w konkursie tym bierze udział 
300 szkół z całej Polski. 
Z województwa lubelskiego tylko 16, a z naszego re-
gionu jesteśmy jedną z dwóch placówek. Tym bar-
dziej czujemy się zaszczyceni możliwością udziału 
w tym prestiżowym konkursie.

Ilona Sikorska-Korgol

50-lat minęło...
 
28 października, br. odbyła się niecodzienna uro-
czystość – Jubileusz „Złotych Godów”. Tradycyjnie 
uroczystość jubileuszy małżeńskich rozpoczęła się 
mszą świętą w Kościele Parafialnym Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Woli Osowińskiej. 
Następnie Jubilaci zostali zaproszeni przez Rado-
sława Sałatę - Wójta Gminy Borki na cywilne ob-
chody rocznicy zawarcia związku małżeńskiego 
do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu z/s w Woli 
Osowińskiej. W domu kultury młodzież - wystąpi-
ła w części artystycznej, poświęconej jubileuszowi 
złotych godów. W uroczystościach uczestniczyły 
pary małżeńskie, które zawierały związek mał-
żeński w 1968 roku. Na uroczystość zaproszono 14 
par: Helenę i Tadeusza Mazurów, Zofię i Czesława 
Sałatów, Wandę i Tadeusza Łechtańskich, Barbarę 
i Eugeniusza Skowronów, Mariannę i Jana Kożu-
chów, Stanisławę i Jana Skwarów, Henrykę i Mie-
czysława Ziareków, Jadwigę i Ludwika Królów, Kry-
stynę i Czesława Górnych, Czesławę i Eugeniusza 
Cabajów, Alinę i Ryszarda Domańskich, Mariannę 
i Jana Witeków, Wandę i Tadeusza Stefaniaków, 
Krystynę i Eugeniusza Kułaków. Podczas dalszej 
uroczystości Radosław Sałata – jako Kierownik USC 
oraz Krzysztof Karczmarz - Zastępca Kierownika 
USC odznaczyli jubilatów medalami za długolet-
nie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP, a także 
otrzymali od władz Gminy Borki upominki, kwiaty 
i podziękowania.

Krzysztof Karczmarz
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GRATULACJE
 
W ostatnich dniach dotarła do nas wspaniała wia-
domość, którą chcielibyśmy podzielić się również 
razem z Wami!
Serdeczne gratulacje dla Szymona Kozerskiego, 
ucznia klasy I Szkoły Podstawowej w Woli Chome-
jowej, który w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Rysunkowego pt. ,,Bezpieczny powrót", organizo-
wanego przez PZU ,,Niestraszki", ex aequo wraz 
z 20 uczniami z całej Polski zdobył zaszczytne IV 
miejsce!!! Brawo! 

Opiekunem ucznia była p. Magda Dzioba

Gminny Konkurs  
Recytatorski ,,Mój 
przyjaciel – MIŚ”

30 listopada w Szkole Podstawowej w Woli Cho-
mejowej odbył się Gminny Konkurs Recytatorski 
,,Mój przyjaciel – MIŚ”,
który został zorganizowany przez p. Agnieszkę 
Czyżak. 
Talent aktorski, dykcja, płynność wymowy, odwaga, 
dobór tekstu i wrażenia artystyczne, to tylko kilka 

z wielu aspektów, które były oceniane przez komisję, w skład której 
weszły:
p. Ewelina Sobolewska – przewodnicząca 
p. Sylwia Karpińska
p. Marta Adamowicz
p. Marzena Dudek
 
Na widowni zasiadła również nasza żywa maskotka, która dodawała 
uczestnikom otuchy i odwagi przed ich występem artystycznym.

Magda Dzioba

ŚLUBOWANIE I KLASY
 
30 października 2018 r. o godzinie 10.00 społeczność ZPO zgroma-
dziła się na górnym korytarzu, aby wspólnie z pierwszoklasistami 
świętować ich uroczyste przyjęcie do grona uczniów. Przejęci pierw-
szoklasiści w galowych strojach stanęli na scenie przed zaproszonymi 
gośćmi, by zaprezentować krótką część artystyczną. Następnie złożyli 
uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. W dalszej części Pani Dy-
rektor Agnieszka Zając dokonała aktu pasowania na ucznia Szkoły 
Podstawowej w Woli Osowińskiej .
Kiedy pierwszoklasiści zajęli miejsca dla widzów, scenę opanowa-
ły dziewczęta z Koła Przyjaciół Biblioteki z inscenizacją promującą 
czytelnictwo. W bajkowej scenerii uczniowie I klasy ślubowali być 
dobrym czytelnikiem i dbać o książki, a od krasnoludków otrzymały 
upominki.
Po zakończonych oficjalnych uroczystościach pierwszoklasiści z wy-
chowawczynią udali się na miejsce poświęcone Patronowi Szkoły, 
gdzie złożyli kwiaty.

ZPO Wola Osowińska 
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III MIEJSCE ZESPOŁU 
„DEWAJTIS”
W  XVIII OT WART YCH SPOTK ANIACH  
Z PIOSENKĄ SZKOLNĄ W WOHYNIU !!!

Zespół „Dewajtis” w Zespole Placówek Oświato-
wych w Woli Osowińskiej tworzą uczennice klasy 
IV: Laura Bieniek, Julia Gurtat, Zuzanna Mateusiak, 
Wiktoria Skowron, Natalia Zając i Zuzanna Zając. Na 
konkursie dziewczynki zaśpiewały piosenkę  „Roz-
kwitały pąki białych róż”. Trzecia nagroda w katego-
rii zespołów to wielki sukces, gdyż był to pierwszy 
publiczny występ naszych wokalistek. Ponadto 
w kategorii solistów wyróżniona została Natalia Za-
jąc za piosenkę „Ojczyzno ma”. Oprócz dyplomów 
i nagród wszyscy uczestnicy  otrzymali pamiątkowe 
medale. Gratulujemy udanego debiutu. 

Agnieszka Kochańska

konkurs na strÓj 
patriotyczny
Wyniki Konkursu na Najpiękniejszy i Najciekawszy 
Strój Patriotyczny w miesiącu październiku:
I miejsce Nikola i Amelka Czyżak
II miejsce Oliwia Czerwińska oraz panna Całka  :)
III miejsce Oliwier Warpas, Jakub Bieniek oraz Bła-
żej Niewęgłowski
Wyrożnienia:
Natalia i Paulina Zając oraz Wiktor Warpas.

Listopad:
I miejsce Weronika i Aleksandra Chamioło
I miejsce Nikodem Żelazny z siostrą Heleną
II miejsce Dominika Duchowicz
II miejsce Angelika Duchowicz
III miejsce Laura Bieniek
III miejsce Bartosz Jurkowski
Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę.
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Wieczór Pieśni  
Patriotycznej  
w Tchórzewie Kol. 
13 listopada to dzień, kiedy Szkoła Podstawowa 
w Tchórzewie Kolonii rozbrzmiewała pieśnią na-
rodową... Pięknie spisali się wszyscy uczestnicy: 
uczniowie z opiekunami, dyrekcja i przedstawiciele 
sołectwa, oraz Zespół Śpiewaczy ,, Tchórzewianki''. 
Było pięknie...

GOKiS
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„Przybyli ułani”, O mój rozmarynie”, „ Jak to na wojence ładnie” – te 
i inne znane legionowe piosenki wybrzmiały dzisiaj w remizie OSP 
w na spotkaniu ramach programu „Biało – czerwone śpiewanki” zor-
ganizowanym wspólnie z GOKiS w Borkach zs. w Woli Osowińskiej. 
Uroczystość rozpoczęliśmy hymnem „ Jeszcze Polska” a potem już 
przy akompaniamencie akordeonu w rękach pana Jarka Stefaniaka 
płynęła melodia za melodią razem ze wspomnieniami żołnierzy 4 
pułku, który w 1915 roku stoczył pod Wolą Osowińską bitwę.
W programie wieczoru nie mogło zabraknąć wspomnień o Lwowie 
. Kiedy 11 listopada 1918 roku Warszawa świętowała Niepodległość, 
we Lwowie trwały walki.
„Jest takie miasto, co zwie się Lwów,
Znów wolno o nim dziś pamiętać.
Nocą, we Lwowie srebrzysty nów
Oświetla cmentarz, gdzie Orlęta.
To lwowskie dzieci w mogiłach śpią;
Gimnazjaliści i batiary.
Na niebie gwiazdy ze zwiewną mgłą
I płyną chmury jak sztandary.
Modlitwę w ciszy zmów bez słów,
Za cmentarz Orląt i za Lwów.”
„ Pierwsza Brygada” – obecnie Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskie-
go – ulubiony utwór Marszałka Józefa Piłsudskiego zasłużyła na od-
dzielną historię . A potem Julka Kożuch wyrecytowała piękny wiersz 
„ Polskie cmentarze to białe cmentarze „ , Wiktoria Skowron zagrała 
na skrzypcach nostalgicznie „ O mój rozmarynie”. Program zakończyła 
pieśń „ Na cześć nieznanego żołnierza” z 1925 roku.
„W ogniu, w huku, w dymie
rozwiał wiatr twe imię,
a w ziemię wsiąkła krew,
by wzrósł wolnością święty siew.
Śpij w tym cichym grobie,
Polska śni się tobie...
Pod skroń podnieśmy dłoń,
na baczność stać, prezentuj broń!
Na baczność stać! Prezentuj broń!”
PS. Nie mogło oczywiście zabraknąć woleńskiego placka .
 
Alina Kryjak 

„Biało – czerwone śpiewanki” Wieczór Pieśni  
Patriotycznej  
w Woli Chomejowej
11 października w SP w Woli Chomejowej odbył się 
kolejny Wieczór Pieśni Patriotycznej. Było bardzo 
ciepło, energetycznie i śpiewająco. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom i współorganizatorom , 
a w szczególności pani Magdzie Miturze dzielnie 
akompaniującej rozśpiewanej gromadzie :)

GOKiS

IV Festiwal Pieśni 
Patriotycznej 
3 października w Domu Kultury w Kocku odbył się 
XIV Festiwal Pieśni Patriotycznej "Pieśń Ojczyzny 
Pełna". Naszą Gminę reprezentowała Wiktoria 
Skowron i Damian Parysek :) 
Miło nam poinformować, że Wiktoria Skowron do-
stała wyróżnienie. 

GOKiS
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XXII JESIENNY KONKURS 
RECYTATORSKI
27 i 28 listopada 2018r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie 
odbył się Turniej Wojewódzki XXII Jesiennego Konkursu Recytator-
skiego „Narodziny światów – fantastyka w literaturze”. W I Koncercie 
wystąpili uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej i III klas gimna-
zjum. Wśród nich znalazła się uczennica klasy VIIIa Zespołu Placówek 
Oświatowych w Woli Osowińskiej Wiktoria Skowron, która recytowała 
fragment prozy V. Roth „Niezgodna” wybrany wspólnie z nauczycielką 
języka polskiego panią Małgorzatą Caban. Zaprezentowała się bardzo 
dobrze i, mimo że nie dostała się do ścisłej czołówki i nie weźmie 
udziału w Koncercie Laureatów, może być z siebie dumna. Znalazła 
się przecież wśród najlepszych recytatorów z naszego województwa. 
Życzymy dalszych sukcesów! 

Małgorzata Caban

SPOTKANIE Z OJCEM  
FILIPEM BUCZYŃSKIM
Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Wolontariusza opie-
kunka Szkolnego Koła Wolontariuszy w Zespole Placówek Oświato-
wych w Woli Osowińskiej – pani Małgorzata Caban –  zaprosiła do 
naszej szkoły prezesa Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego 
Księcia – ojca Filipa Buczyńskiego. 28 listopada 2018 roku o godzinie 
12.00 rozpoczęło się spotkanie z tym wyjątkowym gościem. Ucznio-
wie klas: VI, VII, VIIIa i VIIIb szkoły podstawowej oraz IIIa i IIIb gimna-
zjum mieli okazję wysłuchać historii z życia niektórych podopiecz-
nych Hospicjum. Problemy, z którymi zmagają się oni każdego dnia, 
spowodowały, że nasze trudności wydały się bardzo, bardzo małe. 
Na zakończenie wolontariusze naszej szkoły podziękowali za przyjazd, 
wręczając prezent dla podopiecznych Hospicjum – książki zebrane 

podczas akcji „Podaruj dzieciom książkę”. Była to 
dla wszystkich wspaniała lekcja wrażliwości. 

Małgorzata Caban

„Jestem cudem”
artystyczna jesień wiejskiego maluszka

to projekt GOKiS realizownay przez cały wrzesień 
i październik, a dofinansowany przez Bardzo Młodą 
Kulturę ( CSK Lublin ).
W każdą sobotę dzieci miały okazję zetknąć się 
i popróbować różnych dziedzin sztuki: malarstwo, 
rysunek, papieroplastyka, drama, śpiew, taniec itd. 
Maluszki były tez na wycieczce i spektaklu w Fil-
harmoni Lubelskiej. Zajęcia z dziećmi prowadziły 
panie:
Jolanta Chojnacka, Edyta Gruchoła, Marta Grzejdak, 
Jolanta Kożuch, Alina Kryjak, Helena Nowacka- Dłu-
gołędzka, Sylwia Polkowska, Marta Smogorzewska 
serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na kolejne za-
jęcia wszystkich chętnych. Szczegółowe informacje 
na facebooku GOKiS.

GOKiS
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Kilka dni temu w Borkach na ulicy Nadrzecznej 
miała miejsce nietypowa awaria. Zostałem poin-
formowany iż nie odpływa woda do rzeki z rowu 
głównego do którego odprowadzane są przetwo-
rzone ścieki z  oczyszczalni w Borkach. Czwartego 
grudnia  ZGK w Borkach , OSP Borki  i GSW w Bor-
kach  podjęły działania mające na celu wypom-
powanie wody z podziemnego rurociągu w celu 
znalezienia przyczyny zatamowania wody. Po ok. 
2,5 godzinach pracy efekt był niewielki. Wypompo-
wanie wody z ok 200 metrowego odcinka rurocią-
gu o średnicy 80 cm zajął by cały dzień. Podjąłem 
decyzję o wejściu do rurociągu od strony rzeki, by 
zlokalizować zator. Po przejściu ok 31 m. dotarłem 
do podziemnej studzienki  w której utworzył się 
zator (widoczny na załączonym zdjęciu). Problem 
polegał nie na zatorze, lecz na jego usunięciu. Kilka 
lat temu pracownicy p. Mateusiaka  podczas wy-
konywania nawierzchni bitumicznej  zaasfaltowali 
dwie studzienki rewizyjne między innymi tę gdzie 
powstał zator. Piątego grudnia  podjęliśmy prace 
polegające na zlokalizowaniu i odkopaniu studzien-
ki, usunięciu zatoru, wykonaniu włazu rewizyjnego 
do studzienki . Prace te zostały wykonane w jeden 
dzień. Natomiast koszty tej naprawy poniosła GSW, 
ZGK i Gmina Borki. Pytanie nasuwa się tylko jedno: 
ile jeszcze takich fuszerek wyjdzie?.  Wystarczyło za-
montować właz rewizyjny do studzienki w drodze 
by na bieżąco  monitorować stan rurociągu. A po-
wstała awaria była bardzo poważna gdyż groziła 
nasiąknięciem wodą gruntu pod drogą, uszkodze-
niem stabilizacji a tym samym i drogi.
Kończąc chciałbym w imieniu Zarządu GSW w Bor-
kach oraz swoim życzyć mieszkańcom Gminy Borki  
Zdrowych, Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadcho-
dzącym 2019 r.

Przewodnicząc Zarządu GSW Borki
Adam Król

zator Akcja „Znicz pamięci”
W Zespole Placówek Oświatowych  w Woli Osowińskiej 9 listopada 
2018r.  po uroczystym apelu z okazji 100-LECIA  NIEPODLEGŁOŚCI 
przedstawiciele społeczności szkolnej udali się do miejsc pamięci i na 
cmentarz, aby zapalić znicze na grobach tych, którzy zginęli w czasie 
II wojny światowej. Na cmentarz pieszo udali się uczniowie klasy IV 
z opiekunem panią Barbarą Zdunek. Upamiętniliśmy też nauczycieli 
i duchownych, którzy w tym stuleciu, po odzyskaniu niepodległości  
pracowali dla społeczności Woli Osowińskiej.  Akcja została zorga-
nizowana po raz trzeci, znicze ofiarowali  uczniowie klas  od I do VIII  
i gimnazjum. 

Hanna Gołoś
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opowieści sprzed lat
Henryk Osik 
wspomnienia z lat 
walki i niewoli 
1916-1922 (c.d.)
Brat Antek siedział z jednym żołnierzem, Józefem 
Cybulem z Bykowszczyzny, który będąc na urlo-
pie chciał się ze mną spotkać. Zamówiłem butelkę, 
kiełbaski i galaretę w occie. W tym czasie weszło 
do karczmy czterech czy pięciu drabów. Poznałem 
jednego – Wielki Sikora, pierwszy zabijaka w Kocku. 
Grasował po knajpach i gdzie chłopi ze wsi siedzieli 
zabierał ze stołu wódkę czy wino z butelką, zakąską 
z talerzem i ze swymi kumplami zjadali i wypijali 
na oczach chłopów. Ludzie  bali się protestować, 
bo pobili, a mogli i zabić, co się zdarzało w czasie 
wojny. Nawet policja była wobec nich bezsilna. Tak 
się stało i teraz. Podszedł Sikora do naszego stołu, 
wziął butelkę i śmiejąc się sięga po talerz z gala-
retą. Mówię do niego – zostaw, a on „co mówisz, 
widziałeś to?” i pokazuje pałkę z zasadzoną na niej 
mosiężną kulą. Byłem podpity i zdenerwowany, 
a jako żołnierz legionista nie chciałem się cofnąć. 
Powtórzyłem: „zostaw butelkę”, a jego kompany 
w śmiech. Sikora śmiejąc się wziął talerz z galaretą 
i chciał odejść do następnego wolnego stolika. 
Mocnym uderzeniem podbiłem mu talerz z gala-
retą polaną octem. Galareta wylądowała na twa-
rzy Wielkiego Sikory, zalała mu octem oczy i nos. 
Zawył z bólu i zaczął się wycierać. Skorzystałem 
z tego, wyrwałem mu z zanadrza pałkę i rozpoczę-
ła się bójka. Koledzy Sikory kupą skoczyli na mnie, 
lecz Cybul z Antkiem chwycili za stołki i pobiliśmy 
bandę Sikory. Wpadła policja, zabrała Sikorę i jego 
pobitych kompanów, a nam, ze względu na to, że 
byliśmy wojskowymi, kazali tylko zapłacić Szmulo-
wi za szkody wyrządzone w czasie bójki. Otwarła 
mi się rana koło łokcia. Musiałem pójść do lekarza, 
a po dwóch dniach urlop się kończył. Odjechałem 
do armii.
W Warszawie, gdzie się zgłosiłem, lekarz po obej-
rzeniu rany odesłał mnie do kwatermistrzostwa na 
miesiąc kwarantanny. Dopiero po miesiącu miałem 

wrócić do Batalionu na Białorusi. Tymczasem woziliśmy prowiant, 
amunicję i sprzęt pociągiem z Warszawy do Kowna i pod Smoleńsk. 
Z dawna znałem się trochę na handlu, a tu znowu zaczął się han-
del i szmugiel. Wkrótce znali mnie dostawcy, a i szef polubił. Mawiał 
często, że mam smykałkę do handlu. Wiodło mi się dobrze. Mogłem 
zostać w kwatermistrzostwie, ale ambicja mnie gnała na front. Ja 
stary legionista będę prowiant woził? No i po miesiącu wróciłem do 
Batalionu.
W tym czasie nasz Batalion nazwano Batalionem Śmierci. Gdzie było 
najciężej, posyłano nasz Batalion, który zawsze musiał wroga prze-
łamać. Chłopy jeden w drugiego silne, krępe i szczególnie groźne 
w walce na bagnety. Po kilku tygodniach walk w okopach przekląłem 
wojsko, wojnę i bolszewików. Przeżyłem smród, głód, brud i wszy 
w ziemiankach i okopach. Lecz cóż, trzeba było walczyć aż do zwy-
cięstwa. Zdobyliśmy Smoleńsk, trzykrotnie zdobywaliśmy Połock 
i trzykrotnie bolszewicy go odbijali.
Pamiętam raz omal mnie wilki nie zjadły pod Połockiem. Byłem wów-
czas łącznikiem od sztabu armii do Batalionu. Jechałem konno przez 
las nocą. Miałem tylko szablę. Otoczyło mnie stado wilków. Gnałem 
co koń wyskoczy, lecz wilki były szybsze. W pewnej chwili jeden wilk 
chwycił konia za szyję zębami. Koń zwolnił, zaczął się chwiać i dusić. 
Chwyciłem się konaru dębu, pod którym zatrzymał się koń. Szkapa 
oparła się bokiem o pień drzewa. To pozwoliło mi mocno uchwycić 
się konaru. Prawie, że przewiesiłem się brzuchem na gałęzi gdy jeden 
z wilków wskoczył na walącego się konia i chwycił za obcas mojego 
buta. Koń upadł, wilk zawisł ciężarem u mojej nogi i omal mnie nie 
ściągnął z gałęzi. Nie mogłem się od niego uwolnić. Wyjąłem szablę 
i dziobałem go. Nie odczepił się. Tłukłem w łeb szablą. Nic nie da-
wało. Aż odrąbałem łeb od tułowia, szczęki uwolniłem podważając 
szablą. Tymczasem wilki zagryzły konia i darły z niego kawały mięsa, 
gryząc się między sobą. Zziajany z wysiłku, ledwie żywy siedziałem na 
drzewie i czekałem, kiedy wilki nasycą się i pójdą. Nie wiem jak długo 
to trwało. Dopiero o świcie wilki, jeden po drugim zaczęły umykać 
spod drzewa. Pozostał tylko koń z pogryzionym zadem i szyją oraz 
ciało wilka z odciętym łbem. Wziąłem siodło i poszedłem do sztabu 
pieszo z szablą w ręku dla obrony (tym razem bałem się tylko wilków). 
Po jakimś czasie dopędzili mnie dwaj konni zwiadowcy, wysłani za 
mną, sprawdzić co się stało, że nie wróciłem. Widzieli po drodze zje-
dzonego konia i zaświadczyli przed dowódcą, gdy zdawałem raport. 
Od tamtej pory wysyłano po dwóch gońców, chociaż raz i dwóch nie 
wróciło i nie wiadomo co się z nimi stało. 
Wiosną wysłano nas na Ukrainę, w okolice podgórskie. Zdobywali-
śmy wiele miast i wsi w rejonie Złotej Lipy i Gniłej Lipy. Walczyliśmy 
z Kozakami Petlury, bolszewikami i z hajdamakami. Tam się działy 
straszne rzeczy, a najwięcej ucierpiała nieszczęsna ludność ukraiń-
ska. Spotykało się wsie i osady wypalone, ludność wyrżnięta, kobiety 
zgwałcone, zamęczone jeszcze z granatem wsadzonym między nogi. 
Czasami granat rozerwał ciało kobiety, a czasem nie rozerwał się tylko 
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sterczał do góry jakby wołając o pomstę do nieba.
Poszliśmy raz na odsiecz jakiegoś miasteczka, które 
zajęli bolszewicy. Huraganowym ogniem przeła-
maliśmy opór. Wróg zaczął uciekać. W podwórku 
jakiegoś piętrowego domu usłyszałem krzyk mor-
dowanej kobiety. Wpadliśmy we dwóch na scho-
dy i na piętro, skąd dochodził krzyk. Kolega, który 
wpadł pierwszy od razu przygwoździł bagnetem 
wroga, gwałcącego młodą kobietę. Druga, starsza 
leżała pod ścianą z rozbitą głową, z której ciekła 
krew. Ściągnąłem dogorywającego wroga z ko-
biety, ta zasłoniła suknią nogi i od razu krzyknęła: 
„O Polacy. Ratujcie dziecko”. Podbiegła do okna 
i pokazuje na krzak bzu. Na ogromnym krzaku 
wisiało w gałęziach może półroczne dziecko. Wy-
padłem na podwórko, wlazłem w krzak i wyjąłem 
żywego chłopca, który na rękach zaczął krzyczeć. 
Nic mu się nie stało, bo był w poduszce, tak jak 
w beciku. Był tylko trochę podrapany. Tymczasem 
kobieta z żołnierzem zaczęli cucić matkę, której 
uderzenie kolbą przez grubą chustkę też nie za-
biło. Otóż przed chwilą, już w czasie walk, wpadł 
ten do ich mieszkania i widząc piękną młodą ko-
bietę chciał ją zgwałcić. Kobieta zaczęła krzyczeć 
i uciekać. Wpadła jej matka. Bolszewik pchnął kol-
bą starą kobietę. Młoda chwyciła z kołyski dziec-
ko z poduszką. Wyrwał jej dziecko i wyrzucił przez 
otwarte okno, co widząc kobieta upadła półprzy-
tomna. Wojak na nią i za chwilę my wpadliśmy. To 
były Ukrainki. Mąż młodszej walczył gdzieś w Armii 
Czerwonej. Kobiety podziękowały nam i zapraszały 
na kwaterę, gdybyśmy mieli postój w tym mieście. 
Poczęstowały nas dobrym winem własnej produk-
cji i domowym ciastem. Tego samego dnia poszli-
śmy dalej i więcej ich nie widziałem.

CDN...

Nie obejdzie się  
bez misia
Pluszowe misie to  jedne z najpopularniejszych 
zabawek na świecie. Dzieciom towarzyszą w bez-
troskiej zabawie, zaś dorosłym kojarzą się z cudow-
nym czasem dzieciństwa. Nie ma chyba domu, 
w którym na półce, łóżku lub fotelu nie siedzi miś. 
Może to być zupełnie mały bury miś, odrobinę za-
pomniany, albo piękny, duży, kolorowy.
25  listopada przypada Światowy Dzień Pluszowego 
Misia. W naszej szkole z tej okazji w poniedziałek 26 
listopada uczniowie przynieśli pluszowe maskotki, 
które  towarzyszyły im w czasie przerw i na lek-
cjach. Na korytarzach zrobiło się miło, przytulnie 
i kolorowo.

Sylwia Wędroch

Wycieczka małych i dużych 
przedszkolaków
W dniu 20 listopada 2018 r. dzieci z Punktu Przedszkolnego z Bork 
z grup "Biedroneczki", "Muchomorki" i "Słoneczka" były na swojej 
pierwszej szkolnej wycieczce. Pojechaliśmy do Łukowa na salę zabaw 
Arkabos. Celem naszej wycieczki była integracja grup rówieśniczych, 
rozwijanie motoryki dużej i małej oraz stworzenie możliwości rado-
snego spędzania czasu. 

Wspólne zabawy na sali, wśród rówieśników, dostarczyły nam wiele 
miłych wrażeń i radości. Zmęczeni, ale w dobrych nastrojach wróci-
liśmy na obiad do szkoły.

Edyta Gruchoła
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Świąteczny  
szczupak  
w galarecie 
Składniki
1 szczupak (1-2 kg)
1 cebula
1 namoczona bułka
2 jajka
1 łyżka masła
Warzywa (jak do rosołu)
0,5 szklanki wody
Sól
Pieprz cytrynowy, pieprz biały
Liście laurowe
Ziele angielskie
Przygotowanie
Szczupak: ostrym nożem zdjąć skórę ze szczupaka, 
zaczynając od nacięcia przy głowie. Mięso oddzie-
lić od ości i zmielić w maszynce razem z cebulą 
i namoczoną bułką.  Mięso z ryby zmielone z ce-
bulą i bułką wyrobić z jajkami, 1 łyżką masła, solą 
i białym pieprzem. Masę włożyć do zszytej skóry, 
zawinąć w lniane płótno i osznurować. Wrzucić do 
wrzątku i gotować na wolnym ogniu przez godzinę. 
Następnie wystudzić i umieścić między dwiema 
tacami, obciążyć ciężkim przedmiotem na kilka 
godzin. Wystudzonego szczupaka rozwinąć z płót-
na, pokroić i ułożyć na półmiskach. Dekorować 
jajkiem, porem, pomidorem i koniecznie cytryną.
Galareta: ości, głowę i płetwy pozostałe ze szczupa-
ka gotować z warzywami na bardzo lekkim ogniu 
przez ok. 3 godziny. Dodać sól, pieprz cytrynowy, 
liście laurowe i ziele angielskie. Nie mieszać gotują-
cego się wywaru,  nie wkładać nawet łyżki. Wywar 
ostudzić po ugotowaniu i przecedzić  przez  gazę 
– powinno się uzyskać ok. 2 l wywaru. Następnie 
wywar zagotować i dodać żelatynę rozpuszczo-
ną w 0,5 szklanki wody. Odstawić do całkowitego 
wystudzenia. Gdy galareta zacznie tężeć, zalać nią 
szczupaka.

Jolanta Bisak



2	listopada	1925	r.	- Powstanie Grobu Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie. 

5	listopada	1985	r.	- Pierwsza udana transplantacja serca w Polsce 
dokonana przez Zbigniewa Religę

7	listopada	1806	r. - Wybuchło powstanie wielkopolskie

11	listopada	1918	r. - Odzyskanie niepodległości przez Polskę

16	listopada	1918	r. - Józef Piłsudski wysyła telegram informujący 
o powstaniu państwa Polskiego.

19	listopada	1816	r. - Powstanie uniwersytetu w Warszawie

25	listopada	1990	r.	- Pierwsze powszechne wybory prezydenckie 
w III RP

26	listopada	1855	r. - Zmarł Adam Mickiewicz

27	listopada	1815	r. - Nadanie Ustawy Konstytucyjnej Królestwa 
Polskiego

29	listopada	1830	r. - Wybuch Powstania Listopadowego

8 grudnia 1980 r. - Czesław Miłosz odebrał Nagrodę Nobla

10 grudnia 1905 r. - Literacka Nagroda Nobla dla Henryka Sien-
kiewicza

13 grudnia 1981 r. - Wprowadzenie stanu wojennego

16 grudnia 1981 r. - Pacyfikacja kopalni „Wujek”

17 grudnia 1970 r. - Czarny Czwartek na Wybrzeżu

18 grudnia 1915 r. - Powołanie Centralnego Komitetu Narodowego

22 grudnia 1990 r. - Lech Wałęsa zostaje prezydentem RP

26 grudnia 1898 r. - Odkrycie radu przez małżeństwo Curie

31 grudnia 1932 r. - Polacy po raz pierwszy łamią szyfr Enigmy

wydarzyło się
wydarzy się
Styczeń

03.01.2019 – Spotkanie Klubu Filmowego Senior

11.01.2019 – IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastora-
łek Niemieckojęzycznych

12.01.2019 – Spotkanie Noworoczne

13.01.2019 – Wielka Orkiestra Świątecznej  
Pomocy

15.01.2019 – Powiatowa Gimnazjada Drużyn  
w Tenisie Stołowym 

17.01.2019 – XXIX Konkurs Recytatorski Poezji, 
Prozy Bożonarodzeniowej i Religijnej

18.01.2019 – Mistrzostwa Gminy w Piłkę Siatko-
wą dziewcząt i chłopców

29.01.2019 – Powiatowy Drużynowy Tenis Stoło-
wy

Luty

02-03.02.2019 – „Rafałki” Konkurs Modeli Plasti-
kowych i Kartonowych

07.02.2019 – Spotkanie Klubu Filmowego Se-
nior

11-24.02.2019 – Akcja Zima w GOKiS

11-24.02.2019 – Ferie Zimowe w bibliotece – gry  

K A L E N D A R I U MK A L E N D A R I U M

24


