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Słowo Wójta
Szanowni Mieszkańcy
i Sympatycy naszej Gminy,
już w pierwszych słowach spieszę, aby przekazać
Państwu bardzo dobrą wiadomość. Gmina Borki
uzyskała bowiem ponad milion złotych, a dokładnie 1 036 559,69 zł doﬁnansowania do realizacji
projektu Wesołe przedszkolaki w Gminie Borki.
Od dawna wiedziałem, że jest ogromna potrzeba,
aby polepszyć warunki rozwoju naszych dzieci.
Gdy tylko pojawiła się okazja pozyskania środków na ten cel, nie zmarnowaliśmy jej. Złożyliśmy
stosowny wniosek i stało się. Pod koniec stycznia
otrzymaliśmy oficjalną wiadomość, że nasz wniosek został oceniony bardzo wysoko. Zajęliśmy 15
miejsce wśród wszystkich samorządów z naszego
województwa, aplikujących o środki (od pierwszego miejsca dzieli nas zaledwie 5 punktów).
Co to dofinansowanie oznacza dla naszej gminy?
Po pierwsze, utworzymy przedszkole przy ZPO
w Borkach. Po drugie, zorganizujemy dodatkowe zajęcia w przedszkolu przy ZPO w Borkach.
Po trzecie, utworzymy nową grupę przedszkolną w przedszkolu przy ZPO w Woli Osowińskiej.
Jak widać, rok zaczął się pomyślnie. Nie jest to
oczywiście jedyna bardzo dobra wiadomość.
Otóż oprócz planowanych inwestycji w rozwój
najmłodszych mieszkańców w Woli Osowińskiej
i w Borkach, w Osownie zatroszczyliśmy się o udogodnienia dla osób najstarszych. Szczęśliwym
zbiegiem okoliczności właśnie w Dniu Babci 21
stycznia oﬁcjalnie otworzyliśmy Klub Seniora.
Miałem przyjemność osobiście przeciąć czerwoną
wstęgę podczas tej ważnej dla seniorów uroczystości. Klub będzie miejscem integracji, spędzenia
czasu w sposób ciekawy, pożyteczny, kształcący
i w godnych warunkach. Samo otwarcie Klubu to
jedynie przysłowiowa wisienka na torcie, bo ten
projekt także wymagał wiele pracy mojej i pracowników urzędu, począwszy od marca ubiegłego
roku. Wtedy bowiem złożyliśmy wniosek w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2015–2020
do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
Na Klub Seniora w Borkach, który już z powodzeniem działa od pewnego czasu oraz na Klub

Seniora w Osownie uzyskaliśmy z budżetu państwa łącznie prawie 800 tysięcy złotych. Następnie w maju rozpoczęliśmy przygotowania, które trwały nieprzerwanie aż do stycznia tego roku
(mam na myśli remont budynku, zorganizowanie zajęć i inne prace).
Pisząc o Klubie Seniora w Osownie, pozwolę sobie na przytoczenie
jeszcze jednego popularnego w ostatnim czasie powiedzenia: jeżeli
chcesz uniknąć krytyki, to nic nie rób. Przytaczam je nie bez powodu.
Mianowicie na zebraniu wiejskim w Woli Osowińskiej zarzucono mi,
że Klub jest niepotrzebny (!) oraz że marnuję pieniądze (!), bo można by
je wykorzystać inaczej. Zarzut ten jest tyle zabawny, co błędny z założenia. Gmina bowiem nie marnuje pieniędzy. GMINA POZYSKUJE PIENIĄDZE. Gdybyśmy nie występowali o środki zewnętrzne, to ani seniorzy nie cieszyliby się klubem, ani gmina nie zaoszczędziłaby pieniędzy,
bo zwyczajnie nie miałaby ich. Jak widać, ten zarzut jest niezasadny.
Stwierdziłem jednak, że warto się do niego odnieść z innego powodu. Otóż mam świadomość, że mieszkańcy nie muszą znać
procedur przyznawania środków. Dlatego wyjaśnię, że fundusze
zewnętrze są przyznawane na konkretne i ściśle określone cele.
Gmina nie może zmieniać przeznaczenia otrzymanych pieniędzy:
musi wydać je dokładnie na ten cel, na który deklarowała, nawet
jeśli ma mnóstwo pilniejszych potrzeb, np. modernizacja dróg.
Moje zdanie jest następujące: jeśli jest możliwość uzyskania pieniędzy, należy korzystać z każdej okazji. Uważam, że gmina powinna dbać zarówno o przedszkolaków, jak i seniorów. Przedszkolaki
będą pracować na przyszłość tego kraju, seniorzy – już zapracowali. Przytoczę dane: w gminie Borki zamieszkuje 1 426 osób powyżej
60. roku życia. Czy w naszej wiejskiej gminie nie spędzili większości
swojego życia na ciężkiej pracy na roli? Czy nie wychowali w trudnych warunkach pokolenia Polaków? Czy właśnie za to powinniśmy
o nich zapomnieć lub udawać, że nie widzimy ich potrzeb? Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że nie. Klub Seniora w Osownie
jest potrzebny, a świadczy o tym duża liczba seniorów obecnych
na otwarciu oraz uczestniczących w zajęciach. Uważam, że taki
klub to absolutne minimum, które należy się naszych babciom
i dziadkom. Zapraszam ich wszystkich do udziału w zajęciach.
Przejdę do kolejnego tematu. Na początku stycznia odbyło się spotkanie noworoczne w Domu Kultury w Sitnie. Na moje zaproszenie
w spotkaniu wzięli udział Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk, Starosta Powiatu Radzyńskiego Szczepan
Niebrzegowski oraz radni Rady Powiaty Radzyńskiego Grzegorz
Kowalczyk (członek Zarządu) i Michał Zając. Mam nadzieję, że ich
obecność oraz miłe słowa skierowane do nas – mieszkańców tej gminy – zapowiadają owocną współpracę nie tylko w tym roku, ale pod3

czas całej kadencji. Wśród gości był także obecny proboszcz parafii
w Woli Osowińskiej ks. Stefan Kurianowicz. Dziękuję za przybycie
wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz naszej gminy.
W styczniu i na początku lutego w naszej gminie odbywały się zebrania wiejskie, których celem był wybór sołtysów oraz rad sołeckich. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na dalszych stronach Czapli. Składam serdeczne gratulacje wszystkim wybranym
sołtysom oraz członkom rad sołeckich i jednocześnie życzę zapału
i zaangażowania w nasze sprawy lokalne. Jako osoba ceniąca dialog jestem nastawiony na pomyślną współpracę, propozycje, wszelkie inicjatywy oddolne, które mogą podnieść jakość naszego życia.
Pozostając w temacie zebrań wiejskich, uważam, że z szacunku
do mieszkańców powinienem odnieść się do zarzutu, który padł
na jednym z nich. Otóż jeden z mieszkańców stwierdził, że „unikam
kontaktu z ludźmi”, gdyż jakoby nie można się spotkać ze mną bez
wcześniejszego umówienia. Wyjaśniam, że gmina Borki od kilku lat
szczyci się ważnym i zobowiązującym laurem Przyjazny Urząd.
To oznacza, że dokładamy wszelkich starań, aby mieszkaniec był obsługiwany z najwyższą starannością. Z myślą o Państwa komforcie
stwierdziłem, że dużym udogodnieniem będzie, jeśli będą mogli
Państwo umówić się ze mną na spotkanie telefonicznie. Wychodzę
bowiem z założenia, że nikt nie lubi ani nie ma czasu na stanie w kolejkach, jak to miało miejsce w słusznie minionej epoce. Jestem osobą,
która ma wiele pracy administracyjnej. Ponadto często reprezentuję
gminę na zewnątrz, w związku z tym często wyjeżdżam w sprawach
służbowych – nie chcę, aby przychodzili Państwo do urzędu tylko po
to, aby przysłowiowo pocałować klamkę. Traktuję ludzi poważnie
i z tego względu wprowadziłem udogodnienie w postaci umawiania
spotkań. Cieszę się, że jednak zauważyli Państwo i to, że – jak również
zostało słusznie zauważone na tym samym zebraniu przez innego

mieszkańca – „z bólem zęba przyjmuję wszystkich”,
tj. w sprawach pilnych nie zostawiam Państwa samych sobie bez pomocy. Rozumiem, że w życiu
zdarzają się różne sytuacje i cieszę się, że mieszkańcy przychodzą z problemami właśnie do mnie.
To świadczy o tym, że okazują mi Państwo zaufanie.
Na zakończenie nakreślę kilka słów o konkursie modelarskim RAFAŁKI (obszerna relacja znajduje się
na dalszych stronach), który odbył się na początku
lutego. Jest to impreza unikalna w skali naszego
regionu, którą z powodzeniem zorganizowaliśmy
po raz drugi. To wydarzenie objęli patronatem honorowym: Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Starosta Powiatu Radzyńskiego Szczepan Niebrzegowski oraz lokalna prasa,
radio i telewizja. Impreza cieszy się dość dużą popularnością w polskim środowisku modelarskim.
W tym roku o nagrodę Wójta Gminy Borki walczyło ponad dwieście modeli w około pięćdziesięciu
kategoriach. Impreza zgromadziła także zwiedzających z naszej gminy. Poprzez organizację tego
typu przedsięwzięć chcę pokazywać szczególnie
młodym ludziom różnorodne formy spędzania wolnego czasu, rozwoju osobistego. Jest to szczególnie
ważne w dobie smartfona oraz niebezpiecznych
dla życia i zdrowia używek, które w wielu przypadkach wynikają z poczucia nudy i braku pasji.
Z wyrazami szacunku
Radosław Sałata

Dzień Babci – nowe, ale popularne święto
Dzień Babci jest świętem, w którym dziękujemy i składamy życzenia naszym babciom oraz okazujemy im szczególny szacunek.
Święto pojawiło się stosunkowo niedawno, ale bardzo szybko zyskało popularność i sympatię. Jest obecne w ponad trzydziestu
krajach, lecz świętuje się je w różnych terminach, np. w USA i Kanadzie w pierwszą niedzielę września, a w Rosji – 28 października.
W Polsce święto także cieszy się uznaniem. Przypada na 21 stycznia.
Za ojca tego święta jest uznawany Kazimierz Flieger, redaktor Ekspressu Poznańskiego. W Kronice Miasta Poznania z roku 1986 czytamy,
że właśnie jego inicjatywie Poznań zawdzięcza Dzień Babci, który „najzwyczajniej ustalił” w latach 60. XX ubiegłego wieku. Natomiast sam
pomysł na święto pojawił się w czasopiśmie Kobieta i Życie w roku 1964.
Ciekawa jest tradycja Dnia Babci we Włoszech. Nosi ono nazwę festa dei nonni, co oznacza Święto Babci i Dziadka. Zostało
ustanowione prze włoski parlament w roku 2005 i przypada na
dzień 2 października. Datę wybrano nieprzypadkowo, ponieważ
w tym dniu kościół katolicki wspomina Aniołów Stróżów, a dziadkowie, podobnie jak aniołowie, są opiekunami swoich wnuków.
Dziadkowie, zaraz za rodzicami, spełniają ważną rolę w pierwszych
latach życia dziecka. Często towarzyszą im już od momentu narodzin.
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Pomagają dziecku stawiać pierwsze kroki, uczą i tłumaczą świat. Nie jest także tajemnicą, że dziadkowie są bardziej skłonni, by spełniać każdą zachciankę wnuka, sprawiać mu prezenty oraz rozpieszczać.
Redakcja Czapli składa wszystkim Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia, dołączając wiersz
Anny Kamieńskiej:
Babcia to są miłe ręce,
Książka, herbata słodka,
Śmieszne słowa w dawnej piosence,
Suknia dla lalki i szarlotka.
Babcia to bajka, której nie znamy,
Pudełeczka, perfumy, włóczka,
Babcia to mama mojej mamy,
A ja jestem wnuczka.
Małgorzata Kulikowska

Spotkanie noworoczne w Sitnie

W sobotę 12 stycznia w Domu Kultury w Sitnie odbyło się doroczne
spotkanie noworoczne, zorganizowane przez Gminę Borki. Gospodarzem tej kulturalno-rozrywkowej
uroczystości był Wójt Gminy Borki
Radosław Sałata.
Wśród gości byli: Wicemarszałek
Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk, Starosta Powiatu
Radzyńskiego Szczepan Niebrzegowski, członkowie Rady Powiatu
Radzyńskiego Grzegorz Kowalczyk
(członek Zarządu Powiatu) oraz Michał Zając, radni Rady Gminy Borki, sołtysi, koła gospodyń wiejskich,
zespoły śpiewacze, prezesi stowarzyszeń, prezesi OSP i inni mieszkańcy gminy, którzy są zaangażowani w jej działania.
Wydarzenie uświetnił koncert kolęd i pieśni w wykonaniu członków
zespołów śpiewaczych. Dziękujemy za przybycie uczestnikom wy-

darzenia i mamy nadzieję na owocną współpracę na rzecz Gminy Borki.
Małgorzata Kulikowska

Zlewnia mleka będzie należeć do gminy
Sprawa regulacji własności budynku
po byłej zlewni mleka w Starej Wsi wielkimi
krokami zbliża się do końca. Regulacja
prawna przedmiotowej nieruchomości trwa
już od 2017 roku.
Uregulowanie
stanu
prawnego
nieruchomości wybudowanej w 1920 roku
wiązało się z koniecznością analizy szeregu
aktów prawnych: ustawy z dnia 29 czerwca
1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych, ustawy z dnia 1958 roku
o radach narodowych, Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 29 listopada 1962 roku
w sprawie zarządu mieniem gromadzkim
oraz trybu jego zbywania, ustawy z dnia 25

września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego
wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Ponadto
długie godziny spędzono w archiwach na analizie tabel
likwidacyjnych wsi Tchórzewek i Stara Wieś z 1864 roku.
Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Borki Radosława
Sałaty, sołtys Starej Wsi Joanny Sikory, najstarszych
mieszkańców wsi i Starostwa Powiatowego w Radzyniu
Podlaskim oraz przychylności administracji firmy Spomlek
udało się otrzymać pozytywną decyzję Starosty, uznającą
nieruchomość za mienie gromadzkie.
W tym momencie jest przygotowywany wniosek
do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji, która będzie
służyła za podstawę założenia księgi wieczystej z wpisem
własności Gmina Borki.
Wioletta Labus
5

Dzień Babci i Dziadka przedszkolu w Woli Osowińskiej
Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia, dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia… – te słowa można
było usłyszeć podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,
która odbyła się 24 stycznia 2019 roku w ZPO w Woli Osowińskiej.
Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu jest zwykle świętowany
bardzo uroczyście. Grupy przedszkolaków Kropelki, Gwiazdeczki
i Słoneczka w tym dniu zaprosiły do przedszkola swoje kochane
babcie i dziadków. Każda grupa przedszkolaków przedstawiła swój
program artystyczny, w którym zaprezentowała umiejętności recytatorskie, muzyczne, ruchowe i taneczne. Słoneczka wyrecytowały
wierszyk-życzenia, a potem zaprosiły dziadków do wspólnej zabawy.
Gwiazdeczki zaprosiły babcie i dziadków na krótką podróż w czasie. Kropelki natomiast dokonały ciekawych obserwacji i przekonały
wszystkich, że babcia i dziadek są czarodziejami. Następnie wręczy-

ły swoim ukochanym babciom i dziadkom upominki, które przygotowały własnoręcznie. Po programie artystycznym wszyscy zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek. Każdy wnuczek mógł posiedzieć na kolanach swojego dziadka lub babci.
Twarze zaproszonych gości, pełne radości
i uśmiechu, pokazały, jak ważne są takie spotkania
i czas spędzony z wnukami. To był naprawdę wyjątkowy dzień pełen radości i dumy. Mamy nadzieję, że
chwile spędzone w przedszkolu na długo pozostaną
w pamięci zarówno dzieci, jak i babć oraz dziadków.
Anna Siudaj

remont drogi wola chomejowa-borki
W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się
informacja odnośnie do planowanego remontu
drogi Borki–Ulan, do skrzyżowania w Woli Chomejowej.
Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze,
rozbiórkowe, ziemne, jezdnie, pobocza, chodniki
z kostki brukowej, zatoki autobusowe, postojowe
oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Nawierzchnia tej drogi ma być poszerzona, wyrównana,
wzmocniona oraz zalana masą mineralno-bitumiczną. Przydrożne rowy zostaną odtworzone.
Ponadto zostaną utworzone chodniki, zatoki auto6

busowe oraz bariery.
Inwestycja jest częścią partnerskiego projektu Wygodniej, szybciej,
bezpieczniej, realizowanego z dofinansowaniem ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.
Do 25 lutego br. do godziny 10.30 firmy składały wnioski na wykonanie tej inwestycji. Tego samego dnia Powiat Radzyński wyłonił
najlepszą ofertę.
Przewidywany termin zakończenia prac to 31 października 2019
roku.

www.iledzisiaj.pl

Sukces Natalii Zając
Uczennica klasy IV ZPO w Woli Osowińskiej Natalia Zając
została laureatką XV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego
organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Lublinie.
Laureatka z naszej gminy zgłosiła do konkursu 2 wiersze
Poszukiwania oraz Jak mam poznać ziemię? Uroczystość
rozdania nagród połączona z promocją wydawnictwa
zawierającego wyróżnione i nagrodzone prace odbędzie się
15 kwietnia 2019 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Gratulujemy naszej małej
poetce i życzymy, aby talent literacki przyniósł jeszcze wiele
nagród.
Małgorzata Caban

Zabawa karnawałowa w Woli Chomejowej
Po ciężkiej pracy w I semestrze
nauki uczniowie szkoły w Woli
Chomejowej niewątpliwie zasłużyli na odpoczynek oraz zabawę
karnawałową.
Tego dnia dzieciom towarzyszyło wiele emocji i wrażeń. Sala
gimnastyczna wyglądała inaczej
niż zwykle; zamieniła się w prawdziwą scenę teatralną, a jadalnia
udekorowana kolorowymi balonami, serpentynami i gwiazdami
zachęcała do zabawy.
Przed rozpoczęciem zabawy
uczniowie klas VI–VIII zaprezentowali zgromadzonej publiczności inscenizację baśni Braci
Grimm Królewna Śnieżka, którą przygotowali pod czujnym
okiem Joanny Paszkowskiej
i Eweliny Sobolewskiej.
Mali artyści zaprosili do zabaw y pozostałych uczestników balu tańcem na królewskim dworze. W szkole zaroiło
się od policjantów, strażaków,
kowbojów z Dzikiego Zachodu,
a nawet klaunów. Były także
wróżki, księżniczki, koty, motyle,
biedronki oraz inne fantastyczne
postaci.
Karnawałowe stroje małych
uczestników balu były barwne
i wykonane ze szczególną dbałością o najdrobniejsze detale. Wszyscy byli trudni do rozpoznania: jedni budzili podziw, a inni przerażenie. Wszyscy bawili
się znakomicie, bo humor dopisywał zarówno dzieciom, wychowawcom, jak i rodzicom. Do tańca przygrywał zespół
muzyczny. Tegoroczna choinka szkolna z pewnością zostanie mile zapamiętana.
Magda Dzioba
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Ponad milion złotych na przedszkola
Wójt Gminy Borki Radosław Sałata informuje, że gmina Borki pozyskała fundusze na realizację projektu Wesołe przedszkolaki w Gminie Borki. Projekt zajął wysokie, bo 15 miejsce
na liście rankingowej; od pierwszego miejsca na liście wniosek
dzieli zaledwie 5 punktów.
Kto skorzysta na projekcie? Przedszkolaki z Gminy Borki.
Co planujemy zrobić:
1. utworzymy przedszkole przy ZPO w Borkach,
2. zorganizujemy dodatkowe zajęcia w przedszkolu przy ZPO
w Borkach,
3. utworzymy nową grupę przedszkolną w przedszkolu
przy ZPO w Woli Osowińskiej.

Dzień Babci i Dziadka
w Woli Chomejowej

W Szkole Podstawowej w Woli Chomejowej uroczystość z okazji święta seniorów odbyła się 23 stycznia.
Zaproszeni dziadkowie przybyli licznie, aby podziwiać występy
swoich wnucząt, którzy starali się jak najpiękniej wyrazić miłość
do swoich babć i dziadków. Czas spotkania wypełniły występy artystyczne dzieci, przygotowane pod czujnym okiem wychowawców.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i miłą rozmową.
Magda Dzioba
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C a łko w it a w a r to ś ć p r o j e k t u w y n o s i
1 219 481, 99 zł, natomiast gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 1 036 559,69 zł. Środki będą pochodzić z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014–2020; Oś priorytetowa: 12 Edukacja,
kwalifikacje kompetencje; działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.
Okres realizacji projektu:
od 01 sierpnia 2019 roku do 31 lipca 2020 roku.
Małgorzata Kulikowska

Uczniowie z Bork w Teatrze
im. Juliusza Osterwy Lublinie
W piątek 1 lutego 2019 roku
uczniowie klas VI–VIII pod
opieką Karoliny Sałaty, Joanny
Koniecznej, Hanny Kosińskiej
i Weroniki Ziarek pojechali do
Teatru im. Juliusza Osterwy
w Lublinie na spektakl „Pan
Tadeusz, czyli ostatni zajazd
na Litwie”. Spektakl był oparty na wybranych, uwspółcześnionych wątkach epopei.
Każda scena była starannie
opracowana, a aktorzy zagrali
swoje role perfekcyjnie. Tekst
Adama Mickiewicza w teatralnej formie stał się podróżą po
wadach, zaletach i przywarach narodowych Polaków.
To nie był łatwy dla widza
spektakl, gdyż klasyczny tekst
posłużył za środek dyskusji
o współczesnych ludziach.

W przedstawieniu Mikołaja Grabowskiego zaskakują nie tylko współczesne stroje aktorów, ale i muzyka – klasyka łączy się w nim ze współczesnymi r y tmami. Po cudownie spędzonych trzech godzinach
uczniowie nagrodzili aktorów bardzo głośnymi i długimi brawami.
Karolina Sałata

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
13 stycznia 2019 roku, jak w całej Polsce,
odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W t ym roku zebrane
pieniądze zostaną przeznaczone na zakup
nowoczesnego sprzętu medycznego dla
specjalist ycznych szpitali dziecięcych.
Wśród wolontariuszy, którzy w niedzielny poranek kwestowali na ulicach różnych
miejscowości, znaleźli się też uczniowie
ZPO w Woli Osowińskiej: Anna Guz, Alicja
Skowron, Patrycja Góral, Natalia Polkowska,
Paulina Duda, Klaudia Wróbel, Julia Kozak,
Natalia Woźniak, Aleksandra Kulik, Aurelia
Kulik, Julia Kożuch, Amelia Latoch, Gabriela
Kosek, Weronika Lis, Izabela Skowron, Milena Wrzosek, Magda Zając, Paulina Mańko,
Ewelina Sposób, Marta Majcher, Martyna
Świder, Wiktoria Skowron, Kacper Zabielski,
Kacper Krasucki, Piotr Skowron, Piotr Mroczek,
Łukasz Przekaziński, Michał Przekaziński.
Wolontariusze zbierali pieniądze w Woli
Osowińskiej, Krasewie, Ulanie, Woli Gułowskiej, Radzyniu Podlaskim pod czujnym
okiem rodziców lub dorosłego rodzeństwa.
O godzinie 15:00 rozpoczęła się praca w sztabie – GOKiS. Wymienieni wolontariusze z Woli
Osowińskiej zebrali do puszek 8 521,46 zł.
Samorząd Uczniowski pod opieką Moniki

Jędrzejkiewicz w dniach 10–14 stycznia prowadził loterię, z której
dochód w wysokości 180 zł również został przekazany WOŚP.
15 stycznia odbyła się jeszcze jedna zbiórka do puszek, a po przeliczeniu pieniędzy okazało się, że zebrana kwota wynosi 1 173,63 zł.
W 27. Finale WOŚP ZPO w Woli Osowińskiej zebrał łącznie
9 875,09 zł. Akcję koordynowała opiekunka Szkolnego Koła
Wolontariuszy Małgorzata Caban.
Małgorzata Caban
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Aktywne Borki na Nocnej Dysze do Maratonu Lublinie
Reprezentanci Aktywnych Bork, tj. Wojciech Sikora, Przemysław Górny, Radosław Sałata, Marek Makosz, Paweł Walkowiak przy wsparciu
Michała Zająca w nocy z soboty na niedzielę 2/3 lutego wzięli udział
w wydarzeniu Dycha do Maratonu.
Nocna Dycha wpisuje się w cykl imprez biegowych Cztery Dychy Do Maratonu, organizowanym przez Fundację Rozwoju Sportu
w Lublinie.
Nocna Dycha wystartowała ul. Dobrzańskiego (rejon Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego). Następnie biegacze skręcili
w ul. Franczaka pobiegli: Drogą Męczenników Majdanka, Krańcową,
Dywizjonu 303, Kunickiego, Wolską, Łęczyńską, Wincentego Witosa
do ul. Dekutowskiego, następnie ścieżką rowerową wzdłuż ul. Dekutowskiego do ul. Dobrzańskiego, gdzie przy Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym znajdowała się meta. Na mecie czekał pamiątkowy medal i ciepły posiłek regeneracyjny. Pogoda dla biegaczy była
idealna: bez opadów, bez mrozu, bez stresu. Wszyscy ukończyli bieg
w wyśmienitych nastrojach.
Gratulujemy wszystkim ukończenia biegu do zobaczenia na linii
startu najbliższej imprezie biegowej.
Wojciech Sikora

Terminal płatniczy w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Borkach informuje
odbiorców usług, że od 5 lutego 2019 roku kasie Zakładu
można dokonywać płatności pomocą kart płatniczych
(kredytowych, debetowych, obciążeniowych) następujących
wydawców: Visa, MasterCard, Maestro, American Express,
China Union Pay, V Pay, Blik.
Ułatwienie wprowadzono na podstawie decyzji Kierownika
ZGK Borkach Pawła Komonia ramach uczestnictwa projekcie
Fundacji Polska Bezgotówkowa.
Paweł Komoń

Rozpoczęcie prac geodezyjnych
w Krasewie
Wójt Gminy Borki Radosław Sałata przekazuje informację od Starosty
Powiatu Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego, że w związku
z realizacją projektu E-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego w Krasewie trwają prace geodezyjne związane
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
Prace mają na celu:
1. dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków do wymogów
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa
z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
2. ustalenie granic działek ewidencyjnych (w przypadku braku możliwości określenia ich przez wykonawcę na podstawie istniejących wiarygodnych dokumentów),
3. pomiar budynków nieujawnionych w ewidencji budynków wraz
z elementami przynależnymi (tarasy schody itp.),
4. pozyskanie danych opisowych wymaganych przez zapisy ww.
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rozporządzenia (dla budynków ujawnionych
w ewidencji gruntów i budynków).

Małgorzata Kulikowska

Bal Absolwentów w Borkach
2 lutego, sobotni wieczór w Zespole Placówek
Oświatowych w Borkach, na zegarach zbliża się
godzina 17:00. Z uśmiechem i podekscytowaniem wszyscy zmierzają ku sali gimnastycznej.
Dziś już nie odbędzie się tam żadna lekcja wychowania fizycznego, lecz bal. Pierwszy i ostatni taki Bal Absolwentów w historii naszej szkoły
– wspólny bal klas VIII szkoły podstawowej i klas
III gimnazjum. Na hali uczniowie ustawiają się
w zgodnym szyku. Przy ścianach gromadzą się
nauczyciele, rodzice, znajomi i przyjaciele absolwentów, spoglądając ze wzruszeniem na bohaterów wydarzenia. Marcin Kożuch prosi zgromadzonych o uwagę, a Gabriela Szewczyk cytuje
fragment Mickiewiczowskiej „Ody do młodości”:
Młodości! tobie nektar żywota
Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę:
Serca niebieskie poi wesele,
Kiedy je razem nić powiąże złota.
Razem, młodzi przyjaciele!...
Po uroczystym powitaniu dyrektor Roman Pawelec w przemówieniu wraca pamięcią do czasu, gdy
uczniowie pierwszy raz przekroczyli próg szkoły.
Dziękuje za pracę młodzieży i za współpracę rodzicom. Życzy wszystkim dobrej zabawy i niezapomnianych chwil. Następnie Magdalena Kozieł,
w imieniu wszystkich przyszłych absolwentów,
składa szczególne podziękowania dyrektorowi
Romanowi Pawelcowi, Wójtowi Gminy Borki Radosławowi Sałacie i wychowawczyniom Danucie
Witek, Sylwii Wędroch, Hannie Kosińskiej oraz Bożenie Kusyk za trud włożony w wychowanie i edukację. Podziękowania płyną również do przewod-

niczącej Rady Rodziców Katarzyny Czyżak oraz Marka Sikory i Marka
Makosza za ogromną pomoc w zorganizowaniu balu. Nie brakuje
też słów wdzięczności dla rodziców, dzięki którym ten wieczór jest
wyjątkowy. Po wręczeniu kwiatów prowadzący Bartłomiej Mitura,
cytując fragment „Pana Tadeusza”, daje znak, że poloneza czas zacząć:
Podkomorzy rusza
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.
Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi,
Dano hasło, zaczęto taniec…
W rytm melodii Wojciecha Kilara rusza elegancki korowód. Uczniowie dostojnym krokiem podążają po parkiecie, starając się nie pomylić kroków galowego tańca. Dziewczęta prezentują się pięknie:
szykowne kreacje, a w dłoniach róże. Każdą damę można podziwiać niczym dzieło sztuki. Panowie towarzyszą im w garniturach,
elegancji dodają im czerwone muchy. Całość wygląda wspaniale, tak jakbyśmy się na chwilę cofnęli w czasie. Po gromkich oklaskach przychodzi czas na kolejny taniec, tym razem w walcu prezentują się uczniowie tańczący z rodzicami. W oczach rodziców
widać wzruszenie, a wielu z obecnych widzów uroniło łzę… Część
oficjalną balu zamyka odtańczona przez przyszłych absolwentów belgijka, która wprowadza wszystkich w znakomity nastrój.
Dalsza część zabaw y niech będzie owiana rąbkiem tajemnicy. Jedyne co można powiedzieć to to, że było wspaniale.
Wspomnieniom na pewno długo nie będzie końca, gdyż uroczystość dostarczyła wszystkim wielu cudownych wrażeń.
Uczniowie składają p o dziękowania D yrekcji szko ł y oraz Rodzicom za wspaniałą organizację balu. Dziękują również Wychowawcom za wsparcie oraz przybyłym Gościom za przyjęcie zaproszenia i wspólnie spędzony czas.
Uczniowie ZPO w Borkach
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Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
Przedstawiamy zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018
roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na terenie gminy Borki przekształcenie dotyczy 3 nieruchomości
gruntowych: dwóch w Borkach i jednej w Woli Osowińskiej.
Przekształcenie następuje z mocy prawa, wobec tego nie jest
wymagane złożenie wniosku. Następuje ono niezależnie od woli użytkownika wieczystego. Fakt przekształcenia jest jedynie potwierdzany
w zaświadczeniu wydawanym przez organ.
Nieruchomości podlegające przekształceniu są: zabudowane
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (ewentualnie na nieruchomości
mogą znajdować się budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty
czy urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne
korzystanie z budynków mieszkalnych).
Wysokość opłaty za przekształcenie będzie wnoszona przez okres
20 lat w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby na dzień 1 stycznia 2019 roku.
Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 rok upływa 29 lutego
2020 roku. W kolejnych latach opłatę należy wnosić w terminie do 31
marca każdego roku.

Młodzieżowa rada gminy

W czwartek 7 lutego dobyło się pierwsze w 2019 roku posiedzenie
Młodzieżowej Rady Gminy Borki. Przewodnicząca Emilia Bandyk
otworzyła posiedzenie, następnie wg sugestii Wójta Gminy Borki
Radosława Salaty młodzi radni rozmawiali ze sobą. Następnie we
współpracy z opiekunami Młodzieżowa Rada Gminy wypracowała
plan pracy na kadencję 2018/2019, który przedstawia się następująco:
1. Organizacja konkursu wiersz o Gminie Borki;
2. Organizacja wycieczki do Sejmu / Urzędu Marszałkowskiego;
3. Spotkanie z seniorami;
4. Organizacja turnieju sportowego Unihokeja lub inną dyscyplinę
niszową;
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Właściciel może zadeklarować chęć jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania
obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Wójtowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia.
W przypadku zbycia nieruchomości przed
dokonaniem spłaty opłaty przekształceniowej obowiązek wnoszenia opłaty za kolejne lata
obciąża nabywcę nieruchomości, począwszy od
1 stycznia roku następującego po roku, w którym
nastąpiło zbycie.
Organ, do którego dotychczas były wnoszone
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego,
po przeprowadzeniu weryfikacji wydaje zaświadczenie: z urzędu, w terminie 12 miesięcy od 1 stycznia 2019 roku (brak opłaty skarbowej) albo na wniosek dotychczasowego użytkownika wieczystego,
w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku
(z chwilą złożenia wniosku należy wnieść opłatę
skarbową – 50 zł).
Wioletta Labus

5. Turniej szachowy dla Młodzieżowej Rady Gminy;
6. Piknik w dniu Samorządowca;
7. Dyskoteka Gminna;
8. Rajd rowerowy po Gminie Borki;
9. Odnowienie miejsca rekreacyjnego na terenie
Gminy Borki;
10. Wnoszenie propozycji poprawy wizerunku
swojej miejscowości;
Wojciech Sikora

Sołtysi i rady sołeckie wybrane
Na przełomie stycznia i lutego 2019 roku odbywały się zebrania sołeckie, których głównym celem
był wybór sołtysów i rad sołeckich. W zależności
od miejscowości w zebraniach uczestniczyli: Wójt
Gminy Borki Radosław Sałata, Zastępca Wójta Gminy Borki Paweł Komoń, radni z poszczególnych
miejscowości, dotychczasowi sołtysi, pracownik ds.
obsługi Rady Gminy Wojciech Sikora oraz Mieszkańcy poszczególnych sołectw.
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
1. BORKI
Sołtys: Tomasz Kwaśny;Rada Sołecka: Piotr Lis,
Marcin Czyżak, Andrzej Rogulski, Andrzej Chojnacki, Leszek Stępniak, Krzysztof Czyżak;
2. KRASEW
Sołtys: Mariusz Wędroch; Rada Sołecka: Dorota
Miłosz, Barbara Robak, Andrzej Sposób, Marek
Kuśmierowski, Piotr Kozak, Aneta Latoch, Teodora
Piłat, Wojciech Magnuszewski, Katarzyna Kulik;
3. MARUSZEWIEC (STARY)
Sołtys: Sylwia Bąbol; Rada Sołecka: Robert Bąbol,
Urszula Marzec, Grzegorz Bąbol;
4. MARUSZEWIEC POFOLWARCZNY (NOWY)
Sołtys: Dorota Badurowicz; Rada Sołecka: Karol
Gruba, Renata Wawruch, Małgorzata Pasek, Andrzej Hojka, Zofia Sałata;
5. NOWINY
Sołtys: Radosław Bącik; Rada Sołecka: Jacek Latkowski, Cezary Ziarek, Robert Grzejdak, Wioleta
Ziarek, Rafał Gremplewski;
6. OLSZEWNICA
Sołtys: Elżbieta Kulenty, Rada Sołecka: Roman Kalicki, Mirosław Kulenty, Katarzyna Dziduch, Aneta
Fijałek, Krzysztof Bernacki;

7. OSOWNO
Sołtys: Ewa Mateusiak; Rada Sołecka: Kazimierz Sałata, Leszek Skowron, Jerzy Boreczek, Stanisław Sokół, Czesław Kokora;
8. PASMUGI
Sołtys: Elżbieta Skarżycka; Rada Sołecka: Jadwiga Mateusiak, Andrzej Trojak, Anna Bajdak, Stanisław Grudzień;
9. SITNO
Sołtys: Magdalena Mitura; Rada Sołecka: Ewa Gurtat, Magdalena
Bieniek, Janusz Buhaj, Piotr Gurtat, Andrzej Mitura;
10. STARA WIEŚ
Sołtys: Joanna Sikora; Rada Sołecka: Jan Bober, Paweł Brodecki, Ewelina Bober, Marcin Morawik, Janusz Listos, Mariusz Mazur;
11. TCHÓRZEW
Sołtys: Janina Karwowska; Rada Sołecka: Sławomir Paszkowski, Krystyna Paszkowska, Genowefa Jaszczuk, Elżbieta Zalewska, Dorota
Kułak, Tomasz Jańczak, Włodzimierz Karwowski;
12. TCHÓRZEW-KOLONIA
Sołtys: Kazimierz Michalski; Rada Sołecka: Wojciech Król, Jan Całuch,
Krzysztof Kondaszuk, Marian Witek, Mirosław Szabrański, Paweł Karwowski, Zbigniew Ryszkowski;
13. WOLA CHOMEJOWA
Sołtys: Wojciech Cieślak; Rada Sołecka: Leszek Zieliński, Marek Młynarczyk, Leszek Lotek, Krzysztof Sidor, Krzysztof Kot, Mariusz Skwara,
Lidia Siudaj;
14. WOLA OSOWIŃSKA
Sołtys: Alina Kryjak, Rada Sołecka: Waldemar Kozieł, Eugeniusz Łaskawski, Mariusz Kolasik, Elżbieta Czeczko, Karolina Skowron, Elżbieta
Bącik, Krystyna Kucio;
15. WRZOSÓW
Sołtys: Adam Król, Rada Sołecka: Sebastian Domański, Łukasz Sposób, Piotr Korólczyk, Zygmunt Niewęgłowski, Marcin Domański, Justyna Kanon;
Życzymy powodzenia wybranym władzom sołeckim.
Wojciech Sikora

UCZESTNICY ZEBRANIA SOŁECKIEGO WE WRZOSOWIE
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To naprawdę się opłaca
Chcę podzielić się tym, co teraz robię i co mi się bardzo opłaca. Otóż
pracuję jako opiekun osób starszych w Niemczech. Trwa to już piąty
rok. Na początku byłem pełen obaw. Nie uczyłem się języka niemieckiego. Otrzymałem z firmy niezbędny zakres wiedzy, który musiałem opanować. Przyznam, że na początku było to dość trudne.
Musiałem się wszystkiego nauczyć, aby przejść weryfikację językową.
Wiadomo, że im większy posiada się zasób słów, umiejętność wypowiedzi, rozumienia i tłumaczenia, tym wyższe jest miesięczne uposażenie. Weryfikacja językowa (przez telefon) nie była aż tak trudna,
choć przyznam, że obawiałem się jej. Jakoś poszło. Podpisałem umowę zlecenia na dwa lata i musiałem zdecydować, gdzie chcę jechać:
wieś czy miasto, do mężczyzny czy kobiety… Wybrałem wieś i pana.
Samochód przyjechał pod dom i zawiózł mnie do celu (18 godzin podróży). Oczywiście załatwiła to firma na swój koszt. Rodzina w Niemczech już czekała na mnie. Było fajnie. Wszystko
mi wytłumaczono, pokazano co i jak, gdzie i kiedy, w jaki sposób
postępować z podopiecznym itp. Tak dobrze trafiłem za pierwszym razem, że moje zlecenie trwało cztery miesiące. Wcale
mi się nie nudziło. Czas upływał bardzo szybko. Przez ten okres
pieniądze (do wyboru: euro lub złotówki) trafiały na moje konto. Firma odprowadza za mnie składkę ZUS. Posiadam ubezpieczenie zdrowotne. Jestem też rozliczany z Urzędem Skarbowym.
Na czym polega moja praca? Otóż w zależności od stanu zdrowia podopiecznego wykonuję wszystkie niezbędne czynności,
aby czuł się jak najlepiej. Innymi słowy, prowadzę gospodarstwo
domowe: sprzątanie, gotowanie, pranie, prasowanie, spacery, wizyty u lekarza itp. Czy to trudne? Zupełnie nie. Mam czas na telewizję,
krzyżówki, sudoku, gry (szachy, karty) i inne. Dostęp do Internetu
posiada każdy. Jedzenie, spanie – to wszystko mam zapewnione.
W niedziele mogę chodzić do kościoła. Zakupy robi albo rodzina
(wtedy piszę, co jest mi potrzebne), albo robię je sam. Czy tęsknię?
Na pewno. Ale jeżeli jest Internet, telefon, to się tego tak mocno
nie odczuwa. Bardzo dużo ludzi z Polski mieszka tu i pracuje. Spotykamy się codziennie: na ulicy, w sklepie, w kościele, w mieszkaniu.
Umowa-zlecenie to nie to samo co umowa o pracę. Oczywiście Kodeks Pracy ma zastosowanie przy tego typu umowach. Umowa-zlecenie pozwala mi decydować o tym, jak długo pozostanę na dyżurze
i jak długo chcę być „na wolnym”. Za wolny pobyt w Polsce nie ma pieniędzy. Jak wcześniej wspomniałem pracuję w Niemczech od pięciu
lat. Przez ten okres moje wynagrodzenie wzrosło o 500 euro. To bar-

Puchar dla młodzika gminy Borki
na wystawie w Wysokiem
Od 26 listopada do 2 grudnia 2018 w Wysokiem (województwo lubelskie) odbywała się VIII Wystawa Modelarska, podczas której można było podziwiać ponad 300 modeli plastikowych, kartonowych oraz z napędem spalinowym i elektrycznym.
Na tej imprezie nie zabrakło modelarzy reprezentujących
klub Aktywne Borki w składzie: Krzysztof Jończak, Magda Mitura, Igor Mazurek, Łukasz Mazurek oraz Mariusz Gadzała. Uczestnicy z Aktywnych Bork wystawili 19 modeli. Wszyscy otrzymali
wyróżnienia i puchary. Ponadto Krzysztof Jończak otrzymał puchar dla najlepszego młodzika w kategorii modele plastikowe.
Mariusz Gadzała
14

dzo dużo. W głównej mierze to znajomość języka
decyduje o tym, ile zarabiamy. Moja składka ZUS
jest naliczana od średniej krajowej (nie wszystkie firmy działające na rynku z tej branży odprowadzają
składkę od tego poziomu; są takie, które odprowadzają składkę od najniższej). W moim przypadku ma
to duży wpływ na wysokość przyszłej emerytury.
W takiej pracy człowiek może spotkać się z nowymi ciekawymi ludźmi, zjawiskami. Ma możliwość obserwacji, zwiedzania, kontaktu z nowymi
urządzeniami. Nie ma czasu na nudę. Właściwa
organizacja zajęć domowych sprawia, że czuję
się spełniony. Żałuję, że tak późno spróbowałem
tej profesji. Chcę podkreślić to, że język wcale nie
jest najważniejszą barierą, żeby pracować jako opiekun. Najważniejsze jest to, żeby się przełamać, odważyć i spróbować. A przecież jest taka możliwość,
zwłaszcza w święta i w okresie letnim w Niemczech.
PS Gdyby ktoś z czytelników chciał się dowiedzieć
czegoś więcej, to mogę na łamach Czapli opisać ciekawe historyjki, zdarzenia, sytuacje – a jest ich dużo
i przedstawiają prozę życia opiekuna za granicą.
Pozostawiam telefon do wiadomości redakcji.
Zdzisław Skowron

Nowe godziny pracy
GOPS Borkach
dzień tygodnia

godziny pracy

poniedziałek

7:30 – 15:30

wtorek

7:30 – 17:00

środa

7:30 – 15:30

czwartek

7:30 – 15:30

piątek

7:30 – 14:00

Modelarze zjechali do Bork na RAFAŁKI
W weekend 2 i 3 lutego w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Borkach odbyła się druga edycja
RAFAŁKÓW. Ta unikalna w skali regionu impreza
przyciągnęła ponad osiemdziesięciu modelarzy
z całej Polski. Zwiedzający, którzy także dopisali,
mogli podziwiać ponad dwieście modeli konkursowych w różnorodnych kategoriach: od samolotów, statków, okrętów i pojazdów szynowych przez
broń pancerną do figurek Zombie i Krasnoluda oraz
budowli takich jak klasztor na Jasnej Górze.
Wójt Gminy Borki Radosław Sałata mówi:
RAFAŁKI to doskonała okazja do promowania
gminy Borki. Imprezę objęły patronatem zarówno
media lokalne, jak i regionalne. Jest też popularna
w Internecie. Dla mnie w Rafałkach ważne jest to,
że pokazujemy zwłaszcza młodzieży, w jaki sposób
można atrakcyjnie, twórczo i kreatywnie spędzać
czas wolny. Jest to szczególnie ważne w dobie
uzależnień od wielu nałogów, w tym od alkoholu, narkomanii i Internetu. Ponadto modelarstwo
jest zajęciem, które uczy dokładności, cierpliwości,
samodyscypliny oraz precyzji. Te cechy i umiejętności z pewnością przydadzą się na rynku pracy.
Uważam, że moim obowiązkiem jako wójta jest
popieranie takich inicjatyw.
Nazwa RAFAŁKI pochodzi od liter kodowych
Dywizjonu 303 „RF”, który jest związany z Gminą
Borki za sprawą płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego
– Pierwszego Dowódcy Dywizjonu 303 urodzonego
w Woli Osowińskiej.
Honorowy patronat nad imprezą objęli: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek
Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
oraz Starosta Powiatu Radzyńskiego Szczepan
Niebrzegowski.
Imprezę, poza ciekawą wystawą modeli, wzbogacono o dodatkowe atrakcje. Firma First to Figth
przedstawiła strategiczną grę wojenną Wrzesień
1939, a plastyk Michał Sierpień z Międzyrzeca Podlaskiego dał pokaz artystycznego malowania aerografem.
Nagrodę główną, tj. nagrodę Wójta Gminy Borki
zdobył modelarz Dariusz Machul za model HMS
HOOD. Zwycięzca konkursu dodatkowo zaprezentował zdalnie sterowany model kutra patrolowego
Thoaban wykonany w skali 1/19,5. Był to dynamiczny pokaz modelu w wodzie. Zwiedzający wystawę
modeli mieli okazję podziwiać imponujące funkcje
kutra: odgłos pracy silnika, dymienie z komina, obrotowe uzbrojenie, efekty odgłosów strzałów, efekty
świetlne, dźwiękowe i in.
Sędzia Główny konkursu Marta Herbut wyjaśnia,
że podczas oceniania konkursów modelarskich
bierze się pod uwagę czystość wykonania, uszczegółowienie modelu, czy model został wykonany
według instrukcji, czy modelarz dodał coś od siebie.

Sędzia podkreśla: Bardzo mnie cieszy, że na tym konkursie pojawiło
się dużo modeli od najmłodszych wykonawców, czyli od młodzików.
A jak oceniają imprezę sami uczestnicy? Po prześledzeniu wpisów
na forach i profilach modelarskich można powiedzieć, że z całą
pewnością pozytywnie. Modelarz z Lublina o nicku Imek46 pisze:
Impreza bardzo zacna. Wielkie podziękowania dla Wójta Gminy
Radosława Sałaty oraz Mariusza Gadzały za organizację tej imprezy.
Było co oglądać. Bo i pokazy malowania, i gier bitewnych. Można
było też zobaczyć ponad 200 modeli kartonowych i plastikowych.
Było też wspomnienie o koledze modelarzu, który niedawno od nas
odszedł. I co najważniejsze: były bardzo oryginalne nagrody. Kto
nie był, niech żałuje.
Każdy uczestnik imprezy otrzymał pamiątkowy medal, a zwycięzcy
poszczególnych kategorii – grawerowaną statuetkę Rafałka. Startujący w kategorii młodzik otrzymali dodatkowo modele plastikowe
i kartonowe, które zostały ufundowane przez szczodrych sponsorów,
tj. firmy: Cobi SA z Warszawy, First to Fight z Warszawy, Yahu Models
z Siemianowic Śląskich, Geologię Pomorską z Koszalina, Muzeum Sił
Powietrznych w Dęblinie , PH Kondrad oraz PPHU Wojzbun Wojciech
Szkurłat i PHU Sanit Karol Leskowicz z Radzynia Podlaskiego.
Ponadto podczas uroczystości wręczenia nagród uczczono minutą
ciszy pamięć zmarłego zasłużonego modelarza kartonowego z Lublina Zenona Króla.
Małgorzata Kulikowska
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opowieści sprzed lat
Henryk Osik: wspomnienia lat walki i niewoli 1916-1922 (c.d.)*
Po kilku tygodniach wywieziono nas na zachód, rozładowano na
jakiejś małej stacyjce i ruszyliśmy w lasy. Pół dnia drogi piechotą i
zatrzymaliśmy się w jakiejś leśniczówce. 160 chłopa miało pomieścić
się w jednym domu i stodółce razem z obórką. Przyszły kuchnie polowe, prowiant i zaczęliśmy robotę. Trzeba było naciąć pni grubości
30 cm i z okrąglaków zbudować domy. Przed zimą stanęło cztery
chaty. Ja pracowałem jako tracz. Deski były pilnie potrzebne na dachy. Jedna grupa piłami ścinała drzewa, inna siekierami obcinała
gałęzie, a inna ładowała na chłopskie wozy, które wiozły drewno do
kolei, a stamtąd do Moskwy. Cóż, tutaj też było głodno. Szukaliśmy
kontaktu z miejscową ludnością. Było tylko dwunastu strażników.
Po zbadaniu terenu można było zaryzykować ucieczkę. Pod koniec
zimy udało mi się uciec. Dwie doby błądzenia po lasach, dwukrotnie
zachodziliśmy do ludzkich chat. Dobrzy ludzie nakarmili, dali trochę
na drogę. Wędrówkę po leśnych drogach utrudniały śniegi i odwilż.
Zaalarmowany oddział czekistów z miejscowego posterunku po śladach dopędził nas, otoczył i już w kajdanach dostarczył nas na jakąś
stację. Tam już było z sześćdziesięciu plennych, gdyż trwała jeszcze
wojna i przekazano nas w ręce eskorty jeńców. Razem z tą grupą
wróciliśmy do Moskwy. Jako uciekinierów postawiono nas przed sądem wojennym. Wprowadzono nas na śledztwo. Tam już czekało z
dziesięciu plennych i po kolei wchodziliśmy na badanie. Wszedłem
i ja , stanąłem koło drzwi. Za stołem siedział młody oficer starszyna.
Spojrzał na mnie ze złością i krzyknął po polsku:
-Ktoś ty?! Melduj się!
-Jestem plenny – odrzekłem.
-To widzę, fajtłapo! – krzyknął – Po wojskowemu zamelduj się, jeśli
potrafisz!
Szurnąłem butami, wyprostowałem się i zameldowałem:
-Henryk Osik, starszy strzelec 4 Kompanii 3 Batalionu „śmierci”, żołnierz polski, wzięty do niewoli 3 września 1918 roku w rejonie Wasilówki…
-Dość! – krzyknął – Patrz Leon. Co ja słyszę? „Żołnierz polski” Ty jesteś
żołnierz polski. Ty jesteś k...a batalionowa. Ha, „Batalion Śmierci”. Słyszałem wiele o tym batalionie i liczyłem, że tam są chłopy z jajami,
a nie taka p...a jak ty.
Sklął mnie, spomścił i rzekł:
-Gdyby Piłsudski był pod Moskwą, osobiście bym odstawił cię Piłsudskiemu i prosił, by cię rozstrzelał. A wiesz za co? Za to, żeś dał się
durnemu bolszewikowi wziąć do niewoli. Nie mogłeś mu zapieprzyć
bagnetem w bebech, aż by mu się komuny odechciało? – Krzyczał
coś jeszcze, wreszcie rzekł do adiutanta: - Powiedz Leon, co z nim
zrobimy. Do łagru nie może wrócić, bo uciekinier. Rozstrzelać to byłby za duży zaszczyt dla takiego dupka, co to pierwszemu lepszemu
bolszewikowi w niewolę się oddaje. Zadzwoń do Kozłówki i poproś
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Jahowa, żeby przyjął do majątku trzech polskich
jeńców, to będzie miał przynajmniej na czym orać.
Zajmij się nim. Następny! – krzyknął.
Adiutant Leon wyprowadził mnie do następnego
pokoju i zaczął dzwonić do majątku Jahowa. Czekając na połączenie zaczął ze mną rozmowę. Zapytał skąd pochodzę. Odrzekłem, że z Łukowskiego,
z Białobrzeg od Kocka.
-Toć my swojacy! – zawołał Leon – Z jednej parafii!
Ja jestem z Bork. Witaj ziomku. Co w Polsce niepodległej? Kiedy byłeś ostatnio w domu? Siadaj i opowiadaj, bracie. To trzeba uczcić. – Otworzył szafę,
wyjął butelkę, szklankę i wędzonkę a może suszoną
rybę. Wlał mi pół szklanki. Wypiłem. Potem sobie.
Bez przerwy gadał i cieszył się jakby ojca czy brata
zobaczył. Jedząc rybę opowiedziałem mu swoje
dzieje. Wypiliśmy drugą kolejkę.
-Nie puszczę cię. – rzekł – Pójdziesz ze mną na kwaterę. Mieszkam razem z majorem Malinowskim. On
ma żonę i dziecko. Mieszka na górze a ja mam pokoik na dole. Przez noc się nagadamy. Znajdzie się
coś zjeść i wypić. Tylko z chlebem, cholera, krucho.
Lena ugotuje nam kutię i kartoszki w mundurkach.
Zadzwonił telefon. Leon rozmawiał z kimś, mówił
mu po imieniu lecz po rusku. Zrozumiałem, że jutro
ma nas wysłać do majątku. Odłożył słuchawkę i
rzekł:
-Zląkłeś się majora, ale on tylko udaje srogiego, a
w rzeczywistości to dobry chłop i do tego Polak.
Służy bolszewikom sam nie wiem dlaczego ale
nie lubi ich, klnie, pomści, ale służy – taki już jest.
Polakom pomaga jak może. A może dużo. Znają
go i szanują wszyscy komisarze w Moskwie. Brał
udział w szturmie na Pałac Zimowy. Tam uratował
mi życie i przylgnąłem do niego. Posiedź tu, my
zaraz skończymy. Nie bój się, major nie jest zły. –
Wyszedł. Zrobiło mi się gorąco od tego samogonu,
który wypiłem. Zjadłem resztę ryby razem z głową
i ogonem. Siadłem w jakimś obtartym fotelu i zasnąłem. O zmroku obudził mnie Leon i poszedłem
z nim. Minęliśmy jakieś trzy uliczki i weszliśmy do
murowanego piętrowego budynku.
* zachowano oryginalną pisownię autora, wulgaryzmy usunięto

Bal karnawałowy
pierwszaków

Biwak zuchowy lew, zuchy
i stara szafa

31 stycznia 2019 roku uczniowie klasy pierwszej
ZPO w Woli Osowińskiej bawili się na klasowym
balu karnawałowym. Była świetna muzyka i ciekawe przebrania. Były też zabawy integracyjne,
zabawy ze współzawodnictwem, a nawet walc
z kotylionami. W przerwach dzieci posilały się
przekąskami przygotowanymi przez rodziców.
Szkoda, że nie wszyscy mogli się bawić z kolegami – niestety kilkoro dzieci zmogła choroba.
Maria Kosek

Od 1 do 3 lutego w Trzebieszowie odbywał się biwak zuchowy o tajemniczej nazwie Lew, zuchy i stara szafa. Rzecz jasna, na imprezie nie
zabrakło 30 GZ „Rude Wiewiórki” z ZPO w Woli Osowińskiej. Podczas
biwaku zuchy zdobywały sprawność grupową Narnijczyk.
Narnia to baśniowy świat, gdzie obok ludzi żyją zwierzęta oraz
mityczne stworzenia. W tym świecie dobro zwycięża nad złem dzięki
odwadze, sile miłości i przyjaźni, szlachetnej postawie. Jest to także świat wspaniałych dam i dzielnych rycerzy, który urzekł naszych
wspaniałych zuchów.
Program wydarzenia był jak zwykle bardzo bogaty. Pierwszy dzień
był „kinowy”. Uczestnicy odwiedzili Kino Bambino, by obejrzeć film
Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa. Drugiego dnia
z uwagi na liczną grupę zuchów (których było aż 100!) zajęcia zostały podzielone na dwa bloki. Tropino ślady zwierząt oraz tańczących
drzew, przygotowano przepyszny podwieczorek, zbudowano zamek
Ker Paravel, wykonano zbroje rycerskie oraz piękne suknie dla dam,
a na koniec dnia odbył się wielki bal na zamku. To tylko część zajęć,
które zapełniły program biwaku. Było wiele radości podczas wspólnych zabaw ruchowych oraz pląsów. Czas biwaku upłynął w mgnieniu oka i ani się wszyscy obejrzeli, a pora było się rozstawać. Na pewno
czas spędzony na biwaku dostarczył zuchom wielu wrażeń. Już teraz
czekają na kolejny biwak.
Milena Latoch-Malesa
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Prelekcja o błotniaku łąkowym
wWoli Chomejowej
5 lutego 2019 roku w szkole w Woli Chomejowej odbyło się spotkanie z przedstawicielem Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. Celem było przekazanie informacji o błotniaku łąkowym,
konieczności jego ochrony oraz dużym wpływie populację tego
gatunku, jaki mają ludzie mieszkający na terenach wiejskich.
Błotniak łąkowy to ptak mniejszy od myszołowa, o smukłej sylwetce, z wąskimi skrzydłami i długim ogonem. Samice i samce znacząco różnią się wyglądem. Ubarwienie dorosłego samca jest popielate z czarnymi, dłoniowymi częściami skrzydeł,
pojedynczym, czarnym paskiem na ich wierzchu oraz dwoma
na spodzie. Na brzuchu i pokrywach podskrzydłowych posiada
rdzawe kreski, a na ogonie niewyraźne pręgowanie. Samica natomiast jest brunatna z wierzchu i brązowo-prążkowana od spodu.
Gatunek błotniaka łąkowego nie jest liczebny. W Polsce występuje
zaledwie od 1 300 do 1 500 par tych ptaków. Z tego względu jest

to gatunek chroniony, zagrożony przez utratę siedlisk w wyniku przesuszenia i zarastania obszarów
podmokłych oraz niszczenia gniazd podczas żniw.
Uczniowie, którzy wykazali się niezwykłą czujnością
i rozległą wiedzą, otrzymali w nagrodę film przyrodniczy Błotniak łąkowy – arystokrata pól. Gratulujemy.
Magda Dzioba

Dzień bezpiecznego internetu
w Woli Chomejowej
Począwszy od roku 2004 z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym
jest obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) w ramach
programu Safer Internet. Jego celem jest przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu
dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.
Szkoła w Woli Chomejowej obchodziła Dzień Bezpiecznego Internetu
5 lutego pod hasłem Działajmy razem! Uczniowie z klasy II i V pod opieką nauczycielek Magdy Dzioby oraz Wiolety Kuczyńskiej przygotowali
z tej okazji akademię, w której zaprezentowano, jak wyglądają przeciętne relacje dziecka uzależnionego od komputera z zabieganymi
rodzicami. Dodatkowo uczennice odtworzyły prezentację multimedialną, w której przedstawiły główne zasady bezpieczeństwa w sieci.
Podczas tegorocznych obchodów DBI w szkole propagowano ideę
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szacunku do świata, innych ludzi oraz siebie samego w Internecie, tj. ochronę swojej prywatności oraz świadome budowanie dobrej reputacji.
Magda Dzioba

Kuba Stępniewski
Służba Celna w szkole
Mistrzem 				 w Woli Chomejowej
Języka Niemieckiego

W czwartek 31 stycznia szkołę w Woli Chomejowej odwiedzili funkcjonariusze Służby Celnej oraz wicemistrz Polski i zdobywca brązowego
medalu na Mistrzostwach Europy w kulturystyce klasycznej Mariusz
Wasilczuk.
Goście rozmawiali z nauczycielami i uczniami o zagrożeniach
związanych z uzależnieniem od hazardu, ryzykiem i konsekwencjami
prawnymi związanymi z nielegalnymi grami hazardowymi.
Uczniowie poznali tajniki pracy funkcjonariuszy Służby Celnej
i testowali narzędzia obezwładniające bandytów.
Spotkanie odbyło się w ramach programu edukacyjnego Krajowej
Administracji Skarbowej „Hazard? Nie, dziękuję!” Szkoła Podstawowa
w Woli Chomejowej jest aktywnym uczestnikiem programu.
Magda Dzioba

Zmagania borkowskiego gimnazjalisty Kuby Stępniewskiego z językiem niemieckim zakończyły się
wielkim sukcesem. Kuba był uczestnikiem konkursu organizowanego przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty. 21 stycznia w Lublinie odbył się ostatni, wojewódzki etap i uczeń znalazł się w bardzo wąskim
gronie laureatów! Dzięki ciężkiej pracy oraz zaangażowaniu Kuba Stępniewski może być dumny z uzyskania tytułu laureata konkursu przedmiotowego z
j. niemieckiego organizowanego przez Lubelskiego
Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/19.Gratulacje bez wątpienia należą się również nauczycielce
języka niemieckiego Justynie Kruszyńskiej-Bącik,
pod której okiem zdolny uczeń przygotowywał się
do konkursu.
Małgorzata Górna

Dla firm: serwis Biznes.gov.pl
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło serwis informacyjno-usługowego dla firm:
www.Biznes.gov.pl. Celem portalu jest pomoc
przedsiębiorcom i ich pełnomocnikom w internetowym załatwianiu spraw związanych z prowadzeniem firmy w Polsce i za granicą.
Portal jest przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Pomaga w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności. Upraszcza
formalności niezbędne do założenia i prowadzenia
firmy.
W serwisie są dostępne opisy urzędowych
usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać
wnioski do instytucji państwowych drogą elektro-

niczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet.
Co jest na portalu? Na portalu przedsiębiorcy znajdą: obowiązujące przepisy prawa; wymagane procedury i formalności związane
z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce
oraz UE; dane kontaktowe wszystkich instytucji obsługujących przedsiębiorców; praktyczne instrukcje, jak sobie radzić w biznesie. Serwis
umożliwia realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną
(moduł Usługi Online).
Jeśli chciałbyś uzyskać informację dotyczącą prowadzenia działalności, skorzystaj z Centrum Pomocy Przedsiębiorcy. Z Centrum
skontaktować się możesz wypełniając formularz lub telefonicznie,
w dni powszednie z wyłączeniem świąt od 7:00 do 17:00 pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32. Możesz także skorzystać z telefonu internetowego. Centrum Pomocy zapewnia także obsługę osób
niesłyszących.

Małgorzata Warpas
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Spotkanie z Katarzyną Śpiewak
7 stycznia 2019 roku szkołę w Woli Chomejowej odwiedziła autorka książek dla dzieci Katarzyna Śpiewak.
Śpiewak jest z wykształcenia nauczycielką nauczania wczesnoszkolnego w polskiej szkole w Belgii,
z zamiłowania zaś – pisarką i ilustratorką bajek.

Jej najważniejsze książki to: Choinka, Co robią choinki po świętach? oraz Cosiowa tajemnica.
Celem spotkania było promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, rozbudzenie zamiłowania do książek oraz uczenie odpowiedzialnej pracy z książką. Pisarka w interesujący sposób wprowadziła
młodych czytelników w zaczarowany świat swoich bajek pełnych
humoru i zaskakujących puent. Opowiedziała uczniom o tym, jak doszło do tego, że została pisarką i w jaki sposób nauczyła się malować. Przedstawiła historię powstania swoich pierwszych utworów
oraz kolejnych przygód bohaterów książeczek. Zadawała dzieciom
zabawne zagadki oraz czytała fragmenty swoich książek. Prezentowała także artykuły plastyczne, które ułatwiają jej codzienną pracę.
Zgromadzone dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały opowieści pisarki i chętnie włączały się do dyskusji.
Na zakończenie spotkania Katarzyna Śpiewak złożyła pamiątkowe
wpisy w swoich książkach, które znajdują się w bibliotece szkolnej.
Magda Dzioba

Kolejna lekcja wiedzy o społeczeństwie Urzędzie Gminy
We wtorek 22 stycznia uczniowie klas IIIA i IIIB Gimnazjum w Woli
Osowińskiej wzięli udział w nietypowej lekcji z wiedzy o społeczeństwie: udali się do Urzędu Gminy w Borkach, aby poznać funkcjonowanie gminnego samorządu terytorialnego. Oprócz zwiedzania
urzędu, uczestniczyli w spotkaniu z Wójtem Gminy Borki Radosławem Sałatą, który opowiadał o gminie Borki, budżecie gminy, czyli

Skarpetkowe spotkanie
z Heleną Nowacką-DługołędZką
W połowie listopada w szkołach naszej gminy była
obecna Helena Nowacka-Długołędźka oraz przywędrowały „zagubione skarpetki”. Dzieci z Tchórzewa-Kolonii, Krasewa, Bork, Woli Osowińskiej
i Woli Chomejowej z zainteresowaniem słuchały
opowieści skarpetkowych, tworzyły własne pacynkowe postaci oraz układały dla nich własne
historie. Organizator, tj. GOKiS dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i świetną zabawę.
GOKiS
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dochodach i wydatkach, realizowanych zadaniach,
planach na przyszłość. W trakcie spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań związanych
ze sprawami istotnymi dla nich i ich miejscowości.
W sali konferencyjnej Sylwia Przysiadka przekazywała młodym obywatelom praktyczną wiedzę
na temat spraw, które mogą załatwić w Urzędzie
Stanu Cywilnego, np. jak wypełnić wniosek o dowód
osobisty. Lekcja o samorządzie gminnym w terenie
przyczyniła się do pełniejszego poznania pracy wójta, urzędu oraz zadań gminy. Składamy serdeczne
podziękowania Wójtowi Gminy Borki Radosławowi
Sałacie i jego pracownicy Sylwii Przysiadce za cenne informacje i poświęcony czas. W lekcji, której
pomysłodawcą i realizatorką była Hanna Gołoś,
opiekę sprawowała również Monika Jędrzejkiewicz.
Hanna Gołoś

Konkurs najpiękniejszą kartkę świąteczną rozstrzygnięty
W listopadzie GOKiS po raz kolejny ogłosił konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Konkurs
spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród
uczestników. 06 grudnia 2018 roku komisja konkursowa w składzie: Izabela Smogorzewska, Milena Latoch-Malesa oraz Magdalena Kozieł wyłoniły zwycięzców wśród dzieci z naszej gminy.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
W kategorii klas 1–3: I miejsce: Karolina Janczak

(SP w Tchórzewie Kolonii), II miejsce: Dominik Górny (ZPO w Borkach),
III miejsce: Wojciech Budzyński, ZPO Wola Osowińska
Wyróżnienie: Bartosz Jurkowski (SP w Krasewie), Krystian Niewęgłowski (ZPO w Borkach), Angelika Duchowicz (SP w Woli Chomejowej);
W kategorii klas 4–6: I miejsce: Martyna Wierzchowska (SP w Woli
Chomejowej), II miejsce: Natalia Zabielska (SP w Woli Chomejowej),
III miejsce: Natalia Polkowska (ZPO w Woli Osowińskiej)
Wyróżnienie: Dominika Zielińska (SP w Woli Chomejowej), Katarzyna Skowron (ZPO w Borkach), Natalia Zając (ZPO w Woli Osowińskiej);
W kategorii klasa 7 i gimnazja: I miejsce: Katarzyna Wiater (ZPO
w Borkach), II miejsce: Weronika Paszkowska (ZPO w Borkach), III
miejsce: Julia Żeleźnik (ZPO w Borkach).
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce: Marcin Siudaj
(ZSP w Radzyniu Podlaskim) oraz specjalne wyróżnienie dla Leny
Stępniak i Bartosza Stępniaka (SP w Borkach w kategorii klas „0”).

GOKiS

Wszyscy bawią się wspaniale, jak co roku w karnawale
W czwartek 7 lutego w borkowskim przedszkolu odbył
się Bal Karnawałowy. Od rana w przedszkolu pojawiały
się kolorowe postacie: bohaterzy znanych bajek, piraci,
policjanci, królewny, wróżki, kolorowe motylki, biedronki, myszki Miki, Spider-Man czy Batman. Tańce i różne
wesołe zabawy trwały aż do obiadu. Była parada strojów, konkurs tańca, zabawy z krzesełkami i inne wesołe
pląsy jak, woogie-boogie, „Kaczuszki”; „Jedzie pociąg
z daleka”, Lambada czy „Ram sam sam”. Zwieńczeniem
zabawy karnawałowej było oczywiście wybranie „Króla
i Królowej balu”. W trakcie zabawy przewidziany był słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników. Kiedy czas
dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały przedszkole.
Monika Sokołowska
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Karnawał, czyli
czas choinek

NNiedziela 3 lutego upłynęła tanecznych rytmach
sporej grupy uczniów ze szkoły Bork. Zabawa DJ
rozpoczęła się już 12:30. Wesołej zabawie swoich
pociech towarzyszyły mamy, prowadzący imprezę
prezenter muzyki starał się rozruszać wszystkich:
młodszych, starszych. zmęczonych zgłodniałych
czekały kanapki, ciasta oczywiście napoje, które
przygotowały troskliwe mamy. Mimo najmłodsi
bawili się świetnie, to trzeba było ustąpić miejsca
(właściwie parkietu) kolejnej grupie chętnych do
tanecznych szaleństw. Od 15.30 choinkową zabawę
rozpoczęli nieco starsi uczniowie klas IV-VII.
Konkursy przygotowane przez DJ’cieszyły się tak
dużym zainteresowaniem, trzeba je było powtarzać. Szkoda, niektórzy wybrali wpatrywanie się
ekrany komórek siedzenie ścianą zamiast tańca,
ale… choince każdy robi to, co lubi.
Choinkowe zabawy odbyły się dzięki szkolnej
Radzie Rodziców. Rodzice zasponsorowali oprawę muzyczną, dekoracje sal oraz zadbali małe co
nieco dla zmęczonych tanecznym szaleństwem.
to należą się serdeczne podziękowania, więc dziękujemy!
Małgorzata Górna
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KALENDARIUM
wydarzyło się

urodził się Czesław Niemen (właśc. Czesław Wydrzycki);

1.02.2012 – w Krakowie zmarła laureatka literackiej
Nagrody Nobla Wisława Szymborska;

17.02.1941 – w Niepokalanowie został aresztowany przez
Gestapo o. Maksymilian Kolbe;

2.02.1676 – na Wawelu odbyła się koronacja królewska
Jana III Sobieskiego;

18.02.1943 – Niemcy rozpoczęli rozkopywanie masowych
mogił polskiej inteligencji w Katyniu;

3.02.1942 – w Londynie pod przewodnictwem Stanisława
Grabskiego reaktywowano Radę Narodową, tj. polski
parlament emigracyjny;

19.02.2016 – w Mediolanie zmarł włoski pisarz Umberto
Eco, autor powieści Imię róży;

4.02.1945 – w Jałcie rozpoczęła się konferencja „Wielkiej
Trójki” (Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef
Stalin); w wyniku porozumienia Polska po wojnie znalazła
się w strefie wpływów ZSRR; Rząd na Uchodźstwie uznał
to za zdradę ze strony aliantów;
5.02.1982 – w Świdniku na wezwanie Solidarności zaczęły
się masowe spacery w porze nadawania Dziennika TV
o 19.30. Później do podobnej akcji przystąpiły inne miasta;
6.02.1989 – w Pałacu Namiestnikowskim rozpoczęły się
obrady okrągłego stołu, początkujące upadek komunizmu
i przemiany polityczne w Polsce oraz w Europie ŚrodkowoWschodniej;
7.02.1992 – w Maastricht podpisano Traktat o Unii
Europejskiej;
8.02.1940 – ukazało się niemieckie zarządzenie dotyczące
utworzenia getta w Łodzi;
9.02.1943 – w Parośli w pow. Sarny na Wołyniu UPA
dokonała masakry polskich mieszkańców: zabito ponad
155 osób, w tym dzieci i niemowlęta;

20.02.1993 – w Perugi zmarł Ferruccio Lamborghini,
twórca luksusowej marki samochodów;
21.02.1989 – studenckie manifestacje w Krakowie
i Warszawie w obronie więzionego Vaclava Havla
22.02.1986 – premiera pierwszego odcinka serialu
Tulipan;
23.02.1978 – w Katowicach powstał Komitet Wolnych
Związków Zawodowych;
24.02.1953 – w więzieniu na Mokotowie władze
komunistyczne wykonały wyrok śmierci na gen.
Auguście Emilu Fieldorfie „Nilu”, organizatorze
i dowódcy Kedywu Komendy Głównej AK, jednym
z najbardziej zasłużonych żołnierzy Rzeczypospolitej;
25.02.1977 – premiera filmu Człowiek z marmuru
w reżyserii Andrzeja Wajdy;
26.02.1999 – prezydent Aleksander Kwaśniewski
podpisał dokumenty ratyfikujące członkostwo Polski
w NATO;

10.02.1940 – pierwsza masowa deportacja ludności
polskiej, przeprowadzona przez NKWD; ok. 140 tys.
Polaków wywieziono w głąb ZSRR;

27.02.1861 – w Warszawie na Placu Zamkowym odbyła
się manifestacja patriotyczna, brutalnie stłumiona
przez wojska rosyjskie; było to jedno z wydarzeń, które
przyczyniło się do wybuchu Powstania Styczniowego
w 1863 roku;

11.02.1948 – początek pokazowego procesu członków
Organizacji Polskiej i Narodowych Sił Zbrojnych.

28.02.2013 – koniec pontyfikatu Benedykta XVI;

12.02.1798 – w Petersburgu zmarł ostatni król Polski
Stanisław August Poniatowski;

wydarzy się

13.02.1980 – w Warszawie zmarł Marian Rejewski;
matematyk, który odegrał kluczową rolę w złamaniu
kodów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma;

01.03.2019 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych;

14.02.1919 – początek wojny polsko-bolszewickiej: pierwsze
starcia na Białorusi i Polesiu.
15.02.1910 – w Otwocku urodziła się Irena Sendlerowa;
uratowała setki dzieci żydowskich, wywożąc je
z warszawskiego getta i ukrywając w polskich rodzinach,
sierocińcach oraz klasztorach; odznaczona medalem
Sprawiedliwy Wśród Narodów;
16.02.1939 – W Starych Wasiliszkach koło Nowogródka
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07.03.2019 – Spotkanie Klubu Filmowego Senior;
07.03.2019 – Dzień Kobiet i Mężczyzn;
14.03.2019 – Gminny Konkurs Matematyczny Urodziny
Ludolfiny;
20.03.2019 – Gminny Konkurs Wiedzy Języku Polskim;
23.03.2019 – XX Konkurs Recytatorski Poezji Prozy
Ludowej im. Wacława Tuwalskiego;

