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Słowo Wójta
Szanowni Mieszkańcy i Sympatycy Gminy Borki,
jest mi niezmiernie miło po raz pierwszy w Nowym Roku kierować te słowa do Państwa. Korzystając z tej okazji, chciałbym złożyć Państwu
najserdeczniejsze noworoczne życzenia wszelkiej
pomyślności, zdrowia oraz zapału do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Życzę Państwu również wspaniałych zabaw noworocznych, gdyż, jak
nakazuje wielowiekowa tradycja, karnawał należy
świętować hucznie, bo „im wyższe będą skoki, tym
wyższe będzie się rodziło zboże”.
Redakcja naszego biuletynu przygotowała kilka
materiałów podsumowujących ubiegły rok w Gminie Borki. Zapoznają się Państwo z nimi na dalszych
stronach. Dlatego w tym miejscu zrezygnuję ze
szczegółowego sprawozdania z tego, co udało się
nam zrobić. Odniosę się jednak do niezależnego
rankingu Sukces Kadencji, który został opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza oraz dr Julitę Łukomską – naukowców z Katedry Rozwoju
i Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego.
Sukces Kadencji jest rankingiem przygotowanym
na podstawie kluczowych kryteriów oceny jednostek samorządowych takich jak: budżet jednostki, gospodarka lokalna, komunalna infrastruktura
techniczna, stan społeczny (związany z edukacją).
W tym zestawieniu zajęliśmy najwyższą lokatę
wśród samorządów z powiatu radzyńskiego. To
pokazuje, że kierunek rozwoju Gminy Borki, który
obrałem jest kierunkiem dobrym, bo po rezultatach wytężonej pracy mojej i mojego zespołu gmina awansowała o aż 259 pozycji w stosunku do
kadencji 2010–2014, gdy wójtem był Henryk Mateusiak. Od początku roku aktywnie pracujemy wraz
z zespołem na rzecz naszej społeczności, aby moja
druga kadencja również przełożyła się na sukces
Gminy i tym samym podniesienie jakości życia Państwa jako jej mieszkańców.
Pokrótce przybliżę plany na rok 2019. O ile procedury konkursowe będą przebiegać sprawnie (jako
Gmina zrobiliśmy już wszystko, aby złożyć wnioski
o dofinansowania), to rozpoczniemy kilka ważnych
i potrzebnych przedsięwzięć.
Rozpocznę od projektu Nowa Odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja. Jego całkowita wartość wynosi
prawie 7 milionów złotych. Wniosek o dofinansowanie znajduje się obecnie na etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Projekt obejmuje

odnowienie zabytkowego parku w Woli Osowińskiej, terenu byłej
plebanii w Borkach, rozszerzenie oferty ośrodka sportu i rekreacji nad
Bystrzycą przy zabytkowym młynie w Borkach oraz modernizację
remizy we Wrzosowie.
Jeśli chodzi o rewitalizację terenu parkowego w Woli Osowińskiej, to
naszym celem będzie ochrona zabytkowych drzew oraz podniesienie
walorów estetycznych tego obszaru, gdyż niewątpliwie przez lata zaniedbań wymaga on uporządkowania. Chcemy, aby park był przyjemnym miejscem do rekreacji, niedzielnych spacerów, miłego spędzania wolnego czasu w otoczeniu przyrody. Działania, które będziemy
podejmować są pomyślane tak, aby były przyjazne dla środowiska.
Przeprowadzimy prace pielęgnacyjne zabytkowego drzewostanu.
Odtworzymy dawne łąki na terenie parku, usuniemy samosiewy oraz
zakrzaczenia. Zostaną zbudowane drogi pieszojezdne i piesze o nawierzchni z kruszyw naturalnych, które będą całkowicie przepuszczalne dla wody. Zbudujemy altanę i schody terenowe na wyspie
znajdującej się na stawie w północno-zachodnim narożniku parku.
Nasadzimy ponad 200 drzew oraz nowe krzewy i byliny. Będziemy
koncentrować się na tym, aby pomóc zagrożonej populacji pszczół
– w parku będziemy nasadzać rośliny miododajne.
Przechodząc do planów rewitalizacyjnych placu przy byłej plebanii w Borkach, zechcemy utwardzić kostką brukową teren okalający
kościół, ustawimy ławki parkowe i kosze na śmieci, zamontujemy
zewnętrzne oświetlenie solarne. Zajmiemy się także remontem budynku gospodarczego: wymienimy stolarkę okienną i drzwiową, pokrycie dachowe (eternit wymienimy na blachę trapezową powlekaną),
ocieplimy budynek oraz wykonamy fasadę, która obecnie znajduje
się w złym stanie technicznym. Wykonamy posadzki wewnętrzne
oraz tynki na ścianach.
W ramach ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Borkach będziemy
zagospodarowywać tereny przy Bystrzycy, które już w ubiegłych latach zaczęliśmy dostosowywać do potrzeb naszych mieszkańców.
Jest tam już boisko do siatkówki plażowej i mała infrastruktura. Teren
pomyśleliśmy jako miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Chcemy, aby młodzież mogła spotykać się tam oraz uprawiać sport.
Wykonamy nawierzchnię betonową oraz zakupimy urządzenia do
skateparku. Będzie tam także miejsce dla najmłodszych. W projekcie
został uwzględniony plac zabaw; zaplanowaliśmy zakup urządzeń do
niego. Podobnie jak na terenie po byłej plebani, tam także planujemy
montaż lamp solarnych, koszy na śmieci oraz ławek.
W ramach projektu rewitalizacyjnego zmodernizujemy także remizę
we Wrzosowie. Budynek zostanie ocieplony wełną mineralną oraz
styropianem, a stara stolarka okienna i drzwiowa zostanie wymieniona na nową, eliminującą straty ciepła. Wykonamy także pochylnię
oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowany jest także
schodołaz wewnątrz budynku. W projekcie przewidzieliśmy również
nowe orynnowanie budynku i wymianę instalacji elektrycznej. Oprócz
tego uporządkujemy teren wokół budynku – zarezerwowaliśmy środki
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na przycinanie trawy. Ustawimy także ławki.
Z pewnością zainteresuje Państwa projekt dotyczący dwóch przedszkoli. Całkowita wartość tego
projektu wynosi ponad 1,2 miliona złotych. Według nieoficjalnych informacji nasz wniosek Wesołe przedszkolaki w Gminie Borki znajduje się
na jednym z pierwszych miejsc na liście rankingowej i istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo,
że otrzymamy pieniądze. Dzięki tym pieniądzom
w Borkach zostanie otworzone przedszkole. Pomieszczenia przedszkolne zostaną wyremontowane oraz wyposażone. Będziemy mieć także środki
na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz na dodatkowe zajęcia dla dzieci. W Woli Osowińskiej zostanie
utworzona nowa grupa przedszkolna. Dzięki tym
przedszkolom nasze dzieci będą mieć lepsze warunki do rozwoju.
W roku 2019 będziemy również realizować projekt
budowy remizy w Woli Chomejowej. Ten projekt
będzie kosztować 900 tysięcy złotych. Obecnie
znajduje się on na etapie oceny. Jak wiemy, budowa remizy została już rozpoczęta. Za pieniądze sołeckie zostały zbudowane fundamenty. Docelowo
w remizie będzie część wydzielona dla strażaków.
Ma tam być usytuowany Wiejski Dom Kultury; zostanie zrealizowany program zajęć przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Harmonogram tych zajęć jest już gotowy.
Podzielę się z Państwem planami dotyczącymi modernizacji infrastruktury drogowej w Gminie Borki. Po pierwsze, będziemy budować drogę Wola
Chomejowa–Borki. Ta droga jest bardzo potrzebna,
bo z całą pewnością będzie nam wszystkim słu-

żyć. Wartość tej inwestycji wynosi 10 milionów złotych. Gmina Borki
sfinansuje 1,7 miliona złotych, zaś reszta środków będzie pochodzić
ze Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim oraz z funduszy
europejskich. Podpisaliśmy już umowę ze starostwem. Pierwszy przetarg na wykonanie robót został unieważniony ze względu na nieprawidłową formę wnoszenia wadium. Najprawdopodobniej jeszcze
w styczniu zostanie rozpisany kolejny przetarg.
Oprócz drogi Wola Chomejowa–Borki planowane są modernizacje
dróg o wartości nie mniejszej niż w roku 2018. Mianowicie planujemy
skorzystać z programu modernizacji dróg, związanego z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych: chcielibyśmy wyremontować drogę
gminną 102278L w Starej Wsi (420 tys. złotych) oraz w Woli Chomejowej (540 tys. złotych). Korzystając z programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej, planujemy zmodernizować
drogi gminne w Borkach (ul. Spółdzielcza i Magnoliowa) na łączną
sumę 950 tys. złotych.
Mam nadzieję, że realizacja planów, które Państwu nakreśliłem będzie przebiegać bez zakłóceń i problemów oraz że dzięki temu wspomniane przedsięwzięcia już niedługo będą Państwu służyć na co
dzień. Będzie to dla mnie wielka radość oraz poczucie spełnienia,
że to, co robię wraz z moimi współpracownikami ma sens.
Na zakończenie powiem jeszcze o zmianach personalnych w samym
Urzędzie Gminy. Jak wiadomo, po kilku latach pomyślnej współpracy
ze stanowiska sekretarza Gminy Borki zrezygnowała Renata Leszcz.
Gmina obecnie nie zatrudnia sekretarza, gdyż nikt nie zgłosił się do
ogłoszonego konkursu. Będziemy jeszcze sukcesywnie ogłaszać konkurs na stanowisko sekretarza. W związku z tym powołałem na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Borki Pawła Komonia, który jest osobą
posiadającą odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie. Mam nadzieję
na efektywną współpracę na rzecz Gminy Borki oraz życzę mojemu
zastępcy satysfakcji z pracy w naszym urzędzie.
Radosław Sałata

II Konkurs modeli
plastikowych i kartonowych
w Borkach

rafałki
Sobota (2 luty 2019 roku):
od 9.00 do 14.00
– rejestracja uczestników,
od 11.00 do 15.30
– wystawa dostępna dla zwiedzających,
od 16.00 do 19.00
– ocena modeli.
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2–3 lutego 2019
w Sali Widowiskowej
Gminnej Biblioteki Publicznej,
ul. Spółdzielcza 1
Niedziela (3 luty 2019 roku):
od 10.00 do 15.00
– wystawa dostępna dla zwiedzających,
od 13.30 do 15.00
– rozdanie nagród i zakończenie konkursu.

zapraszamy

Komisje stałe w Radzie Gminy Borki powołane
Na podstawie uchwał y Rady Gminy Borki
nr III/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie
powołania, ustalenia przedmiotu działania i składu
osobowego stałych komisji Rady Gminy Borki zostały powołane następujące komisje: a) Promocji,
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy, Przestrzegania Prawa, Oświaty, Kultury, Sportu i Wychowania, b) Rolnictwa, Ekologii, Spraw Socjalnych
Wsi i Ochrony Zdrowia, c) Rewizyjna oraz d) Skarg,
Wniosków i Petycji.
Skład osobowy powołanych komisji jest następujący:
1. Komisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy,
Przestrzegania Prawa Oświaty, Kultury, Sportu i Wychowania:
przewodnicząca – Beata Guz, wiceprzewodnicząca – Elżbieta Kulenty oraz członkowie – Janusz Buhaj, Piotr Cieślak, Henryk Bęczyński,
Tomasz Kwaśny oraz Bożena Górska.
2. Komisja Rolnictwa, Ekologii, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony
Zdrowia: przewodniczący – Stanisław Sokół, wiceprzewodniczący –
Rafał Gremplewski oraz członkowie – Janusz Buhaj, Bogdan Sposób,
Henryk Bęczyński, Andrzej Rogulski oraz Marcin Jaszczuk.
3. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Tomasz Kwaśny, wiceprzewodniczący – Andrzej Rogulski oraz członkowie Elżbieta Kulenty, Piotr
Cieślak, Stanisław Sokół, Adam Król oraz Piotr Kondaszuk.
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: przewodniczący – Adam Król,
wiceprzewodniczący – Rafał Gremplewski oraz członek – Beata Guz.
Komisje różnią się zakresem kompetencji. Komisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy, Przestrzegania Prawa, Oświaty,
Kultury, Sportu i Wychowania odpowiada za promocję gminy, sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Do jej kompetencji należą
także problemy gminnej gospodarki finansowej, sprawy lokalnego
transportu zbiorowego, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, współpracy z organizacjami porządkowymi, społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw, sprawy edukacji publicznej,
kultury, sportu i turystyki.
Do zakresu kompetencji Komisji Rolnictwa, Ekologii, Spraw Socjalnych
Wsi i Ochrony Zdrowia wchodzą następujące sprawy: ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami; ochrona środowiska i przyrody
oraz gospodarka wodna; gminne drogi, ulice, mosty oraz organizacja
ruchu drogowego; wodociągi i zaopatrzenie w wodę; kanalizacja,
usuwanie i oczyszczanie ścieków; utrzymanie czystości i porządku;
zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz; pomoc społeczna i polityka
prorodzinna; zieleń gminna i zadrzewienie; ochrona zdrowia.
Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za kontrolowanie działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, a także opiniowanie wykonania budżetu gminy
i występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia
absolutorium.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych, a także rozpatruje wnioski
oraz petycje składane przez obywateli.
Małgorzata Kulikowska

Paweł Komoń Zastępcą
Wójta Gminy Borki

Nowy zastępca jest absolwentem Politechniki Lubelskiej. Ukończył studia magisterskie na kierunku
mechanika i budowa maszyn. Jest także absolwentem studiów na kierunku menedżer administracji
publicznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Oprócz tego ukończył szereg
kursów specjalistycznych w zakresie administracji
publicznej. W swoim CV posiada doświadczenie
kierownicze m. in. doświadczenie w pracy na stanowisku zastępcy Wójta Gminy Kąkolewnica.
Małgorzata Kulikowska
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Drogi zmodernizowane
za ponad milion złotych
Gmina Borki zmodernizowała trzy drogi gminne w Krasewie,
Maruszewcu Pofolwarcznym i Nowinach przy dużym udziale środków uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
W otwarciu drogi w Krasewie wzięli udział m. in. Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk oraz Wójt Gminy Borki Radosław Sałata.
Łączna suma pieniędzy uzyskanych przez gminę od Wojewody
Lubelskiego wyniosła 758 213 zł. Pochodzą one z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast całkowita suma środków
wydanych na modernizację trzech dróg wyniosła 1 095 735, 45 zł.
Na wniosek Urzędu Gminy Borki skierowany do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego
dokonała weryfikacji szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej Gminy Borki, co miało miejsce 16 maja 2017 roku. Szkody były
spowodowane przez gwałtowny spływ wód opadowych i roztopowych, który wystąpił w lutym 2017 roku. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Wojewodę Lubelskiego Gmina Borki mogła
ubiegać się o dofinansowanie modernizacji dróg, które uległy uszkodzeniu. Po złożeniu wniosku w roku 2018 gmina otrzymała środki
finansowe na realizację trzech zadań: remont drogi gminnej nr 102119L

w miejscowości Krasew (500 m) na kwotę 339 217
zł, przebudowę drogi gminnej nr 102282L w miejscowości Nowiny (390 m) na kwotę 140 000 zł,
remont drogi gminnej nr 102279L w miejscowości
Maruszewiec Pofolwarczny (463 m) na kwotę 278
996 zł. Ze względu na to, że kwota dofinansowania w Maruszewcu nie obejmowała całości drogi,
gmina sfinansowała remont pozostałego odcinka
drogi z własnych środków.
W Krasewie i Maruszewcu remonty dróg odbywały
się w dniach od 15 listopada do 10 grudnia 2018
roku, zaś w Nowinach – od 25 lipca do 31 sierpnia
2018 roku. Na otwarciu drogi w Krasewie 18 grudnia 2018 roku uczestniczył Wicewojewoda Lubelski
Robert Gmitruczuk, Wójt Gminy Borki Radosław
Sałata, radni, pracownicy Urzędu Gminy Borki oraz
Mieszkańcy Krasewa, dla których przede wszystkim
droga została wykonana.
– Bardzo zachęcam do korzystania z programu
premiera Mateusza Morawieckiego, w którym
dofinansowanie w zależności od kondycji gminy
może wynieść do 80 proc. inwestycji, a kolejny nabór wniosków będzie już na początku przyszłego
roku oraz drugiego programu na rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury. Bardzo się cieszę,
że oddajemy te drogi do użytku i mam nadzieję,
że poprawią bezpieczeństwo i komfort dojazdów
– zakończył Gmitruczuk.
Małgorzata Kulikowska

Lekcja wiedzy o społeczeństwie z Wójtem
W czwartek 13 grudnia 2018 r. uczniowie klas ósmych
Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej byli z wizytą w Urzędzie Gminy Borki. Była to praktyczna
lekcja wiedzy o społeczeństwie. Oprócz zwiedzania urzędu, ósmoklasiści uczestniczyli w spotkaniu
z Wójtem Gminy Borki Radosławem Sałatą.
W Urzędzie Stanu Cywlinego pobrali wnioski o dowód osobisty, które wypełnili po powrocie do szkoły. Taka lekcja o samorządzie gminnym pozwoliła
uczniom zapoznać się w praktyce z zadaniami wykonywanymi przez wójta i urzedników. Inicjatorką
praktycznej lekcji była nauczycielka Hanna Gołoś.
Hanna Gołoś
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Opłata planistyczna

Rada Gminy Borki 28 sierpnia 2018 r. uchwaliła
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący Borki, Wolę Osowińską i Wrzosów.
Uchwała została ogłoszona w Dz.U. Województwa
Lubelskiego 5 października 2018 r. poz. 4434. Co to
oznacza dla mieszkańców wymienionych miejscowości? Zbycie przez właściciela nieruchomości objętej planem miejscowym może wiązać się z obowiązkiem zapłaty tzw. renty/opłaty planistycznej
na rzecz gminy.
Renta planistyczna (zwana też opłatą planistyczną)
jest to jednorazowa opłata nakładana przez gminę
w związku ze wzrostem wartości nieruchomości
spowodowanej uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłata jest naliczana, gdy wzrost wartości
nieruchomości jest konsekwencją działań organów
gminy, tj. uchwalenia nowych regulacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego.
Zobowiązanymi do uiszczenia opłaty planistycznej są właściciele, którzy sprzedali nieruchomości
o zwiększonej – na skutek nowych zapisów planu
– wartości rynkowej. Wysokość opłaty wynika z decyzji, które organy gminy mogą wydawać w ściśle
określonym terminie.
Kiedy trzeba zapłacić rentę/opłatę planistyczną?
Zasady naliczania opłaty planistycznej zostały
określone w art. 36 ust. 4–6 ustawy z 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.;
dalej: upzp). Dla ustalenia opłaty niezbędne jest
łączne wystąpienie następujących przesłanek:
•
nieruchomość znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego,
•
nastąpił wzrost wartości tej nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego
lub jego zmiany,
•
w planie miejscowym bądź jego zmianie została określona stawka procentowa wzrostu
wartości nieruchomości, która stanowi podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej,
•
doszło do zbycia nieruchomości przez dotychczasowego właściciela przed upływem pięciu

lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu miejscowego
bądź dokonanej w nim zmiany.
W każdej indywidualnej sprawie należy ocenić, czy powyższe przesłanki zostały spełnione.
Zbycie dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej obejmuje nie tylko
sprzedaż nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego. Za zbycie
uznaje się wszelkie czynności prawne, wskutek których dochodzi do
przeniesienia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Z orzecznictwa wynika, że opłata należna jest w tych
wszystkich przypadkach, gdy dochodzi do majątkowego przysporzenia po stronie zbywcy nieruchomości na skutek przeniesienia prawa
własności lub użytkowania wieczystego, które ma miejsce po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego. Oprócz sprzedaży w grę zatem
może wchodzić np. zamiana czy wniesienie nieruchomości aportem
do spółki w zamian za udziały w podwyższonym kapitale spółki.
Natomiast opłata nie powinna być przez gminę naliczona, gdy nieruchomość została:
•
darowana,
•
wydzierżawiona, użyczona (gdyż nie są to czynności zbycia),
•
objęta przedwstępną umową sprzedaży,
•
przewłaszczona na zabezpieczenie.
Pobranie renty planistycznej jest możliwe również w sytuacji, gdy
właściciel (użytkownik wieczysty) zbywa jedynie część, a nie całość
nieruchomości, o ile oczywiście zostaną spełnione pozostałe przesłanki z art. 36 ust. 4 upzp.
Gmina uzyskuje wiedzę o transakcjach zbycia nieruchomości bezpośrednio od notariuszy, którzy mają obowiązek przesyłać jej wypisy z aktów notarialnych. Gmina łatwo zatem może monitorować
stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze objętym
nowym lub zmienionym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Opłata planistyczna ustalana jest przez wójta (burmistrza lub prezydenta) w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja taka powinna
być wydana niezwłocznie po otrzymaniu przez gminę wypisu aktu
notarialnego, dokumentującego przeprowadzoną transakcję zbycia
nieruchomości. Istnieje także możliwość, aby to właściciel jeszcze
przed zbyciem nieruchomości wystąpił do gminy z żądaniem ustalenia wysokości potencjalnej opłaty planistycznej. Gmina ma obowiązek przekazania mu tej informacji.
Podstawa prawna:
•
ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 poz.1945.);
•
ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. poz.2096 ze zm.).
Wioletta Labus

Spotkanie opłatkowe w Punkcie Przedszkolnym w Borkach
Święta Bożego Narodzenia to czas piękny
i wyjątkowy, dlatego w przedszkolu w Borkach
14 grudnia odbyła się Wigilia. Dzień był bardzo
uroczysty i nastrojowy. Dzieci pięknie recytowały wiersze, śpiewały świąteczne piosenki oraz
kolędowały wspólnie z rodzicami. Na koniec
wszyscy zasiedli do wspólnego stołu, aby podzielić się opłatkiem. Wigilia w przedszkolu przebiegała w serdecznej i rodzinnej atmosferze.

Monika Sokołowska
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Fundusze zewnętrzne pozyskane w roku 2018
Koniec jednego roku i początek następnego
jest dobrą okazją do podsumowań. Pokusiliśmy
się zatem o podsumowanie jednego z najważniejszych obszarów działalności Urzędu Gminy
Borki, tj. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
Wójt Gminy Borki Radosław Sałata podsumowuje, że rok 2018 był dobry. Jednocześnie zauważa, że podczas całej swojej pierwszej kadencji traktował pozyskiwanie pieniędzy dla
Gminy priorytetowo: Możemy pochwalić się tym,
że przez cztery lata napisaliśmy ponad 50 wniosków na kwotę 35 mln zł: 29 wniosków otrzymało
dofinansowanie na kwotę ok. 8 mln, negatywnie
rozpatrzono zaledwie 11 wniosków (na kwotę 12
mln zł), zaś pozostałe wnioski na kwotę ok. 15 mln
zł oczekują na rozpatrzenie. Nadmienię, że w roku
2015, mimo najszczerszych chęci, nie pozyskałem
funduszy unijnych, ponieważ wtedy nie prowadzono naborów.
W samym roku 2018 Gmina Borki składała wnioski
o dofinansowanie projektów o łączne wartości ponad 15 milionów złotych.
Pozytywnie rozpatrzono wnioski o środki finansowe na realizację następujących zadań:
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie
2.1 Cyfrowe Lubelskie, projekt pn. „Regionalne
Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej”, całkowita wartość zadania – 1 197 322,00 zł, dofinansowanie
– 1 017 723,70 zł;
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1
Wsparcie wykorzystania OZE, nazwa zadania
„Słońce naszym wsparciem – solary w gminie
Borki”, całkowita wartość zadania – 3 525 759,42
zł, dofinansowanie – 2 734 396,42 zł,
3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 3 Książki do bibliotek szkolnych, całkowita wartość zadania – 26 820,00 zł, dofinansowanie – 20 960,00 zł;

4.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
na lata 2014–2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Klub Seniora w Gminie Borki, całkowita wartość zadania – 613
100,00 zł, wnioskowane dofinansowanie – 521 135,00 zł;
5. Program modernizacji jednostek OSP na 2018 r., dotacja dla OSP
Nowiny na wyposażenie – 6300,00 zł.;
6. Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015–2020, Moduł I Utworzenie Klubu „Senior+”, całkowita wartość zadania 152 705,95 zł,
dofinansowanie – 122 164,76 zł.
Gmina oczekuje na rozpatrzenie następujących wniosków m.in.:
1. Projekt „Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Borki”, nr projektu RPLU.06.04.00-06-0028/18 złożony w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-01/18 Działanie 6.4 Gospodarka
wodno - ściekowa. 21.09.2018 r. złożono uzupełnienia do wniosku.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
na lata 2014–2020, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich,
Nowa odsłona gminy Borki – Rewitalizacja, całkowita wartość
zadania – 6 922 535,57 zł, dofinansowanie – 5 884 155,23 zł;
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
na lata 2014–2020, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna, Wesołe przedszkolaki w Gminie Borki, całkowita wartość zadania –
1 219 481,99 zł, wnioskowane dofinansowanie – 1 036 559,69 zł;
4. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Grupa I – zadania przyszkolne, Przebudowa i remont szkolnej infrastruktury sportowej
w gminie Borki, całkowita wartość zadania – 492 483,64 zł, dofinansowanie – 344 738,55 zł;
5. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2018,
Niepodległa gmina Borki, wartość zadania – ok. 100 000,00 zł;
6. PROW Lublin, wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Woli Chomejowej, wartość zadania –
887 810,36 zł, dofinansowanie – 500 000,00 zł.
Podsumowując wyniki składanych wniosków, w roku 2018 należy
powiedzieć, że posiadamy spore doświadczenie w aplikowaniu
o środki zewnętrze, bo tylko dwa nasze wnioski zostały rozpatrzone negatywnie – mówi Michał Zając, Kierownik Referatu Rozwoju
i Inwestycji.
Małgorzata Kulikowska

Czytaki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkach
Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach realizuje projekt Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej – Edycja 2017,
finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix.
W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenia
Czytak Plus i Czytak NPN. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą wypożyczać książki wraz z Czytakiem (do urządzenia jest dołączona
instrukcja obsługi i ładowarka). Bibliotekarz nagrywa wybrane przez
użytkownika tytuły, a następnie wypożycza czytelnikowi na okres
nie dłuższy niż 60 dni.
Czytak działa podobnie jak magnetofon, odtwarza więc książkę,
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zatrzymuje ją w dowolnym momencie i od niego
zaczyna ponowne odtwarzanie nagrania. Można
przewijać nagranie, a także przemieszczać się pomiędzy odcinkami danej książki lub między poszczególnymi książkami. Na jednej karcie może
być zapisanych kilka książek i, odtwarzając każdą
z nich, urządzenie zapamiętuje miejsce w którym
nagranie zostało zatrzymane.
Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach

Wyprawka Czytelnicza dla rocznika 2016
Od 1 stycznia Wyprawkę Czytelniczą w ramach
projektu Mała książka – Wielki Człowiek mogą
odbierać dzieci z rocznika 2016. Pakiety rozdaje
Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach oraz Filia
w Woli Osowińskiej.
Projekt ma zachęcić rodziców do częstego odwiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który odwiedzi
jedną z bibliotek, otrzyma w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą, a w niej: 1) książkę „Pierwsze wiersze
dla...”, czyli zbiór wierszy dla dzieci autorstwa wybitnych polskich poetów, pięknie zilustrowanym przez
Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła Pawlaka, 2) broszurę
dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania
w życiu dziecka”, która przypomina o korzyściach
wynikających z czytania oraz 3) Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek” jest realizowany przez Instytut Książki ze środków Minister-

Uprawnienia do uboju
zwierząt na użytek
własny – szkolenie
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ogłasza, że w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
(ul. Warszawska 100) są przyjmowane zgłoszenia
rolników, którzy chcą uzyskać uprawnienia do
uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego wyłącznie na użytek własny. Szkolenia
będą przeprowadzone po uzyskaniu zgłoszeń od
odpowiedniej liczby rolników oraz w uzgodnionym terminie. Zgłoszenia należy składać osobiście w Inspektoracie w dniach od poniedziałku do
piątku w godz. 7:00–15:00. Szkolenie jest bezpłatne.
Małgorzata Kulikowska

DYŻURY Przewodniczącej
Rady Gminy
Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy odbywają się w każdy czwartek w godz. 12:00–15:00
w Sali USC.
MK

stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat Honorowy nad
projektem objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.
Zapraszamy wszystkie dzieci z rocznika 2016, które są już zapisane do
biblioteki oraz te, które chciałyby zostać Czytelnikami do odwiedzenia naszych gminnych bibliotek i włączenia się w akcję Mała Książka
– Wielki Człowiek.
GBP Borki

Nabór wniosków na inwestycje
mające na celu ochronę wód
przed zanieczyszczeniem azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych
ARiMR ogłosiła możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy
na operacje typu Inwestycje mające na celu ochronę wód przed
zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
w terminie od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 25 lutego 2019 r.
Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizację inwestycji,
która zapewni:
a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu przyjętym na podstawie art. 106 ust.
4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U z 2018 r. poz.
2268.), dotyczących warunków przechowywania:
– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub
– kiszonek lub
b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów
naturalnych, oraz jest związana z produkcją zwierzęcą w zakresie
zwierząt gospodarskich.
Małgorzata Kulikowska
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Informacja Radnego Rady Powiatu Radzyńskiego
Michała Zająca
Od dnia zaprzysiężenia Rady Powiatu Radzińskiego
wziąłem aktywny udział we wszystkich czterech
sesjach oraz obradach trzech komisji. Niżej przekazuję Państwu krótkie sprawozdanie.
I Sesja Rady Powiatu z dnia 23 listopada 2018 roku
Radni złożyli ślubowanie. W obecnej kadencji ślubowanie złożyło dwóch radnych z Gminy Borki:
piszący te słowa Michał Zając oraz Andrzej Chojnacki. Na Przewodniczącego Rady Powiatu został
wybrany Robert Mazurek, zaś na Wiceprzewodniczących Julian Stephan i Zbigniew Smółko. Starostą Radzyńskim został Szczepan Niebrzegowski,
a Wicestarostą – Jarosław Ejsmont. Członkami Zarządu Powiatu zostali: Jerzy Czesław Bednarczyk,
Grzegorz Kazimierz Kowalczyk oraz Mieczysław
Wagner.
Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2018 roku
Została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia
Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019.
III Sesja Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2018 roku
Podczas sesji podjęto uchwałę dotyczącą m. in.
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
w powiecie radzyńskim, które przedstawiam w oddzielny tekście. Ponadto zostały powołane komisje
Rady Powiatu: a) Budżetowo–Finansowa, b) Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, c) Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
d) Spraw Społecznych, e) Zdrowia. Określono stan
liczbowy i osobowy komisji oraz wybrano przewodniczących. Radni z Gminy Borki pełnią następujące
funkcje:
Michał Zając – 1) Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
2) Sekretarz w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
oraz 3) Sekretarz w Komisji Rewizyjnej;
Andrzej Chojnacki – 1) członek Komisji Budżetowo–Finansowej oraz 2) członek Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Ponadto przewodniczyłem obradom Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wziąłem także udział w obradach Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej
w dniach 19–20 grudnia 2018 r. Podczas obrad wyłoniono Zastępców Przewodniczących oraz Sekretarzy, a także ustalono plan pracy na rok 2019.
IV Sesja Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2018 roku
Podczas obrad sesji podjęto uchwały m. in. w sprawach zatwierdzenia planów pracy stałych komisji
Rady Powiatu na rok 2019, zatwierdzenia Rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
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na rok 2019, ustalenia Ramowego
planu pracy Rady Powiatu na rok
2019, wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego
2018, zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
Poruszono także temat postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na przebudowę drogi powiatowej nr 1218L na odcinku Borki–Ulan Majorat, które zostało
unieważnione. Zamawiający,
tj. Powiat Radzyński podjął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę
drogi powiatowej nr 1218L na odcinku Borki–Ulan Majorat ogłoszone
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.08.2018 r. pod numerem 2018/S 159-365811. Do dnia składania ofert, czyli do 27.09.2018
r. wpłynęły 3 oferty: a) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów
Spółka Akcyjna – cena ofertowa 10 386 033,02 zł, b) Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki – 11 189 343,46 zł,
c) STRABAG Sp. z o.o. Pruszków – 15 088 676,15 zł. Za najkorzystniejszą
ofertę pod względem kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ,
uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Lubartów SA. 19 października 2018 roku wysłano do Wykonawcy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Następnie 16 listopada 2018 roku do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu wystosowano zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający po ponownej
analizie ofert złożonych w postępowaniu uznał, że zaniechał czynności odrzucenia oferty Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A. w związku z nieprawidłowym wniesieniem wadium.
Zamawiający w SIWZ wskazał, że oryginał dokumentu wymaga
podpisania przy użyciu zewnętrznej aplikacji do składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez właściwe osoby (np.
przez reprezentanta banku, ubezpieczyciela). Zamawiający uznał,
że Wykonawca nieprawidłowo wniósł wadium w niniejszym postępowaniu, ponieważ: a) gwarancja zapłaty wadium została
wystawiona w formie pisemnej a nie w formie elektronicznej, b)
do oferty został załączony jedynie skan gwarancji (elektroniczna
kopia dokumentu – gwarancji), co nie stanowi dokumentu elektronicznego.
Pozostałe oferty przewyższały kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 8 713 102,52 zł brutto.
Dlatego unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia.
Planowany termin ogłoszenia nowego postępowania to styczeń
2019 r.
Na sesji Rady Powiatu podniesiono kwestię zadłużenia Powiat Radzyńskiego w roku 2018, które wynosi 9 746 943,18 zł.
Michał Zając

Harmonogram dyżurów aptek w Radzyniu Podlaskim na 2019 rok
Radny Rady Powiatu Radzyńskiego Michał Zając podaje do wiadomości mieszkańców Gminy Borki, że na III Sesji Rady
Powiatu z dnia 14 grudnia 2018 roku podjęto uchwałę dotyczącą rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie radzyńskim. Niżej znajduje się wykaz całodobowych dyżurów aptek.
Termin

Apteka

Adres

Telefon

7.01 – 13.01

Apteka Vita w Topazie

ul. Zabielska 110

tel. 515-427-384

14.01 – 20.01

„Hebeapteka”

ul. Lubelska 3A

tel. 668-875-109

21.01 – 27.01

Apteka mgr J. Sieńska

ul. Sitkowskiego 1

tel. 83 352-03-97

28.01 – 3.02

Apteka CENTRUM EJ

ul. Chomiczewskiego 23

tel. 83 352-61-86

4.02 – 10.02

Apteka REMEDIUM

ul. Wyszyńskiego 17

tel. 83 352-76-92

11.02 – 17.02

Apteka Centrum

ul. Wisznicka 111

tel. 83 475-85-30

18.02 – 24.02

Apteka „Dbam o zdrowie”

ul. Spółdzielcza 1

tel. 736-697-713

25.02 – 3.03

Apteka CENTRUM EJ

ul. Ostrowiecka 38

tel. 516-196-750

4.03 – 10.03

Apteka Vita

ul. Rynek 10D

tel. 515-427-368

11.03 – 17.03

Apteka „Rodzinna”

ul. Rynek 10J

tel. 83 342-14-24

18.03 – 24.03

“Nasze Apteki”

ul. Ostrowiecka 18

tel. 83 378-98-49

25.03 – 31.03

Apteka „Kuracja”

ul. Warszawska 17

tel. 83 352-96-44

1.04 – 7.04

Apteka Vita w Topazie

ul. Zabielska 110

tel. 515-427-384

8.04 – 14.04

„Hebeapteka”

ul. Lubelska 3A

tel. 668-875-109

15.04 – 21.04

Apteka mgr J. Sieńska

ul. Sitkowskiego 1

tel. 83 352-03-97

22.04 – 28.04

Apteka CENTRUM EJ

ul. Chomiczewskiego 23

tel. 83 352-61-86

29.04 – 5.05

Apteka REMEDIUM

ul. Wyszyńskiego 17

tel. 83 352-76-92

6.05 – 12.05

Apteka Centrum

ul. Wisznicka 111

tel. 83 475-85-30

13.05 – 19.05

Apteka „Dbam o zdrowie”

ul. Spółdzielcza 1

tel. 736-697-713

20.05 – 26.05

Apteka CENTRUM EJ

ul. Ostrowiecka 38

tel. 516-196-750

27.05 – 2.06

Apteka Vita

ul. Rynek 10D

tel. 515-427-368

3.06 – 9.06

Apteka „Rodzinna”

ul. Rynek 10J

tel. 83 342-14-24

10.06 – 16.06

“Nasze Apteki”

ul. Ostrowiecka 18

tel. 83 378-98-49

17.06 – 23.06

Apteka „Kuracja”

ul. Warszawska 17

tel. 83 352-96-44

24.06 – 30.06

Apteka Vita w Topazie

ul. Zabielska 110

tel. 515-427-384

1.07 – 7.07

„Hebeapteka”

ul. Lubelska 3A

tel. 668-875-109
tel. 83 352-03-97

8.07 – 14.07

Apteka mgr J. Sieńska

ul. Sitkowskiego 1

15.07 – 21.07

Apteka CENTRUM EJ

ul. Chomiczewskiego 23

tel. 83 352-61-86

22.07 – 28.07

Apteka REMEDIUM

ul. Wyszyńskiego 17

tel. 83 352-76-92

29.07 – 4.08

Apteka Centrum

ul. Wisznicka 111

tel. 83 475-85-30

5.08 – 11.08

Apteka „Dbam o zdrowie”

ul. Spółdzielcza 1

tel. 736-697-713

12.08 – 18.08

Apteka CENTRUM EJ

ul. Ostrowiecka 38

tel. 516-196-750

19.08 – 25.08

Apteka Vita

ul. Rynek 10D

tel. 515-427-368

26.08 – 1.09

Apteka „Rodzinna”

ul. Rynek 10J

tel. 83 342-14-24

2.09 – 8.09

“Nasze Apteki”

ul. Ostrowiecka 18

tel. 83 378-98-49

9.09 – 15.09

Apteka „Kuracja”

ul. Warszawska 17

tel. 83 352-96-44

16.09 – 22.09

Apteka Vita w Topazie

ul. Zabielska 110

tel. 515-427-384

23.09 – 29.09

„Hebeapteka”

ul. Lubelska 3A

tel. 668-875-109

30.09 – 6.10

Apteka mgr J. Sieńska

ul. Sitkowskiego 1

tel. 83 352-03-97

7.10 – 13.10

Apteka CENTRUM EJ

ul. Chomiczewskiego 23

tel. 83 352-61-86

14.10 – 20.10

Apteka REMEDIUM

ul. Wyszyńskiego 17

tel. 83 352-76-92

21.10 – 27.10

Apteka Centrum

ul. Wisznicka 111

tel. 83 475-85-30

28.10 – 3.11

Apteka „Dbam o zdrowie”

ul. Spółdzielcza 1

tel. 736-697-713

4.11 – 10.11

Apteka CENTRUM EJ

ul. Ostrowiecka 38

tel. 516-196-750

11.11 – 17.11

Apteka Vita

ul. Rynek 10D

tel. 515-427-368

18.11 – 24.11

Apteka „Rodzinna”

ul. Rynek 10J

tel. 83 342-14-24

25.11 – 1.12

“Nasze Apteki”

ul. Ostrowiecka 18

tel. 83 378-98-49

2.12 – 8.12

Apteka „Kuracja”

ul. Warszawska 17

tel. 83 352-96-44

9.12 – 15.12

Apteka Vita w Topazie

ul. Zabielska 110

tel. 515-427-384

16.12 – 22.12

„Hebeapteka”

ul. Lubelska 3A

tel. 668-875-109

23.12 – 29.12

Apteka mgr J. Sieńska

ul. Sitkowskiego 1

tel. 83 352-03-97

30.12-5.01.2020

Apteka CENTRUM EJ

ul. Chomiczewskiego 23

tel. 83 352-61-86
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Otwarcie Klubu Seniora w Borkach
3 grudnia odbyło się oficjalne
otwarcie Klubu Seniora w Borkach. Powstał w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego (Działania 11.2 Usługi
społeczne i zdrowotne).
Powstał z myślą o osobach z terenu naszej Gminy, które ukończyły sześćdziesiąt lat i chciałyby
aktywnie spędzać czas, dowiedzieć się czegoś nowego lub poszerzyć swoje zainteresowania.
Jego działanie ma na celu aktywizację środowiska seniorów do
wspólnego i zorganizowanego
spędzania czasu, promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.
Dlatego zachęcamy do aktywnego i licznego uczestnictwa w zajęciach, których harmonogram
będzie na bieżąco podawany
wszystkim uczestnikom.
Została odświeżona i odmalowa-

na sala, wyremontowana kuchnia (zakupiony nowy sprzęt AGD), meble, podjazd dla
niepełnosprawnych, schodołaz. Zakupiono również 5 komputerów i wszystkie inne
sprzęty w ramach dofinansowania tego właśnie projektu.
W przyszłym roku, a także w roku 2020 zostanie zorganizowana wycieczka oraz spotkania okolicznościowe. Decyzja odnośnie szczegółów (miejsca wycieczki, bądź tematyki
spotkań) będzie uzależniona bezpośrednio od opinii seniorów.
Zachęcamy do udziału w zajęciach nie tylko osoby zakwalifikowane do projektu, ale
również osoby zainteresowane, które chciałyby ciekawie spędzić swój czas wolny.
Zapraszamy do uczestnictwa w każdy wtorek i czwartek.
Magdalena Kozieł

Klub Seniora w Osownie Senior+
W Osownie 21 stycznia 2019 roku został otwarty
Klub „Senior+”. Zapraszamy do zapisów do Klubu
Seniora w Osownie osoby: powyżej 60 lat, nieaktywne zawodowo, zamieszkujące w Gminie Borki.
Klub Seniora w Osownie będzie działać w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 20152020.
Na potrzeby klubu został zagospodarowany budynek po byłej Szkole Podstawowej dla klas I-III
w Osownie. Dzięki pozyskanej dotacji placówka została wyremontowana i przystosowana do potrzeb
Seniorów. W ramach projektu zostały wyposażone
pomieszczenia, gdzie będą prowadzone zajęcia.
Klub Seniora będzie docelowo miejscem do spotkań w przyjemnej i otwartej atmosferze dla Seniorów.
Klub jest przeznaczony dla 26 osób. Zapisu można
dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Borki lub
telefonicznie. Szczegółowe informacje na temat
klubu lub naboru można uzyskać pod numerami:
81 857 42 08 – Urząd Gminy Borki lub 515 909 442
– Magdalena Kozieł.
Magdalena Kozieł
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Szkółka wędkarska
Zapraszam na szółkę wędkarską. Organizator: Mirosław Szymanek
– instruktor do spraw szkolenia dzieci i młodzieży wędkarskiej. Szkolenie jest adresowane do dzieci i młodzieży w wieku 8–16 lat. Cele
szkolenia:
• rozwijanie zainteresowań wędkarskich wśród młodzieży;
• propagowanie aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu;
• kształtowanie cierpliwości oraz dbałości o bezpieczne i prawidłowe
obchodzenie się z rybami;
• kształtowanie szacunku do przyrody i zasobów naturalnych;
• zachęcanie do rozwijania pasji;
• podnoszenie umiejętności wędkarskich wśród młodych wędkarzy;
• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
• wpajanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
Osoby zainteresowane szkółką zapraszam na spotkanie organizacyjne 16 lutego 2019 roku (sobota) o godzinie 14:00 w Remizie OSP
w Borkach. Zapisów można dokonywać, pod nr tel. 500 695 984
SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE.
Mirosław Szymanek

III Gminny Konkurs Języka Angielskiego English Master
Ewa Mateusiak oraz Leszek Jacek Rogulski. Pamiątkowe podziękowanie za przygotowanie uczniów
do konkursu otrzymali nauczyciele języka angielskiego: Małgorzata Górna, Marta Sposób-Żądełek,
Iwona Chadaj, Agnieszka Kochańska, Vadim Kaznadziej oraz Roman Makuch. Każdy uczestnik konkursu otrzymał również podziękowanie za udział.
Następnie uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Tchórzewie Kolonii przedstawili krótką inscenizację, która miała na celu przybliżenie kultury
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Dziękujemy nauczycielom i uczniom za przybycie
oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do
zorganizowania konkursu.

W dniu 28 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej w Tchórzewie
Kolonii już po raz trzeci odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego English Master, który został objęty honorowym patronatem
Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty. Uczniowie z 5 szkół z terenu
Gminy Borki zmierzyli się z pytaniami konkursowymi, które miały
na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu gramatyki, słownictwa, umiejętności komunikowania się w j. angielskim oraz kultury krajów anglosaskich. Konkurs rozpoczął się o godzinie 10.00 uroczystym powitaniem uczestników oraz nauczycieli przez Dyrektora Leszka Jacka
Rogulskiego. Następnie uczniowie udali się do sal, gdzie pod czujnym okiem komisji konkursowej rozwiązali test. Po wysiłku umysłowym nadszedł czas na posiłek i zasłużony odpoczynek dla uczniów,
natomiast komisja konkursowa przystąpiła do sprawdzania prac.
Okazało się, że aż w trzech kategoriach była konieczna dogrywka,
po czym wreszcie nastąpiła długo oczekiwana chwila: ogłoszenie
wyników konkursu. Wręczenia nagród laureatom konkursu dokonali:

Wyniki. Uczniowie kl. II-III: 1. Zuzanna Ochnio, kl. III, SP
Krasew, nauczyciel Iwona Chadaj; 2. Mateusz Bandyk, kl.
III; ZPO Borki, Agnieszka Kochańska
3. Julia Śliwińska, kl. III, ZPO Borki, Agnieszka Kochańska.
Uczniowie kl. IV-V: 1. Nikola Fajnas, kl.V, ZPO Wola Osowińska; Vadim Kaznadziej; 2. Karol Niewęgłowski; kl.V,
ZPO Borki, Roman Makuch
3. Julia Karwowska, kl.IV SP Tchórzew Kolonia, Agnieszka
Mitura. Uczniowie kl. VI-VII: 1. Natalia Udrycka, kl.VII, ZPO
Borki, Małgorzata Górna; 2. Mateusz Zbiciak, kl.VII, ZPO
Wola Osowińska, Vadim Kaznadziej; 3. Krystian Karczmarz, kl.VII, ZPO Borki, Małgorzata Górna. Uczniowie kl.
VIII: 1. Julia Kożuch, kl.VIII, ZPO Wola Osowińska, Vadim
Kaznadziej; 2. Marta Kolęda, kl.VIII, ZPO Borki Małgorzata Górna; 3. Tomasz Cuch, kl.VIII, ZPO Borki, Małgorzata
Górna.
źródło: https://szkolatchorzew.blogspot.com
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Xvii Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji I Prozy
Ks. Jana Twardowskiego Uśmiech Pana Boga
4 grudnia 2018 roku w Łukowskim Ośrodku Kultury
odbył się XVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego Uśmiech
Pana Boga. Celem tej imprezy kulturalnej jest popularyzacja twórczości wybitnego poety, którego
utwory dotyczą spraw najbliższych oraz niezwykle
ważnych. Jego mądrość i dobroć, które emanują
z twórczości, pomagają kolejnym pokoleniom rozstrzygać wiele życiowych problemów.
W konkursie wzięło udział ponad sześćdziesięciu
uczestników z całego województwa. Recytatorzy
z uwagą słuchali siebie nawzajem, ponieważ poezja ks. Jana Twardowskiego jest nie tylko lekcją
literatury, ale również lekcją życia. Szkołę w Woli
Osowińskiej reprezentowały: Zuzanna Mateusiak
z klasy IV, Natalia Polkowska z klasy VI i Justyna
Kulik z klasy VII. Uczennice przygotowywały nauczycielki: Małgorzata Caban, Bożena Skowron
i Monika Jędrzejkiewicz. Wszystkie trzy recytatorki zaprezentowały się bardzo dobrze. Wśród na-

grodzonych znalazła się Natalia Polkowska, która zajęła III miejsce
w kategorii klas IV–VI.
Serdecznie gratulujemy i wszystkim uczestniczkom życzymy dalszych
sukcesów artystycznych.
Monika Jędrzejkiewicz

Sukces w finale wojewódzkim konkursu moda na odblaski

6 grudnia 2018 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej (Marta Latoch, Anna Guz,
Aleksandra Kozieł, Justyna Kulik, Kacper Krasucki
oraz Wiktoria Skowron) zajęli II miejsce w kategorii klas V–VIII w konkursie o zasięgu wojewódzkim
Moda na odblaski pod honorowym patronatem
Wojewody Lubelskiego, Kuratorium Oświaty, Marszałka Województwa Lubelskiego, TVP 3, BRD i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Konkurs odbył się
w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Celem konkursu było zwiększenie bezpieczeństwa
wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego, którzy bardzo często ulegają wypadkom drogowym. Drużyna otrzymała zadanie polegające
na przygotowaniu praktycznego stroju odblaskowego na lato i zimę lub odblasku oraz zaprezentowanie go do 3-minutowego dowolnego podkładu
muzycznego. Dodatkowym zadaniem było ułożenie wiersza dotyczącego szeroko rozumianego
bezpieczeństwa. Wiersz powinien być krótki i łatwy
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do zapamiętania. Było to nie lada wyzwanie, bo występ na scenie
trwał zaledwie 3 minuty i w tym czasie należało „przekonać” jury. Do
finału wojewódzkiego przystąpiło 18 drużyn w kategorii klas I–IV i 14
drużyn w kategorii klas V–VIII.
Cieszymy się z wielkiego sukcesu, atrakcyjnych i wartościowych nagród dla uczniów i dla szkoły, ciepłych słów skierowanych do opiekuna grupy konkursowej Danuty Karpińskiej, która przygotowała
uczniów do wystąpienia. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych sukcesów.
Dziękujemy Wojtowi Gminy Borki Radosławowi Sałacie za zorganizowanie i sfinansowanie naszego wyjazdu do Lublina. Dziękujemy również dyrektor ZPO w Woli Osowińskiej Agnieszce Zając i radnej Beacie
Guz za pomoc w organizacji konkursu, a Elżbiecie Kozieł za opiekę
nad dziećmi.
Danuta Karpińska

Zwrot podatku akcyzowego

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz.
2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych
jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony
wniosek o zwrot podatku.
Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów,
producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego
ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP.
Wzór wniosku jest dostępny w biurach powiatowych ARiMR oraz
na stronie internetowej Agencji.
Jolanta Fijałek

Uczniowie z ZPO w Borkach finalistami konkursów
przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty
Język niemiecki (gimnazjum i szkoła podstawowa) oraz matematyka
(szkoła podstawowa) to dwa przedmioty, w których nasi uczniowie
odnieśli duży sukces, znajdując się wśród najlepszych w województwie lubelskim. Najlepsi to: Alicja Kożuch (klasa VIIIa, szkoła podstawowa) – język niemiecki, nauczyciel Jolanta Guz; Jakub Stępniewski
(klasa IIIa gimnazjum) – język niemiecki, nauczyciel Justyna Kruszyńska–Bącik; Tomasz Cuch (klasa VIIIb, szkoła podstawowa) – matematyka, nauczyciel Marek Sikora.
Cała trójka weźmie udział w trzecim, wojewódzkim etapie konkursów
przedmiotowych z wymienionych przedmiotów. Wyrażamy uznanie i gratulujemy dotychczasowych wyników oraz trzymamy kciuki
za sukces w następnym etapie.
W bieżącym roku szkolnym w konkursach przedmiotowych wzięło

udział 49 uczniów z borkowskiej placówki. 11 gimnazjalistów wzięło udział w konkursach z matematyki, historii, geografii i języka niemieckiego.
Z kolei 38 uczniów szkoły podstawowej przystąpiło
do konkursów z języka polskiego, języków obcych
(niemiecki, angielski), matematyki, geografii, historii
i fizyki. Z tej grupy do drugiego etapu zakwalifikował się Konstanty Korulczyk z klasy VIIIb, biorący
udział w konkursie przedmiotowym z języka angielskiego.

Małgorzata Górna

Wiktorii Czyżak
jesienne recytacje…
Udział Wiktorii Czyżak z klasy IV w 22. Jesiennym Konkursie Recytatorskim zakończył się wielkim sukcesem. Uczennica ze szkoły w Borkach znalazła się w gronie zwycięzców, zajmując III miejsce w Turnieju
Wojewódzkim. Koncert laureatów odbył się w środę 12 grudnia 2018
roku w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie.
Zanim Wiktoria dotarła do finału wojewódzkiego, zajęła I miejsce
w eliminacjach powiatowych, które odbyły się 6 listopada 2018 roku
w Radzyńskim Ośrodku Kultury. Hasło tegorocznych powiatowych
eliminacji brzmiało Narodziny światów – fantastyka w literaturze.
Szkołę w Borkach reprezentowały dwie uczennice z klasy IV: Wiktoria
Czyżak oraz Martyna Brygoła (nauczyciel przygotowujący – Sylwia
Wędroch). Obie dziewczynki pięknie wyrecytowały przygotowane
fragmenty prozy.
Spośród wszystkich 17 uczestników z klas I–VI do turnieju wojewódzkiego nominowano tylko 2 osoby. Wśród nich znalazła się właśnie
Wiktoria Czyżak, która już po raz drugi wzięła udział w wojewódzkim

etapie tego konkursu, który odbywał się w Lublinie
od 27 do 28 listopada. Recytatorka zaprezentowała
fragment powieści Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa i swoim występem potwierdziła, że jej miejsce wśród laureatów tego prestiżowego wojewódzkiego turnieju recytatorskiego jest
całkowicie zasłużone
Sylwia Wędroch

Księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz
Od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji
bydła, świń, owiec lub kóz. Rozporządzenie określa:
– sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz,
– wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz prowadzonej w formie papierowej,
– zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.
Księga rejestracji jest prowadzona przez posiadacza zwierzęcia odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt w formie książkowej lub elektronicznej.
Jeżeli posiadacz zwierzęcia uzyskał dostęp do Portalu IRZplus i dokonuje za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt jest zwolniony z prowadzenia księgi rejestracji (uznaje

się, że księga rejestracji prowadzona jest w formie
elektronicznej).
Posiadacz zwierzęcia prowadzący księgę rejestracji
bydła, świń, owiec lub kóz w formie papierowej,
jest obowiązany przechowywać księgę rejestracji
przez okres 3 lat od dnia uzyskania dostępu do Portalu IRZplus i rozpoczęcia dokonywania wyłącznie
za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń.
Małgorzata Kulikowska

15

opowieści sprzed lat
Henryk Osik wspomnienia z lat walki i niewoli 19161922 (c.d.)*
Pewnego razu ogarnął nas patrol kozacki. Kilkunastu Kozaków otoczyło nasz patrol (pięciu żołnierzy) i wzięli do niewoli. Pognali nas
do wsi, gdzie w domu popa stał ich dowódca. Wprowadzili nas do
domu. Wyszedł ich dowódca i krzyknął. „Po coście tu tę swołocz
przyprowadzili? Nie wiecie co się z nimi robi?” I pokazał po szyi. Miało
to znaczyć, żeby nam głowy poucinać. Był u niego jakiś oficer. Coś
zakrzyknął na sotnika, a później po polsku zaczął nas pytać: Z jakiego
pułku? Co robiliśmy na tym terenie?, itd. Nas dowódca odpowiadał.
Wreszcie zapytał nas o co walczymy i z kim. Dowódca odpowiedział,
że walczymy przeciw bolszewikom o wolną Polskę. Oficer roześmiał
się i odrzekł: „My też walczymy o wolną ojczyznę. Tylko, że my jesteśmy na swoim terenie, a wy przyszliście na naszą ziemię i musicie
za to odpokutować”. Kazał nas oddać chłopom jako niewolników
do roboty. Coś jeszcze gadał z naszym dowódcą-podoficerem, a nas
rozdzielono. Ja poszedłem z jakąś babą na koniec wsi. Dobra była
kobieta, dała jeść, pić, pościel na noc i sama przyszła. Mówiła, że mąż
jej już osiem lat gdzieś na wojnie i słuch o nim zaginął. Rano poszliśmy z babą nad rzekę, ścięliśmy wierzbę. Baba poszła po wóz i konia,
a ja zostałem obcinać gałęzie. Mogłem uciekać. W pobliżu nie było
nikogo, a i kozacy rankiem odjechali. Ale nie chciałem. Dobrze mi było
u tej baby. Lepiej spokojnie drwa rąbać niż głowę na kule wystawiać.
Wieczorem do wsi przyszli nasi i trzeba było wracać do Batalionu.
Początkowo wzięto nas za dezerterów. Nie chciano uwierzyć, że petlurowcy tak łagodnie się z nami obeszli. Uwierzono dopiero naszemu
podoficerowi, który pokazał jakiś list do przekazania naszemu dowództwu. Później się okazało, że już wtedy Petlura szukał kontaktu
z polskim wojskiem i wkrótce przeszedł na naszą stronę, a później
nas zdradził.
I znów poszliśmy w stronę Kijowa. I znów okopy i ataki, ale szliśmy
wciąż do przodu. W jednej z bitew na jakiejś łączce poszliśmy na bagnety. Zwaliłem jednego, drugiego i miałem się zewrzeć z trzecim,
ogromnym bolszewikiem, lecz pośliznąłem się, dostałem kolbą
po łbie i straciłem przytomność. Było to pod wieczór.
Obudziłem się o zmroku. Zanim przyszedłem do siebie, stwierdziłem,
że żyję i nic mi nie jest, tylko głowa boli i chwieje się pod hełmem.
Otoczyło mnie kilku bolszewików i poprowadziło ze sobą. Zrozumiałem, że nasi musieli się cofnąć, a bolszewicy utrzymali pole. Zbierając
broń z pobojowiska chwycili i mnie. Zaprowadzili mnie i wepchnęli do
jakiejś dworskiej stajni. Było tam już zamkniętych ze dwudziestu plennych naszych. Siedzieliśmy tam przez noc i do południa o głodzie.
Kilku było lekko rannych jak ja. W południe podeszła kuchnia polowa,
dano nam jeść i poprowadzono do jakiejś stacji. Tam załadowano
około sześćdziesięciu w bydlęcym wagonie i pojechaliśmy w niezna16

ne. Chłopy wróżyły, że wylądujemy aż na Syberii.
Jednak po półtorej dobie w jakimś dużym mieście
rozładowano nas i popędzono czwórkami. Na jakimś szyldzie przeczytałem: „Moskwa”.
Szliśmy ze trzy godziny. Wreszcie wprowadzono
nas do jakiegoś budynku. Było to więzienie czy też
koszary. Oznajmiono nam, że tutaj będziemy zamknięci. Spisano nasze personalia i wydano kartki
na kuchnię. A czas już było, bo tylko jeden raz jadłem przez te dwa dni. W łagrach byłoby znośnie
gdyby nie głód. Racje żywnościowe były tak skąpe, że człowiek tylko marzył, aby dobrze się najeść.
Było to naszym marzeniem przez długie miesiące.
Strażnicy nie byli źli. Dyscyplina była, lecz nie znęcano się nad jeńcami. Żartowali sobie strażnicy: „Żyć
budziesz, a jebać nie zachoczesz”. I tak było, że człowiek z głodu ledwie chodził. Była jedna zasada nie
tylko w łagrach , ale i w całej Moskwie: musiałeś
gdzieś pracować, aby dostać kartki żywnościowe –
„Nie rabotajesz, nie kuszajesz”. Trafiłem do ósemki,
która miała zadanie: po śniadaniu wóz zaciągnąć
sześć kilometrów do lasu, naciąć drewna i przyciągnąć do Moskwy, do piekarni. Czasem piekarze dali
nam bochen nieudanego chleba. Był czas, że receptura chleba w Moskwie była taka: 30% mąki,
30% suszone i mielone obierki ziemniaczane a reszta to łuski z prosa czy gryki, otręby lub inne plewy.
A i takiego chleba czasem brakowało. Spędziłem
w Moskwie z przerwami cztery lata i nie widziałem
żeby ktoś na ulicy jadł bułkę czy kawałek chleba.
Latem to czasem można było zobaczyć jakiś owoc,
rzodkiew, burak, czy choćby główkę kapusty. Kraj
spustoszyła rewolucja i wojna. A i teraz nie było
spokojnie. Bandy grasowały i niszczyły zbiory.
obecności kilku urzędników. Z każdym przywitał
się i spytał: „Z czym towarzysze przychodzicie?”
Po przedłożeniu naszej sprawy obiecał się tym
zająć. Trochę się życie poprawiło, ale cóż, w tym
czasie cała Moskwa, a z nią i Rosja były głodne.
* zachowano oryginalną pisownię autora

Uczniowie z Woli Osowińskiej w fabryce bombek
Uczniowie z utęsknieniem wyczekiwali świąt Bożego Narodzenia, toteż 7 grudnia 2018 roku została zorganizowana wycieczka do fabryki bombek w Nowej
Dębie dla klas: czwartej, piątej, szóstej oraz uczennic
sprzedających w sklepiku szkolnym. Czujna opiekę
sprawowały Dorota Latkowska, Ewa Sidor i Bożena
Skowron, a wyjazd zorganizowała Joanna Gruchoła.
Wycieczka w yruszyła w trasę bardzo wczesnym rankiem. Było ciemno i mokro, ale wesoło. W fabryce uczniowie obejrzeli wystawy

Pieczenie pierników

11 grudnia dzieci uczeszczające na zajęcia kulinarne
w GOKiS wybrały się do piekarni, aby piec świąteczne pierniczki. Było dużo zabawy i radości. Tydzień
poźniej dziaci epserymentowały z lukrem, zdobiąc
pierniczki, aby pasowały do świątecznego anturażu.
GOKiS

przepięknie zdobionych bombek. Przewodnik pokazał uczniom,
w jaki sposób powstają szklane kule. Największą frajdę sprawiło uczniom samodzielne zdobienie bombek. Byli bardzo zaangażowani i bawili się przy tym wyśmienicie. Uczniowie nie zapomnieli o najbliższych i przywieźli do domów niezwykłe prezenty.
Po zwiedzaniu „krainy bombek” wycieczkowicze pojechali do Sandomierza. W tym pięknym nadwiślańskim mieście spacerowali
po Rynku i pokonali trasę podziemną, zwiedzając stare zabytkowe
piwnice. Po całym dniu wrażeń nieco zmoczeni deszczem, ale zadowoleni uczniowie wraz opiekunami wyruszyli w drogę do domu.
Bożena Skowron

Dofinansowanie małego
przetwórstwa: wyższe
kwoty i ułatwienia
Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze
wprowadzono szereg zmian m. in. rozszerzono grono osób, które mogą
ubiegać się o wsparcie finansowe. Z dofinansowań będą mogli korzystać:
1. rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania została podniesiona z 300 do 500 tys. zł.,
2. (nowość:) rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej
i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego
handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.
Małgorzata Kulikowska
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ZPO w Woli Osowińskiej laureatem konkursu 25 na
piątkę z plusem! Z okazji 25-lecia WFOŚiGW w Lublinie
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie w ramach obchodów
25-lecia istnienia we współpracy
z Kuratorium Oświaty w Lublinie
ogłosił konkurs na najlepszy film
przedstawiający w kreatywny
sposób działania podejmowane
w szkole na rzecz ochrony środowiska oraz uświadamiający
zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnego gospodarowania
zasobami naturalnymi. Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej wzięli
udział w tym konkursie i przygotowali film pod opieką nauczycieli: Jacka Karczmarza oraz Moniki Jędrzejkiewicz.
17 grudnia 2018 roku w Sali
Błękitnej Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego miało miejsce
uroczyste rozdanie nagród dla
twórców 25 najlepszych filmów
w województwie.
W gronie laureatów znalazła się
szkoła w Woli Osowińskiej, która otrzymała wartościową nagrodę, tj. czek o wartości 35 000

zł na wyposażenie pracowni biologicznej zgodnie z warunkami realizacji podstawy
programowej.
Na gali konkursowej były obecne: dyrekto ZPO w Woli Osowińskiej Agnieszka Zając,
nauczyciel i opiekun Samorządu Uczniowskiego Monika Jędrzejkiewicz oraz reprezentantka Samorządu Uczniowskiego Izabela Skowron. Wymienione przedstawicielki
odebrały nagrodę i gratulacje z rąk lubelskiej Kurator Oświaty Teresy Misiuk oraz Prezesa
Zarządu WFOŚi GW Pawła Gilowskiego.
Bardzo serdecznie dziękujemy naszym uczniom za udział w konkursie i zdobycie wspaniałej nagrody dla szkoły.
Monika Jędrzejkiewicz

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada z ZPO w Borkach był obchodzony
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to święto, które upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw
Dziecka w 1959 roku, a także Konwencji o Prawach
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Dziecka z 1989 roku. Celem tych dokumentów jest zapewnienie jak
najlepszej ochrony i opieki najmłodszym.
Z tej okazji klasa 3 oraz klasa „0”b szkoły w Borkach z wychowawczyniami, przygotowały specjalny apel przybliżający wszystkim uczniom
oraz nauczycielom temat praw dziecka.
Podczas obchodów święta wystawiono widowisko Jak Piotruś zaprzyjaźnił się z królem o królu (w tej roli Michał Jaskólski), czarodzieju
(Marcel Rolak) i Piotrusiu (Łukasz Kania).
Treść, kolorowa dekoracja i dużo kolorowych balonów sprawiło, że tak
ważny temat był również bardzo ciekawy dla naszych przedszkolaków, które z wielkim zainteresowaniem obserwowały to, co działo się
na scenie. Uczniowie obu klas, mimo tremy poprzedzającej oficjalny
występ, spisali się wspaniale. Janusz Korczak sto lat temu napisał „Nie
ma dzieci – są ludzie”, o czym powinniśmy pamiętać.
Przypomnijmy, że każde dziecko ma prawo do: wychowywania w rodzinie, własnego zdania i wypowiedzi, nauki, równości , wolności
i szacunku, nietykalności osobistej, własnej narodowości i tożsamości, informacji, opieki medycznej, swobody myśli, sumienia i religii,
życia bez przemocy i poniżania, prywatności, odmiennego wyglądu
zewnętrznego, stowarzyszenia, życia i rozwoju, niepowodzeń i łez,
do zabawy i wypoczynku.
Ewelina Gajda–Fijałek

List do Redakcji
W związku z pojawiającymi się pytaniami
o sprzedaż stawów borkowskich postanowiliśmy przedstawić pełne kalendarium wydarzeń, które w efekcie doprowadziły do tego,
że stawów już nie ma.
24 marca 1980: Kombinat Ogrodniczy „Leonów” Zakład Ogrodniczy PGR we Wrzosowie
przekazuje komisyjnie protokołem zdawczo-odbiorczym m. in. działki zajęte pod stawy
na rzecz Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Lublinie – Zakład Kock z siedzibą w Podlodowie. Strona przyjmująca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności
za rowy, remonty grobli, budowę łowisk, remont urządzeń piętrzących oraz tworzenie remiz i miejsc lęgowych dla ptactwa wodnego.
Do protokołu załącza się m. in. pozwolenie
wodno-prawne.
21 lipca 1990: Wójt Gminy Borki Wiesław Milaniuk zwraca się z wnioskiem do Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie o nabycie stawów
będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Lublinie – Zakład Kock
z siedzibą w Podlodowie.
20 czerwca 1991: Urząd Wojewódzki w Lublinie
odmawia przekazania obiektów stawowych
na rzecz Gminy Borki.
27 czerwca 1991: Wójt Gminy Borki Wiesław
Milaniuk odwołuje się od decyzji Urzędu Wojewódzkiego do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
15 lipca 1991: Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa utrzymuje w mocy negatywną decyzję
Urzędu Wojewódzkiego.
30 grudnia 1992: Państwowe Gospodarstwo
Rybackie w Lublinie przestaje istnieć – właścicielem staje się Agencja Nieruchomości
Rolnych.
30 marca 1993: Wójt Gminy Borki Marek Korulczyk wnioskuje do Wojewody Lubelskiego
o przejęcie stawów, argumentując, że będą
one służyły do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty m. in.: zaopatrzenie w wodę,
rekreacja, powołanie koła wędkarskiego, rozbudowa elektrowni wodnej.
24 sierpnia 1993: Urząd Wojewódzki w Lublinie odpowiada na wniosek Wójta Gminy Borki
Marka Korulczyka. Urząd stwierdza, że ostateczna decyzja w sprawie stawów została wydana 20 czerwca 1991 r. Komisja Uwłaszczeniowa utrzymała ją w mocy; nie istniały podstawy
prawne do ponownego rozpatrzenia sprawy.
od roku 1993: stawy są dzierżawione od Skarbu Państwa przez Gospodarstwo Rybackie
w Kocku Sp. z o.o
od roku 1998: (objęcie urzędu Wójta Gminy
Borki przez Henryka Mateusiaka) Gmina Borki

nie podejmuje żadnych działań mających na celu wzruszenie
decyzji komunalizacyjnej borkowskich stawów.
18 i 20 sierpnia 2014: Agencja Nieruchomości Rolnych podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W wykazie znajdują się borkowskie stawy.
Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Borki.
Komentarz: jeśli Gmina Borki chciałaby w tamtym okresie
(czyli w sierpniu 2014 roku) uratować stawy, to ówczesny wójt
Mateusiak i Rada Gminy powinni podjąć działania, aby podjąć uchwałę wyrażającą zgodę na kupno stawów. Wydatek
natomiast na kupno stawów według wyceny ANR powinien
zostać włączony do Wieloletniego Planu Finansowego Gminy
Borki. Nie zostało to jednak zrobione, dlatego można sądzić,
że Gminy Borki w tamtym okresie nie interesował los borkowskich stawów.
25 września 2014: ANR na piśmie informuje Gospodarstwo Rybackie w Kocku o zamiarze sprzedaży stawów, ponieważ to jej
przysługuje prawo pierwokupu. Spółka rezygnuje z zakupu.
Komentarz: Rezygnacja z kupna stawów przez Gospodarstwo
Rybackie w Kocku oznaczała, że Gmina Borki zyskuje jeszcze
jedną szansę na zakup stawów. Wystarczyłoby wtedy, aby wójt
Mateusiak złożył stosowny wniosek o nabycie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej, gdyż zbycie nastąpiłoby między
Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego. Gmina Borki nie wykorzystała także tej szansy.
22 października 2014: przetarg w sprawie sprzedaży stawów
borkowskich.
Komentarz: Gmina Borki ma jeszcze jedną szansę, aby zablokować sprzedaż borkowskich stawów. Ogłoszenie o przetargu zawiera bowiem braki formalne: brak terminu wniesienia
wadium, tj. zaliczki. Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem
należało podać termin wniesienia wadium (w tym przypadku
do 17 października 2014 roku), aby móc je wpłacić oraz tym
samym spełnić warunek przystąpienia do przetargu. Gmina
Borki nie wykorzystuje tej szansy.
22 grudnia 2014: do Urzędu Gminy Borki wpływa akt notarialny z dnia 17 grudnia 2014 o sprzedaży stawów borkowskich.
Do aktu został dołączony wypis z planu zagospodarowania
przestrzennego, który decyzją SKO z 14 marca 2014 roku już
nie obowiązywał.
Komentarz obecnego Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty: Ta
sprawa bulwersuje mnie i jako wójta, i jako mieszkańca tej
gminy. Historia borkowskich stawów jest długa i skomplikowana. Boli mnie to, że mój poprzednik miał kilka możliwości, by te stawy odkupić, ale nie podejmował absolutnie
żadnych działań. Objąłem urząd Wójta Gminy Borki 1 grudnia 2014 roku, a kilkanaście dni później, czyli 22 grudnia do
Gminy wpłynęła informacja o sprzedaży stawów w formie
aktu notarialnego. Byłem postawiony przed faktem dokonanym. Nie mogłem zrobić absolutnie nic. Mój poprzednik
mógł kupić stawy, ale nie zrobił tego. To jest dla mnie niejasne i niezrozumiałe. Do tej pory nie mogę się z tym pogodzić, podobnie jak wielu mieszkańców, których ta sprawa
szczególnie bulwersuje – mówi Sałata.
Redakcja
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Bajkowe Jasełka
Choinka rozbłysnęła w ZPO
w Woli Chomejowej w Borkach
Społeczność Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej, rodzice oraz zaproszeni goście zgromadzili
się 18 grudnia na Bajkowych Jasełkach, w których
występowali uczniowie szkoły.
Te jasełka były inne niż wszystkie, ponieważ do
stajenki przyszli złożyć pokłon i powitać Nowonarodzonego… bohaterowie znanych bajek: Czerwony Kapturek, Pinokio, Dziewczynka z zapałkami,
Pszczółka Maja, Calineczka, Rybak ze złotą rybką,
Jaś i Małgosia oraz Kopciuszek. Wszyscy bohaterowie byli szczęśliwi oraz śpiewali Małemu kolędy
i pastorałki. Ofiarowali mu też dary i swe czyste
serca. Maryja i Józef z radością przyjęli wszystkich
pod strzechę i ugościli przy żłóbku.
Piękna dekoracja, wystrój sali i misternie przygotowane stroje dodały uroku podniosłemu, wyjątkowemu nastrojowi jasełek. Na scenie wystąpili
również najmłodsi uczniowie naszej szkoły, którzy,
recytując wierszyki, życzyli zgromadzonej publiczności dużo sukcesów, pieniędzy i spokoju ducha.
Jak co roku, przedszkolaki podtrzymali również
polską tradycję kolędowania. Ich układ taneczny
przy pastorałce Od serca do ucha wprawił wszystkich w wyjątkowo radosny nastrój.
Zwieńczeniem wspólnego spotkania był występ
zespołu śpiewaczego Jutrzenka, który chóralnie
odśpiewał kolędę Lulajże, Jezuniu, na polskiej ziemi oraz pastorałkę Powstań Dawidzie, czem prędzej. Gościem uroczystości był Wójt Gminy Borki
Radosław Sałata, który za zakończenie uroczystości życzył wszystkim mieszkańcom zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz owocnej
współpracy w nadchodzącym 2019 roku.
Bajkowe Jasełka przygotowali uczniowie klas IV–VI
pod opieką nauczycieli: Mileny Latoch-Malesy Tadeusza Krawczyka. Przedszkolaków oraz uczniów
klasy „0” przygotowały do występu nauczycielki:
Agnieszka Czyżak i Anna Rogulska. Oprawę muzyczną przygotowała Magda Mitura oraz uczennice: Zuzanna Włodarczyk i Natalia Zabielska.
Magda Dzioba

Sprostowanie

W poprzednim numerze biuletynu Czapla, tj. 10 [23]
w artykule Wybory samorządowe 2018 zostały podane błędne dane, jakoby w wyborach do Rady
Gminy Borki Tomasz Franciszek Kwaśny uzyskał 226
głosów. Zgodnie ze stanem faktycznym kandydat
uzyskał 140 głosów. Przepraszamy za pomyłkę.
Małgorzata Kulikowska
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14 grudnia w szkole odbyło się Święto Zapalania Choinki. Już po raz
kolejny uczniowie spotkali się na apelu, aby w uroczysty sposób
rozpocząć okres oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. W atmosferę świąt wprowadził uczestników program artystyczny zaprezentowany przez oddział przedszkolny 0b (pod kierunkiem
Doroty Bajdak), klasę III (pod kierunkiem Eweliny Gajdy-Fijałek),
która zaprezentowała przepiękną kolędę Świeć gwiazdeczkooraz
chór (pod opieką Weroniki Ziarek), który wykonał utwór Choinko, piękna jak las. Dzieci w przepięknych strojach aniołów występowały przed szkolnymi kolegami; wprowadziły wszystkich
w świąteczny nastrój. Salę zdobiła świąteczna, zimowa dekoracja.
Po raz kolejny uroczystość odbyła się w wyjątkowy sposób. Było
wspólne śpiewanie, kolędowanie i składanie życzeń świątecznych
dla uczniów i pracowników szkoły. Jednak z ogromną niecierpliwością wszyscy oczekiwali na punkt kulminacyjny, czyli zapalenie
choinki, którą w tym roku uczniowie przystroili bombkami zgłoszonymi do konkursu zorganizowanego przez Karolinę Sałatę i Joannę
Konieczną. Zaszczyt zapalania drzewka przypadł dyrektor Jolancie
Guz, która do współpracy zaprosiła uczennicę z oddziału przedszkolnego i ucznia z klasy III. Dyrektor podziękowała organizatorom
za przygotowanie uroczystości i życzyła wszystkim udanych prezentów od św. Mikołaja. Choinka rozbłysnęła niezliczonymi światełkami
i wszyscy poczuli, że święta są tuż-tuż. Pozostało więc czekać na Mikołaja i prezenty, bo przecież wszyscy byli grzeczni i na nie zasłużyli.
Dorota Bajdak

Jasełka w ZPO w Borkach
W piątek 21 grudnia miało miejsce coroczne spotkanie opłatkowe,
w którym uczestniczyli: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz przedstawiciele Rady Rodziców ZPO w Borkach.
W niepowtarzalny nastrój świąt Bożego Narodzenia wprowadziła
wszystkich klasa Ib, która pod kierunkiem Justyny Kruszyńskiej-Bącik
przygotowała i przedstawiła przepiękne jasełka pełne wzruszających kolęd i pouczających treści. Najmłodsi uczniowie doskonale
wcielili się w swoje role, a ich recytacje i śpiew poruszyły niejedno
serce. Nad akompaniamentem muzycznym czuwała Joanna Konieczna. Po części artystycznej zabrali głos dyrektor Roman Pawelec
i wicedyrektor Jolanta Guz, którzy złożyli wszystkim serdeczne życzenia świąteczne. Uroczyste spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem tradycyjnych polskich kolęd. Dziękujemy rodzicom uczniów
klasy Ib za przygotowanie kostiumów, Joannie Koniecznej za pomoc w wykonaniu dekoracji, Violetcie Rogulskiej i Annie Badziak
za wsparcie merytoryczne, Marzenie Dudek, Małgorzacie Sałacie,
Ewelinie Gajda-Fijałek oraz Karolinie Sałacie za pomoc w zebraniu
rekwizytów. Wszystkim życzymy wesołych świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku!
Justyna Kruszyńska-Bącik

Świąteczne paczki dla potrzebujących
W środę 19 grudnia zostały rozdane świąteczne
paczki osobom najbardziej potrzebującym.
Inicjatorami akcji był Wójt Gminy Borki Radosław
Sałata, Gminna Rada Seniorów oraz Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Koło nr 5 w Radzyniu Podlaskim).
Żywność, która znalazła się w paczkach, pochodzi
od szczodrych mieszkańców gminy. Dary zebrano dzięki współpracy z dyrektorami oraz uczniami placówek oświatowych w Borkach, Krasewie,
Woli Chomejowej, Woli Osowińskiej i Tchórzewie
Kolonii. Łącznie zebrano żywność, którą podzielono na około 50 paczek: ponad 30 rozdano najbardziej potrzebującym mieszkańcom wytypowanym
przez Gminną Radę Seniorów.
Małgorzata Kulikowska
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Podsumowanie gminnych obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę
Gmina Borki, a w szczególności placówki oświatowe i kulturalne brały
aktywny udział w obchodach setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jak wiadomo, Polska odzyskała niepodległość
w roku 1918 po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto Niepodległości
zostało ustanowione 23 kwietnia 1937. Nie było jednak obchodzone
w sposób nieprzerwany, ponieważ ustawa Krajowej Rady Narodowej z dnia 22 lipca 1945 roku zniosła święto. Przywrócono je dopiero
w fazie upadku komunizmu, tj. w roku 1989.
Setna rocznica odzyskania Niepodległości była obchodzona w Gminie Borki przez cały rok 2018. Uroczystości miały zróżnicowany zasięg,
formę i charakter.
8 września Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach przyłączyła się
do ogólnopolskiej akcji społecznej Narodowe Czytanie Przedwiośnia
Stefana Żeromskiego. W czytaniu uczestniczyli Wójt Gminy Borki
Radosław Sałata, Dyrektor ZPO w Borkach, radni, urzędnicy, seniorzy,
pracownicy biblioteki, nauczyciele oraz młodzież. Biblioteka Publiczna w Borkach otrzymała podziękowanie od Prezydenta RP Andrzeja
Dudy za udział w niepodległościowej edycji Narodowego Czytania
oraz pamiątkowy egzemplarz Przedwiośnia Stefana Żeromskiego
ze specjalną dedykacją Pary Prezydenckiej.
W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się kilka cykli kulturalnych, m. in.: Wieczory Kina Patriotycznego, w których wzięło
udział ponad 200 kinomanów; Wieczory Pieśni Patriotycznej, które
odbyły się w większości sołectw Gminy Borki i które zgromadziły
również ponad 200 osób (współorganizatorami były sołectwa, zespoły śpiewacze, koła gospodyń wiejskich, szkoły, stowarzyszenia).
W kalendarzu wydarzeń kulturalnych znalazł się także II Gminny
Festiwal Pieśni i Piosenki Biało-Czerwonej Uśmiech Orła, na którym
wystąpiło 61 uczestników. Ciekawą inicjatywą był także czerwcowy
Konkurs na Potrawę Biało-Czerwoną podczas II Gminnego Turnieju
Wsi w Woli Chomejowej. Wzięły w nim udział Koła Gospodyń z Woli
Chomejowej, Olszewnicy, Osowna, Tchórzewa, Krasewa, Nowin, Sitna
oraz Grupa Wokalna „Siew” z Woli Osowińskiej.
Szkoły, realizując misję kształtowania postawy patriotycznej wśród
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uczniów, wzięły aktywny udział w inicjatywach
ogólnopolskich. W piątek 9 listopada 2018 roku
o symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie i nauczyciele z wszystkich szkół z terenu Gminy Borki odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Tym
samym wzięli udział w ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rekord dla Niepodległej. Celem wydarzenia było
jednoczesne odśpiewanie hymnu we wszystkich
polskich przedszkolach, przedszkolach i placówkach oświatowych w Polsce i za granicą.
Szkoła Podstawowa w Krasewie jako jedna z szesnastu szkół z województwa lubelskiego została zakwalifikowana do Ogólnopolskiego Konkursu Do
Hymnu, który zorganizowało Narodowe Centrum
Nauki. Konkurs był skierowany do szkół podstawowych. Prawie wszyscy uczniowie ze szkoły w Krasewie, przygotowani przez utalentowana Magdalenę
Miturę, zakwalifikowali się do pierwszego etapu,
który odbył się 12 października 2018 roku. Uczniowie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, Rotę oraz
Boże, coś Polskę. Ich występu wysłuchało jury
w składzie dr hab. Małgorzaty Nowak oraz dr hab.
Barbary Pazur.
Zespół Placówek Oświatowych w Borkach wziął
udział w konkursie wiedzy historycznej Warto być
Polakiem, zorganizowanym przez redakcję Kuriera
Lubelskiego pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka. Do testu
wiedzy przystąpiło dziewięciu uczniów, z których
sześcioro zostało zakwalifikowanych do finału
wojewódzkiego. 7 listopada 2018 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego szkołę
w Borkach reprezentowali: Karol Niewęgłowski,
Kacper Jeleń, Alicja Kożuch, Konstanty Korulczyk,
Maciej Skowron. W konkursie wzięli także udział
uczniowie z Woli Osowińskiej.

Uczniowie z Woli Osowińskiej wzięli udział w regionalnych inicjatywach niepodległościowych w innych instytucjach: Konkurs Pieśni Patriotycznej
zorganizowany przez Caritas Diecezji Siedleckiej
w ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach, XVIII
Otwarte Spotkania z Piosenką Szkolną w Wohyniu,
Konkurs Historyczny Warto być Polakiem, zorganizowany przez redakcję Kuriera Lubelskiego pod patronatem Kuratorium w Lublinie, Instytut Pamięci
Narodowej oraz Wojewodę Lubelskiego.
Uczniowie szkoły w Woli Chomejowej 16 października uczestniczyli w programie edukacyjnym
Polska – moja Ojczyzna zorganizowanym przez
agencję szkolno-przedszkolną LUPUS. Podczas wydarzenia społeczność szkolna została zapoznana
z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach kraju.
Ponadto dzieci aktywnie uczestniczyły w warsztatach patriotycznych. Wychowankowie Agnieszki
Czyżak zrealizowali moduł dotyczący 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w ramach
programu edukacyjnego, Mały Miś w świecie wielkiej literatury.

Dzięki senatorowi RP Grzegorzowi Biereckiemu,
setna rocznica obchodów niepodległości została
upamiętniona na stałe. Senator jest bowiem fundatorem pięciu tablic pamiątkowych, które zostały
odsłonięte przy wszystkich szkołach Gminy Borki
oraz przed Urzędem Gminy Borki. Tablice przedstawiają Pięć Prawd Polaków spod znaku Rodła,
które odwołują się do fundamentalnych wartości:
naród, wiara, braterstwo, służba, ojczyzna.
Setna rocznica odzyskania niepodległości została
upamiętniona także w szeregu wydarzeń o zasięgu gminnym. Przez cały ubiegły rok z inicjatywy
GOKiS 11 dnia każdego miesiąca w szkołach Gminy
Borki był obchodzony Dzień Stroju Patriotycznego, podczas którego społeczność szkolna nosiła
odświętne stroje. Szkoła Podstawowa w Krasewie
zorganizowała Gminny Konkurs Plastyczny Portret Józefa Piłsudskiego, a we współpracy z Gminą
Borki – Gminny Rajd Rowerowy 100 km na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę (15
czerwca). W uroczystości wziął udział Wójt Gminy
Borki Radosław Sałata.

W szkole w Tchórzewie Kolonii odbyły się Gminne Sztafetowe Biegi
Niepodległości (20 września). Celem uczestników było przebiegniecie łącznie 100 kilometrów. Patronat na biegami objął Wójt Gminy
Borki Radosław Sałata. Natomiast w ZPO w Woli Osowińskiej zorganizowano II Rajd Pamięci Bohaterskich Lotników Dywizjonu 303
im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego, Gminny Konkurs Poeci –
Czwartacy, a Wola Osowińska (październik 2017); miała także miejsce inscenizacja teatralna Poeci, żołnierze komendanta w ramach
projektu Niepodległa.
Odbyło się również wiele imprez szkolnych, np. w Tchórzewie Kolonii do obchodów stulecia odzyskania Niepodległości włączono
obchody Święta Konstytucji 3-go Maja, Dnia Papieskiego oraz 76.
rocznicy mordu mieszkańców Tchórzewa. Ponadto zorganizowano
dwie wycieczki: do Woli Gułowskiej, Okrzei i Woli Okrzejskiej Śladami
Kleeberczyków i Sienkiewicza oraz na Litwę, podczas której zwiedzano m. in. cmentarz na Rossie, Kościół Św. Piotra i Pawła, Kaplicę
Matki Boskiej Ostrobramskiej, Cerkiew Św. Ducha, Katedry Wileńskiej
z kaplicą św. Kazimierza, Uniwersytet Wileński i Pałac Prezydencki.
Spacerowano także Starówką Wilna, Placem Ratuszowym oraz literackim i gotyckim uliczkami.
ZPO w Borkach w marcu 2018 roku gościł grupę rekonstrukcyjną
z pokazem Ku niepodległej Informacje i ciekawostki przekazane
w trakcie pokazu o okolicznościach odzyskania niepodległości były
przeplatane pokazami elementów umundurowania różnych formacji
wojskowych i powstańczych oraz rodzajów broni. Uczniowie brali
udział w krótkich inscenizacjach, a także zobaczyli z bliska przywiezione eksponaty.
W ZPO w Woli Osowińskiej zorganizowano dodatkowo w maju szkolne Patriotyczne Biegi Majowe, a listopadzie akcję Znicz Pamięci –
w ramach tej akcji uczniowie zapalili znicze na grobach poległych
w obronie Ojczyzny podczas II wojny światowej. Odbyła się także
Wieczornica Patriotyczna z udziałem Wójta Gminy Borki Radosława
Sałaty, tj. wieczorna Msza święta, po której odbył się przemarsz z pochodniami pod obelisk upamiętniający walki pod Wolą Osowińską;
złożono wieńce, zapalono znicze oraz odśpiewano Pieśń Legionów
oraz Niepodległą, niepokorną.
Ze względu na ograniczenia objętości biuletynu w tekście przywołano jedynie wybrane wydarzenia.
Małgorzata Kulikowska
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KALENDARIUM
wydarzyło się
1 stycznia 1860 – W Królestwie Polskim wszedł do obiegu pierwszy
polski znaczek pocztowy.

22 stycznia 1863 – Wybuchło powstanie styczniowe.

1 stycznia 1957 – Wprowadzono obowiązkową rejestrację telewizorów.

23 stycznia 2011 – Na Wielkiej Krokwi w Zakopanem Kamil Stoch wygrał pierwszy w karierze
konkurs Pucharu Świata.

1 stycznia 1995 – Przeprowadzono denominację złotego w stosunku 10 000:1.
1 stycznia 2017 – Weszła w życie ustawa wprowadzająca Wojska
Obrony Terytorialnej jako piąty z rodzajów Sił Zbrojnych RP.
3 stycznia 1965 – Założono zespół Czerwone Gitary.

25 stycznia 1971 – Edward Gierek podczas spotkania ze stoczniowcami w Gdańsku, kończąc przemówienie zadał słynne pytanie: „Pomożecie?”.
27 stycznia 1957 – Odbyło się pierwsze losowanie
Toto-Lotka.

3 stycznia 1993 – Odbył się 1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.

wydarzy się

3 stycznia 1932 – Dokonano oblotu samolotu pasażerskiego PZL.4.

Luty

10 stycznia 1569 – Na zamku w Lublinie rozpoczęły się obrady Sejmu poprzedzające zawarcie unii polsko-litewskiej.
11 stycznia 1917 – Debiut sceniczny Eugeniusza Bodo w Teatrze
Apollo w Poznaniu.
11 stycznia 1940 – W Siedlcach zanotowano najniższą temperaturę
w historii Polski (–41 °C).
15 stycznia 1944 – 27. Wołyńska Dywizja Piechoty rozpoczęła Akcję
„Burza” na Wołyniu.

02-03.02.2019 – „Rafałki” II Konkurs Modeli
Plastikowych i Kartonowych
07.02.2019 – Spotkanie Klubu Filmowego Senior
11-24.02.2019 – Akcja Zima w GOKiS
11-24.02.2019 – Ferie Zimowe w bibliotece – gry
i zabawy
Marzec

18 stycznia 1919 – Założono Polski Czerwony Krzyż.

01.03.2019 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

18 stycznia 1921 – Powstał Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej.

07.03.2019 – Spotkanie Klubu Filmowego
Senior

20 stycznia 2002 – Adam Małysz wygrał konkurs Pucharu Świata w
skokach narciarskich w Zakopanem.
20 stycznia 2012 – Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w
skokach narciarskich w Zakopanem.
21 stycznia 1919 – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz
specjalny o nadaniu weteranom powstania styczniowego uprawnień żołnierzy Wojska Polskiego.
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08.03.2019 – Dzień Kobiet i Mężczyzn
14.03.2019 – Gminne Konkurs Matematyczny
Urodziny Ludolfiny
20.03.2019 – Gminny Konkurs Wiedzy o Języku
Polskim
23.03.2019 – XX Konkurs Recytatorski Poezji
i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego

