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Koniec roku jest
zawsze dobrą okazją do
podsumowań, bilansów
i sprawozdań. Dla mnie
osobiście
to
także
okazja do weryfikacji
teorii z praktyką, to
znaczy do refleksji nad
tym, co w praktyce udało się zrealizować z założeń
programowych, z którymi przystępowałem do wyborów
w 2014 roku, gdyż właśnie minął rok od zmian
personalnych w kierownictwie gminy. Trudno mijający rok
postrzegać wyłącznie jako pasmo sukcesów, a przyczyn
tego stanu rzeczy jest wiele i o nich za chwilę. Z drugiej
jednak strony parę istotnych dla samorządu spraw, udało
się zrealizować i tym także chciałem się z Państwem
podzielić.
Tak więc dla mnie był to rok intensywnej nauki.
Poza bieżącą pracą w urzędzie uczestniczyłem w licznych
kursach i szkoleniach, czasem kilkudniowych, szczególnie
tych skierowanych do samorządowców pełniących funkcję
wójtów czy burmistrzów po raz pierwszy. Docierały do
mnie czasami krytyczne opinie na ten temat, że wójta
znów nie ma w biurze, bo jest na szkoleniu. Jestem jednak
przekonany, że to było konieczne i nie mogę obiecać, że
na tym koniec, bo szkolić się trzeba nieustannie, choć
w drugim roku pracy już może trochę mniej intensywnie.
Dla pracowników był to także niełatwy rok ze
względu na zmianę systemu organizacji pracy, inne
rozlokowanie stanowisk pracy po przeprowadzonym
remoncie, ale także ze względu na częściową wymianę
kadry. Wiem, że to dla niektórych temat drażliwy ale
z mego punktu widzenia także konieczny i przynoszący
spodziewane efekty, chociażby w zniknięciu plagi
długotrwałych
pracowniczych
zwolnień
lekarskich.
Obecnie mamy już kadrę w miarę zdrową i rozliczaną
z zadań sukcesywnie lecz proces jej stabilizacji jest
jeszcze daleki od doskonałości. Zarówno „nowi” jak
i „starzy” pracownicy, jeśli chcą pracować, muszą
poważnie traktować swoje obowiązki, szybko się uczyć
i wykonywać sumiennie i merytorycznie przydzielone im
zadania. Z niektórymi niezadowolonymi, którzy już tu nie
pracują, przychodzi mi się spotykać na sali sądowej.
Miniony
rok,
to
rok
realizacji
budżetu
zaplanowanego i przyjętego jeszcze przez poprzednią
ekipę. Dopiero budżet opracowany na rok 2016-sty będzie
budżetem autorstwa obecnej. Przy jego realizacji należy

się jednak odnieść do zobowiązań poprzedników, jakim
jest spłata zaciągniętych kredytów. W roku 2015 udało
się spłacić 1.038.345,58 zł. A w roku 2016 musimy
odprowadzić do banków 873.000 zł kapitału, 150.000 zł
odsetek oraz 17.642 zł opłaty doręczeniowej. Musimy się
także uporać z dwiema „niespodziankami”, które
w najbliższej przyszłości wygenerują w naszym budżecie
znaczne wydatki. Najpilniejsza jest modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borkach. Na chwilę
obecną moc przerobowa tej oczyszczalni jest
wykorzystywana w 100%. Bywają także okresy, kiedy
pracuje ona ponad przewidzianą dla niej normę,
a przecież
w
latach
poprzednich
zaplanowano
przyłączenie do niej większości domostw z Osowna.
Pamiętać należy, że w samych Borkach przybywać
będzie przyłączy w związku z budową nowych ulic, a tym
samym domostw. Jest to dla Gminy Borki sprawa
priorytetowa, lecz niestety nie planowana wcześniej.
Drugim sporym wydatkiem wcześniej nie
przewidywanym
w
budżecie
jest
konieczność
opracowania
nowego
”Planu
przestrzennego
zagospodarowania”.
W
świetle
orzeczenia
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 2014 roku,
nasza gmina ma nieważny plan od jedenastu lat.
Utrzymywanie przez tak długi okres przeświadczenia
o ważności „Planu przestrzennego zagospodarowania”
zaowocowało w tych latach wydaniem około 400-500
decyzji administracyjnych i zaświadczeń obarczonych
błędem prawnym (pozwolenia na budowę, akty
notarialne darowizn oraz kupna – sprzedaży, wypisy
z planu itp.). To, co należało zrobić szybko, już zostało
zrobione,
tzn.
uznaliśmy
nieważność
planu
przestrzennego zagospodarowania. Jednakże myśląc
o przyszłości,
trzeba
podjąć
działania
nad
opracowaniem nowego dokumentu, a to są następne
spore pieniądze do wydania. Na dzień dzisiejszy
jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentu
poprzedzającego tj. „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borki.”
Patrząc wstecz na mijający rok, nie sposób nie
wspomnieć o „zgrzytach” w naszym samorządzie. Ich
przyczyna jest prozaiczna i powszechnie znana, a leży
w tym, iż Radni z mojego komitetu wyborczego stanowią
w Radzie Gminy mniejszość. Wychodzę z założenia, iż
barwy polityczne nie powinny mieć w samorządzie
gminnym dominującego znaczenia. Priorytetem każdego
Radnego winno być szeroko rozumiane dobro
społeczności gminnej i nic ponad to. Mam nadzieję, że
z czasem dotrze to do wszystkich Państwa Radnych,
tym bardziej, że staram się swoimi działaniami nie
stwarzać atmosfery konfrontacyjnej. Przyznać jednak
trzeba, że na kilku sesjach Rady Gminy „zaiskrzyło”
i zgodnie z zasadami demokracji, większością głosów,
przyjmowano uchwały, którym byłem przeciwny.
Szanując demokrację wykonywałem je najlepiej jak
potrafię, mimo że nie byłem do nich przekonany.
Pozostaje mi wierzyć, że z czasem takich sytuacji będzie
coraz mniej i na tym ten wątek zakończę, tym bardziej,
że poświecony mu jest artykuł redakcyjny.
Na zakończenie ponawiam swoją prośbę
o dzielenie się swoimi przemyśleniami i uwagami na
łamach „Czapli”. Obiecuję, że je będziemy drukować.
Tymczasem korzystając z możliwościm, jaką daje nasza
gazetka, proszę o przyjęcie najlepszych życzeń na
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zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Niechaj
nadchodzący świąteczny czas minie nam w atmosferze
spokoju, rodzinnej miłości i odpoczynku. Nadchodzący
Nowy 2016 Rok niechaj przyniesie dużo zdrowia i
satysfakcji ze spełnionych zamierzeń.
Wójt Gminy Borki
mgr inż. Radosław Sałata
KALENDARIUM DZIAŁAŃ WÓJTA
RADOSŁAWA SAŁATY POMIĘDZY X A XI SESJĄ
RADY GMINY BORKI
Szanowni Państwo!
Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne
deklarowane przeze mnie oraz transparentność życia
samorządowego i działań podejmowanych przez nasz
samorząd chciałbym Państwu zdać sprawę z tego, co
działo się w tej kwestii w okresie od X-ej do XI-ej sesji
Rady Gminy tj. od 29 września do 20-ego listopada br.
Treść tego sprawozdania znana jest Państwu Radnym,
uznałem jednak, iż społeczność naszej Gminy powinna
być także z nim zaznajomiona, toteż dysponując gminnym
biuletynem będę składał takie sprawozdania w każdym
numerze „Czapli”.
W ciągu tych 52 dni wykonano następujące czynności:
1. Wydano 22 zarządzenia.
2. Wykonano 21 projektów uchwał.
3. Kontrole:
1. GOPS.
4. Odbyło się spotkanie:
1. Ws. Światowych Dni Młodzieży;
2. Ws. konsolidacji budżetu JST;
3. Ws. przedszkoli na terenie gminy Borki;
4. Ws. regulaminu wynagradzania nauczycieli;
5. Ws. scalenia gruntów.
5. Brano udział:
1. W posiedzeniu Zarządu i Rady „Zapiecka” –
dwukrotnie;
2. W uroczystości z okazji 73 rocznicy egzekucji
mieszkańców Tchórzewa;
3. W krajowym trzydniowym ćwiczeniu Renegade
Sarex;
4. W obchodach Święta Zespołu Szkół Rolniczych
w Woli Osowińskiej;
5. W Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Radzyńskiego;
6. W uroczystości z okazji XV Dnia Papieskiego
(Borki);
7. W Targach Pracy (ZSP Radzyń Podlaski);
8. W podsumowaniu sezonu sekcji Kock Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych;
9. W lubelskim Kongresie Samorządu (Lublin,
3 listopada br.);
10. W uroczystym apelu z okazji przekazania
obowiązków
służbowych
na
stanowisku
Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego
(Dęblin, 3 listopada 2015 r.);
11. W
konferencji
w
ramach
projektów
„Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu…”(Lublin);
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12. W
Obchodach
Święta
Niepodległości
w Borkach, Woli Osowińskiej, Radzyniu
Podlaskim, Rykach i Ulanie;
13. W konferencji dotyczącej „Budowy lub
modernizacji dróg lokalnych w ramach PROW
2014-2020”;
14. W 15 zebraniach wiejskich.
6. Brałem udział w obradach następujących komisji
Rady Gminy Borki:
1. Rolnictwa, Ekologii i Spraw Socjalnych Wsi;
2. Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Gminy, Przestrzegania Prawa oraz Ochrony
Zdrowia;
3. Oświaty, Kultury, Sportu i Wychowania.
7. Referat Społeczno-Obywatelski:
1. Przeprowadzono
czynności
związane
z wyborami parlamentarnymi: sporządzono
i uaktualniono
listy
wyborców,
wydano
zaświadczenia o prawie do głosowania
i pełnomocnictwa;
2. W dniu 11.10.2015 r. odbyła się uroczystość 50lecia pożycia małżeńskiego. Medale za
długoletnie pożycie małżeńskie odebrało 7 par
małżeńskich z terenu gminy Borki;
3. Podpisano umowę z UKS „Bystrzyca” przy
Gimnazjum w Borkach na wsparcie zadania
pod nazwą „Turniej o mistrzostwo Gminy Borki
w
piłkę
nożną
mężczyzn”
poprzez
rozpatrzenie oferty złożonej w trybie
pozakonkursowym. Kwota o którą wnioskował
UKS „Bystrzyca” wynosiła 1 760,00 zł,
natomiast całość zadania to 2000,00 zł;
4. Zorganizowano
gminne
obchody
Święta
Niepodległości wspólnie z Towarzystwem
Regionalnym
i
Zespołem
Placówek
Oświatowych w Woli Osowińskiej;
5. Ogłoszono
Gminny
Konkurs
Wiedzy
Ekologicznej dla szkół z terenu gminy Borki.
8. Referat Administracyjny
1. Wydano
drugie
wydanie
biuletynu
informacyjnego „Czapla”;
2. Zatrudniono trzy osoby w wymiarze pełnym:
sekretarkę,
inspektora
ds.
planowania
przestrzennego i budownictwa oraz palacza
c.o., oraz jedną osobę w wymiarze ¼ etatu na
stanowisku ds. oświaty i kultury;
3. Rozwiązano umowę o pracę z jedną osobą:
z panią Adrianną Rolak z upływem czasu, na
który była zatrudniona;
4. Rozwiązano umowę za porozumieniem stron
z operatorem równiarki i ogłoszono nabór na
to
stanowisko
(termin
składania
do
20 listopada br.);
5. Z dniem 1 października br. na okres dwóch
miesięcy, zostało zawarte porozumienie
z Powiatowym Urzędem Pracy w Radzyniu
Podlaskim, na organizację prac społecznie
użytecznych w ramach programu aktywizacji
zawodowej. Z programu korzysta 10 osób
świadcząc pracę 10 godzin tygodniowo;
6. Odbyło się jedno posiedzenie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
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7. Od 1 października 2015 r. w świadczeniach
rodzinnych trwa nabór nowych wniosków
o wypłatę świadczeń rodzinnych. Do chwili
obecnej wpłynęło 347 wniosków, a od ostatniej
sesji 251. Akcja składania wniosków trwa do
końca listopada;
8. Zmieniono godziny otwarcia Urzędu Gminy
Borki (19 października 2015 r.);
9. 23 października br. w Wiejskim Domu Kultury w
Sitnie
odbyło
się
szkolenie
obronne
pracowników Urzędu i jednostek podległych;
10. Odbyły się bezpłatne badania mammograficzne
w mammobusach dla kobiet w wieku 40-75 lat;
11. Odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego;
12. Wprowadzono Regulamin oceny pracownika
samorządowego i rozpoczęto procedury oceny;
13. Wprowadzono Kodeks etyki pracowników UG
Borki.
9. Referat Rozwoju i Inwestycji:
1. Do tut. Urzędu złożono 460 wniosków o szkody
suszowe w uprawach spowodowanych suszą,
sporządzono 344 protokoły z szacowania szkód
w uprawach, 73 protokoły dot. szkód w uprawach
ponad 30 % strat zakwalifikowano do
odszkodowań.
2. Prowadzone jest nadal postępowanie w sprawie
nielegalnego poboru wody z hydrantu w m.
Wrzosów, do podlewania krzewów owocowych.
3. Firma DOMED opracowująca dokumentację na
rozbudowę oczyszczalni ścieków w Borkach
otrzymała Decyzję środowiskową i obecnie
prowadzi
uzgodnienia dot.
odprowadzenia
oczyszczonych
ścieków,
niezbędne
do
pozwolenia wodno prawnego.
4. Wykonano remont dróg gminnych w Olszewnicy
(Zapłocie) – 16148,92 zł., Stara Wieś (Zaolzie) –
39 123,84 zł. oraz budowę ulicy bocznej JPII
w Borkach – 15304,08 zł. Roboty odebrano bez
uwag.
5. Wykonano modernizację dróg gminnych
w Krasewie /koszt całkowity 229 969,60 zł/ i
Maruszewcu /70 171,52 zł/ oraz wystąpiono
z wnioskiem o refundację z FOGR na kwotę 150
tys. zł/.
6. Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego
w Borkach
i
Woli
Osowińskiej
oraz
przeprojektowano
włączenia
projektowanej
rozbudowy oświetlenia w Woli Chomejowej.
Obecnie wykonawca / który wygrał przetarg Borki/
dokonał wyceny rozbudowy w Woli Chomejowej /
koszt 57 271,27 zł brutto/.
7. Zgodnie z warunkami uzgodnienia przez
konserwatora zabytków, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, opracowywana jest ewidencja zabytków na
terenie gminy, koszt opracowania 6002,40 zł.
8. Została umieszczone na stronie internetowej
gminy informacja o możliwości składania
wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
instalację fotowoltaiczną, przyłącza do kanalizacji
/Borki, Osowno, Wrzosów/, termomodernizację
budynków mieszkalnych, budowę instalacji

gazowych.
Termin
składania
wniosków
10.12.2015 r.
9. Ogłoszono nabór wniosków na utylizację
eternitu.
10. Przygotowywana jest dokumentacja do
złożenia wniosków na przebudowę dróg
gminnych w ramach programu PROW na lata
2014-2020. Możliwe dofinansowanie dla całej
gminy 3 mln zł tj. 63,63 % kosztów robót. Koszt
opracowania dokumentacji na 7 odc. dróg 29
tys. zł.
11. Przygotowywany jest wniosek do WFOŚiGW
o pożyczkę na rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Borkach /koszt inwestycji 1,03 mln zł/.
12. Wykonano remont dróg gminnych - równiarką
z UG Radzyń Podl., w m. Wrzosów (druga
poprzeczna), w Borkach ( koło Dobrowolskiego).
13. Wykonano wyrównanie boiska równiarką
w Osownie oraz podpisano umowę na dostawę
i montaż piłkochwytów 2 x 4m x 40 m – koszt
14 514 zł, termin wykonania 30.11.2015 r. Za
kwotę 6 700 zł zostanie zakupiona siatka
ogrodzeniowa, słupki i drut.
14. Wyremontowano drogę w Starej Wsi / koło
boiska/, koszt pospółki i transport pokryto ze
środków sołeckich.
15. Wybudowano ze środków sołeckich wiatę
przystankową
przy
drodze
gminnej
w Pasmugach / koszt 1 300 zł w tym sołeckie
1190 zł/.
16. Wykonano remont drogi w Tchórzewie /koło
lasu w kierunku Maruszewca/ poprzez
nawiezienie i rozplantowanie tłucznia / koszt
4 967,29 zł/.
17. Dokonano wyceny wstępnej modernizacji
stacji wodociągowej w Borkach / koszt 50 tys.
zł/, rozbudowy parkingu przy urzędzie / koszt 35
tys. zł./
18. Opracowano
Program
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Borki na lata
2016 – 2020.
19. Przystąpiono do opracowywania Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Borki na rok 2016, wystąpiono
z zapytaniem ofertowym o odbiór psów i kotów.
W m-cu październiku schronisko z Łukowa
odebrało 2 psy za kwotę 800 zł.
20. Odebrano i przekazano do utylizacji 2550 m2 /
29,662 Mg/ eternitu z terenu gminy. Dotację
w kwocie
14
415,73
zł
otrzymaliśmy
z WFOŚiGW Lublin.
21. Rozpoczęły się konsultacje społeczne na
potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Borki na lata 2016-2022.
10. Oświata:
1.Odbyło się Gminne Święto Edukacji, na którym
p. Krystyna Kożuch otrzymała medal
„Zasłużony dla kultury” od Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
11. Gminny Ośrodek Kultury:
1. Odbyły się warsztaty filmowe w ramach projektu
Nakręceni – Gmina Borki na filmowo;
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2. Odbyły się warsztaty na następujące tematy:
zagrody edukacyjne, agroturystyka, wioski
tematyczne, sposoby promocji małej ojczyzny i
warsztaty kulinarne;
3. Odbyły
się
warsztaty
fotograficzne
i dziennikarskie;
4. Ogłoszono nabór do orkiestry dętej, na kurs tańca
towarzyskiego dla początkujących;
5. Rozpoczęły się darmowe zajęcia z aerobiku
w Woli Osowińskiej (GOK, 18:00 środa).
Czynności
te
wykonywałem
z
pracownikami
odpowiedzialnymi
merytorycznie
za
poszczególne
zadania.
Wójt Gminy Borki
mgr inż. Radosław Sałata
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
Włodzimierz Chełmicki - zapomniany literat ze Starej
Wsi (Maruszewca Nowego).
Tematem artykułu jest biografia artystyczna
Włodzimierza Chełmickiego - literata, erudyty, człowieka
światowego i szlachcica - ziemianina zarazem.
Włodzimierz Chełmicki urodził się 18 maja 1887
roku w Starej Wsi w gminie Sitno, dziś Borki. Ojciec
Gustaw Chełmicki z Chełmicy herbu Nałęcz (1849-1898)
i matka Aniela Jaźwińska byli właścicielami majątku
ziemskiego. Przyszły pisarz ukończył w 1906 roku szkołę
handlową Rontalera i zaczął studia filozoficzne na
Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1907 roku, w Lipsku,
podjął studia handlowe, kontynuując je w Genewie
(Faculte des Lettres). W 1910 roku, w Krakowie, studiował
polonistykę pod opieką swojego kuzyna- znakomitego
prof.
Chrzanowskiego;
obaj
spokrewnieni
byli
z Henrykiem
Sienkiewiczem
(1846-1916).

W czasie I wojny światowej został ranny
i niezdolny do dalszych walk na froncie, dostał się do
szkoły inżynieryjnej w Petersburgu. Na ten czas
przypadają pierwsze próby literackie. Jego pierwszym
utworem była trzyaktowa komedia p.t. "Wojna i miłość". Po
premierze teatralnej chwalono wspaniałe dialogi i poczucie
humoru, rzadko spotykane u ówczesnych polskich pisarzy.
Jednak opinie złośliwych krytyków zgasiły zapał w młodym
autorze. Wkrótce wyjechał z żoną- Wandą Aruszewską
herbu Jastrzębiec- na bliskie sercu Podlasie, gdzie zajął
się uprawą ziemi w majątku w Starej Wsi.
Jego ukochanym miejscem pobytu był Nałęczów,
gdzie co roku przyjeżdżał, aby odpocząć.

5

Po długiej przerwie, gdy ponownie zasiadł do
pióra, powstały sztuki takie jak: "Pieniądz"- trzyaktowa
sztuka, której tytuł po wojnie został zmieniony na
"Kapitaliści"; "Portret"- pięcioaktówka o znakomitej
polskiej malarce Oldze Boznańskiej (1865-1940), jednej
z najbardziej znanych za granicą artystek; "Wróg
w domu"- jednoaktówka; "Twarz i maska"(1963)komedia czteroaktowa„ i "Dolary" (1964)- komedia
czteroaktowa.
Oprócz sztuk teatralnych Chełmicki napisał
sporo opowiadań, z których siedem wydrukował
w "Kamenie", a kilkanaście złożył w Wydawnictwie
Lubelskim w 1968 roku jako zbiór p.t. "Ludzie
i zwierzęta". W opowiadaniach mamy do czynienia
z autorem
o
wyjątkowo
rozwiniętym
zmyśle
obserwacyjnym
i
przednim
dowcipie.
Pisarz
podpatrywał
zależności
pomiędzy
człowiekiem
a przyrodą. Człowiek- zdaniem Chełmickiego- powinien
zdawać
sobie
sprawę
z
odpowiedzialności
i konsekwencji,
jakie
płyną
z konfrontacji
jego
poczynań z prawami przyrody, pełnej harmonii
i porządku. Tym aspektem swojej twórczości wyprzedził
o ponad pół wieku tak rozpowszechnione dziś ruchy
proekologiczne.
Takim
myśleniem
wynikającym
z głębokiego przekonania o potrzebie zachowania
harmonii między człowiekiem a przyrodą i środowiskiem
naturalnym, zasłużył sobie w sposób nieuświadomiony
na miano prekursora mnożących się dziś organizacji
proekologicznych. Szkoda tylko, że większość
współcześnie
żyjących
rodaków
o
podobnych
zapatrywaniach nic o Włodzimierzu Chełmickim nie wie,
a jego twórczość jest prawie nieznana.
Może czas to zmienić. Może społeczność lokalna przy
pomocy samorządu przywróci do życia pamięć o tak
znakomitym ziomku? A może któryś z naszych wiejskich
teatrów wystawi którąś z jego sztuk? Mogłyby też nasze
szkoły przybliżyć sylwetkę tego mądrego człowieka
młodym pokoleniom. Pomyślmy.
Wracając do twórczości Chełmickiego, to myślą
przewodnią opowiadań jest cytowana przez niego gadka
podlaska: "Prędko idziesz- śmierć dogonisz. Wolno
idziesz- śmierć ciebie dogoni". W swoich utworach
zahacza również o elementy estetyki, ściśle związanej
z jego renesansową filozofią życia. Potrzeba śmiechu
w człowieku jest tak wielka, że wszystko inne niezdolne
jest ją zahamować. Człowiek jednakowoż- twierdzi
autor- powinien posiadać jakieś minimum moralne,
godność osobistą, bez względu na stan materialnego
posiadania. Są także jakieś granice ludzkiej
wytrzymałości psychicznej; współżycie z ludźmi
(zwłaszcza ze współmałżonkiem) jest wielką sztuką,
której uczymy się przez całe życie. To wszystko ukazane
jest w "Małorolnej jaśnie pani" i "Sercu"- opowiadaniach,
w których zawarta jest mądra filozofia życia, zaduma
nad losem ludzkim, jego powikłanymi drogami, sensem
i wartością. Włodzimierz Chełmicki doskonale znał się
także na malarstwie. Wiele jego recenzji z wystaw
plastycznych znajduje się w rocznikach "Kameny".
Zapraszano go na dyskusje nie tylko o sztuce... Jego
felietony plastyczne cechuje znajomość tematu, celność
spostrzeżeń i wyższość "duszy" malarskiego zjawiska
nad złudną i niejednokrotnie przesadnie wymyślną
formą. Pisał też recenzje teatralne z dużą znajomością
warsztatu i psychiki aktorów. Doświadczywszy
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niejednokrotnie na sobie konsekwencji niesprawiedliwych
opinii, starał się dobrze oceniać, a nie krytykować,
ośmieszać i zniechęcać.
Włodzimierz Chełmicki zmarł 7 września 1968
roku w wieku 81 lat w Lublinie. Choć minęło już 47 lat od
jego śmierci, żyje w legendzie lubelskiego środowiska
literackiego jako wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna
o pogodnym usposobieniu i bezinteresownej wierności
literaturze, sztuce i ziemi. Widziano w nim człowieka, nie
dostrzeżono wrażliwego artysty.
Po dworku w Maruszewcu Nowym nie ma dziś
śladu. Przetrwał obie wojny światowe lecz spłonął na
skutek zapalenia się sadzy w przewodach kominowych
w drugiej połowie lat czterdziestych ub. wieku. Cegłę
z pogorzeliska zebrali miejscowi, tak jak i część
zabytkowego drzewostanu z pięknego parku, który dziś
jest prywatną własnością osób trzecich.
Z miejscem tym związanych jest sporo
zagadkowych spraw, jak chociażby tajemnicza postać
malarza Daszewskiego, którego najstarsi pamiętają jako
Karola, a historia sztuki zna Władysława, słynnego
scenografa teatrów warszawskich, lwowskich i wileńskich.
Zgadza się nazwisko, profesja i okres życia, ale czy to ta
sama osoba? Może komuś z naszych czytelników uda się
to wyjaśnić. Bywał w Maruszewcu przeważnie latem.
Jeździł konno po okolicy lub chadzał ze sztalugami
i malował. Przyjaźnił się z nieżyjącym już mieszkańcem
Wrzosowa,
Ludwikiem
Kotem.
Wśród
pamiątek
rodzinnych przekazanych Gminnej Bibliotece Publicznej
w Borkach
przez Panią Annę Krzyżanowską –
Jadźwińską jest jedyny znany mi obraz jego autorstwa. To
małego formatu praca przedstawiająca piękny łeb
źrebaka.
Innym ciekawym i godnym zainteresowania
wątkiem
związanym
z
dworkiem
Włodzimierza
Chełmickiego w Maruszewcu była historia pobytu w nim
sporej grupy dzieci osieroconych w czasie Powstania
Warszawskiego. Jak wspominają jeszcze żyjący
mieszkańcy Starej Wsi i Wrzosowa były to dzieci
z Warszawy, a ochronkę prowadziły siostry zakonne przy
wsparciu okolicznych parafii i mieszkańców ościennych
wiosek, którzy dzielili się z siostrami czym mogli, a były to
głównie ziemniaki, warzywa i mąka. Nie wiadomo co się
stało z tymi dziećmi. Pewnego dnia po prostu zniknęły
wraz ze swoimi opiekunkami. Dokąd i przez kogo zostały
wywiezione? Z pewnością niektóre z nich gdzieś żyją.
Piszący te słowa będzie wdzięczny za każdą informację
na ten temat.
W następnych numerach „Czapli” zamierzamy
kontynuować
cykl
o
zapomnianych
postaciach
i wydarzeniach z terenu naszej gminy, toteż zachęcam
Państwa do podsuwania nam tematów oraz dzielenia się
informacją o nich, by w ten sposób ocalić je od
zapomnienia.
Marek Korulczyk
W powyższym tekście wykorzystano następujące źródła:
1. „Lublin Literacki 1932-1982” pod red. W. Michalskiego
Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1984.
2. „Zapomniany literat z Podlasia” – Katarzyna
Siedlanowska (op. Jolanta Bilska 30.09.2009 „Promenada
ZSP w Radzyniu Podlaskim.

Propozycje dla Seniorów
18-ego listopada b.r. w Starostwie Powiatowym
w Radzyniu powołano do życia i ukonstytuowano
Powiatową Radę d/s Seniorów. Ten społeczny twór
mający swoje prawne umocowanie w Ustawie
o samorządzie terytorialnym ma za zadanie aktywizację
środowisk seniorskich na miarę ich możliwości. Oferta
kierowana do Seniorów nie ma wyłącznie charakteru
rekreacyjno-konsumpcyjnego, lecz przede wszystkim ma
otworzyć szansę na racjonalne wykorzystanie ich
bogatego doświadczenia zawodowego i życiowego.
Utworzenie Rady d/s Seniorów przy Radzie Powiatu i jej
oddziałów w poszczególnych samorządach gminnych
stwarza możliwość bezpośredniego przenoszenia
oczekiwań i głosu Seniorów wprost do samorządu
powiatowego i gminnych.
Każda gmina oraz miasto Radzyń mają
w Powiatowej
Radzie
d/s
Seniorów
swoich
przedstawicieli wytypowanych przez wójtów i burmistrza.
Gmina Borki ma ich aż trzech, gdyż radny powiatowy
Pan Tadeusz Skowron wszedł do Powiatowej Rady d/s
Seniorów jako przedstawiciel starosty, radny gminny Pan
Zdzisław Kot reprezentuje tam organizację związkową
czyli Związek Emerytów i Rencistów a piszący te słowa
został wytypowany przez naszego Wójta jako
reprezentant Gminy Borki.
Na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się
Zarząd Powiatowej Rady d/s Seniorów w składzie
Dariusz Gałan – przewodniczący, Kazimierz Szynkaruk
– zastępca przewodniczącego i Marek Korulczyk –
sekretarz. Pierwszym zadaniem Rady jest stworzenie
struktur w terenie tj. powołanie Gminnych Rad d/s
Seniorów, co ma się stać do końca marca roku 2016.
Marek Korulczyk
Podziękowanie
W imieniu mieszkańców Pasmug składam
serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Radosławowi
Sałacie oraz pracownikom Urzędu Gminy w Borkach,
Pani Ewie Rudnik oraz Panu Janowi Głuszczakowi za
pomoc w zrealizowaniu zadaszonej wiaty przystankowej
w Pasmugach. Dzięki tej małej inwestycji nasze dzieci
nie muszą moknąć w oczekiwaniu na autobus szkolny.
Na budowę przeznaczyliśmy 1100 zł z funduszu
sołeckiego oraz własną robociznę. Brakujące 200 zł
uzyskaliśmy od Pana Wójta, natomiast Pan Głuszczak
doradzali nam, by wykonać utwardzenie i przekazali
z zasobów Gminy kilka metrów płytek na ten cel.
Wykonawcą wiaty był mieszkaniec Pasmug Pan Piotr
Kap a przy pracach społecznych udzielali się Panowie:
Sławomir Górny, Andrzej Trojak, Jerzy Mateusiak,
Marcin Trojak, Henryk Trojak, Lech Bajdak, Grzegorz
Bajdak, Paweł Lis
Skarżycki Hubert. Jeszcze raz
wszystkim serdecznie dziękuję.
Mieszkańcy Pasmug wdzięczni są także
radnym, którzy przyczynili się do wykonania w bieżącym
roku drogi asfaltowej, mając nadzieję, że to nie ostatnie
zadanie wykonane w Pasmugach.
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siostry Heleny, żony administratora tutejszego majątku –
Stanisława Hepke. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie
w „Dziennikach” pisarki oraz we „Wspomnieniach” jej
siostrzenicy – Danuty Hepke-Kelch.
Głównym
punktem
programu
było
zaprezentowanie wybranych fragmentów opowiadania
M. Dąbrowskiej pt. „Na wsi wesele”. W roli lektorów
wystąpili uczniowie miejscowego Zespołu Placówek
Oświatowych. Opisy przebiegu wiejskiego wesela
sprzed 60 laty przeplatane były piosenkami weselnymi
w wykonaniu Grupy Wokalnej, działającej przy Muzeum
Regionalnym w Woli Osowińskiej.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa, poświęcona
pisarce i jej rodzinie. Wiele z prezentowanych fotografii
pochodzi ze zbiorów tutejszego Muzeum, a przekazała
je Danuta Hepke-Kelch.

Elżbieta Skarżycka
Sołtys sołectwa Pasmugi
Wieczór literacki
21 października 2015 r. Filia Biblioteczna w Woli
Osowińskiej – przy współpracy z Gminną Biblioteką
Publiczną, Towarzystwem Regionalnym im. Wacława
Tuwalskiego i Gminnym Ośrodkiem Kultury z siedzibą
w Woli Osowińskiej - zorganizowała wieczór literacki
z okazji 50 rocznicy śmierci Marii Dąbrowskiej. Autorka
„Nocy i dni” odwiedziła Wolę Osowińską w maju 1943
roku, przyjeżdżając na Zielone Świątki do swojej rodzonej

Dodatkową atrakcją wieczoru była – przygotowana przez
Towarzystwo Regionalne - degustacja wybranych potraw
z dawnych wiejskich wesel. Uczestnicy imprezy mogli
popróbować m.in. kapusty z grochem, kaszanki,
pasztetowej, pasztetu, ćwikły, pączków, szarlotki,
rogalików, bułeczek drożdżowych z dżemem, jaglaniaka,
ciastek-amoniaczków i innych smakołyków.
Podczas
uroczystości
zaistniał
drugi,
nieplanowany
w programie,
wątek
jubileuszowy:
przedstawiciele
Gminnego
Ośrodka
Kultury,
Towarzystwa Regionalnego oraz miejscowy radny,
wręczyli Filii Bibliotecznej upominki z okazji 60 rocznicy
utworzenia Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Woli
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Osowińskiej (pierwsze książki
29 października 1955 r.).

wpisano

do

rejestru

Jolanta i Paweł Małafiejew (miód i wyroby woskowe),
Zagroda Edukacyjna „Zielony Poligon”, Pan Andrzej
Niewęgłowski (dżemy), Koło Gospodyń Wiejskich
z Nowin Pani Jończak Genowefa i Pani Niewęgłowska
Maria (ciasta), Towarzystwo Regionalne im. Wacława
Tuwalskiego (wyroby wiejskie np. sery, wędliny, ciasta),
Panie Borychowska Jadwiga, Władysława Zielant oraz
Helena Szmulik (hafty, wyszywanki), Adam Król (wyroby
do pielęgnacji urody)
oraz Panie Marta Grzejdak
i Jolanta Jończak (hafty, ozdoby robione na szydełku,
ozdoby świąteczne).

Niewątpliwym walorem imprezy było spotkanie
różnych pokoleń i środowisk zawodowych, w tym licznych
nauczycieli. Samorząd Gminy Borki reprezentowali:
Andrzej Chojnacki - przewodniczący Rady Gminy, .Janusz
Buhaj oraz woleńscy radni: Waldemar Skowron i Zdzisław
Kot.
Filia Biblioteczna w Woli Osowińskiej
„Stawiamy na swoich” czyli pierwszy
Kiermasz Andrzejkowy!
W niedzielę 29-ego listopada 2015 zorganizowany
został pierwszy raz w naszej gminie Kiermasz
Andrzejkowy pod patronatem Wójta Gminy Borki
Radosława Sałaty oraz Zagrody Edukacyjnej „Zielony
Poligon” z Nowin. Celem imprezy było promowanie
naszych lokalnych wytwórców oraz zdrowej żywności. Na
16 stoiskach każdy mógł coś dla siebie znaleźć, od
żywności: miodów, oleju lnianego, ciast, serów po wyroby
rękodzielnicze takie jak ozdoby świąteczne (np. bombki,
stroiki, ozdoby robione na szydełku), mydełka czy
zabawki. Dla młodszych uczestników zorganizowano
wróżby i konkursy, którymi to zajęli się harcerze z 17.
Drużyny Harcerskiej „eR eF” im. płk. pil. Zdzisława
Krasnodębskiego przy Zespole Placówek Oświatowych
w Borkach. W czasie imprezy rozstrzygnięto wyniki
Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej (organizacja
konkursu dofinansowana z WFOŚiGW w Lublinie), a Wójt
Gminy wręczył laureatom nagrody.
Dla zainteresowanych odbyła się konferencja na
temat „Przetwórstwo i produkty lokalne w praktyce”,
w której wzięły udział instytucje ODR z Radzynia
Podlaskiego,
Powiatowa
Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna
w Radzyniu
Podlaskim
oraz
przedstawiciele firm: Marcin Gąbka „PTRE Ekogwarancja”
oraz Beata Studzińska „Ökohof Gemüsehandel GmbH”.
Podczas prezentacji poruszono zagadnienia prawne oraz
sanitarne
dotyczące
produkcji
żywności
i
jej
przetwarzania. Uczestnicy kiermaszu mogli posłuchać
występu zespołu „Radzyniacy” oraz Grupy Wokalnej przy
Muzeum Regionalnym w Woli Osowińskiej. Z naszej
Gminy prezentowali się: Pani Grażyna Sawicka (ozdoby
świąteczne), Pan Andrzej Kozioł (olej lniany), Państwo

Podziękowania kierujemy również do instytucji,
które wzięły udział w konferencji i wsparły inicjatywę
Kiermaszu Andrzejkowego oraz przedstawicielom
sektora biznesu za poświecenie czasu i podzielenie się
swoją wiedzą. Specjalne podziękowania kierujemy do
sponsorów za wsparcie finansowe i materialne: Bankowi
Spółdzielczemu w Radzyniu Podl. o/ w Borkach, Panu
Bogdanowi Smogorzewskiemu z Woli Osowińskiej,
radnemu Panu Andrzejowi Niewęgłowskiemu z Nowin,
Masarni-ubojni „Zemat” z Wohynia i Panu Mariuszowi
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Trościańczykowi. Kiermasz odbył się po raz pierwszy,
dlatego dziękujemy również wszystkim kibicującym tej
inicjatywie, za życzliwość oraz inspirację do dalszego
działania. Spotkamy się za rok!

Sylwia Przysiadka
Gminne Mikołajki
Trochę przypomnienia: Święty Mikołaj to bardzo
ważna postać. Zgodnie ze średniowieczną biografią żył
na przełomie III i IV wieku. Był biskupem Miry, która
obecnie znajduje się na terytorium Turcji. Ten
chrześcijański święty stał się z biegiem lat ważną
postacią występującą w wielu kulturach. Święty Mikołaj
zasłynął jako człowiek, który przez całe życie pomagał
potrzebującym; wszystkie dobra, jakie posiadał rozdawał
ubogim. Co ciekawe, Mikołaj swoje dary przekazywał
anonimowo, co dowodzi jego bezinteresowności.
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Zgodnie z tą tradycją w ramach Gminnych
Mikołajek, których współorganizatorami byli Gminny
Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy Borki, Wójt Radosław
Sałata odwiedził wszystkie placówki oświatowe na terenie
gminy. Dotarł do szkół z workiem pełnym słodkości, co
dzieci przyjęły bardzo entuzjastycznie. Było dużo radości
i satysfakcji, gdy Wójt w czapce Mikołaja rozdawał
dzieciom słodycze. Dzieci zgodnie obiecywały, że będą
grzeczne, aby za rok Wójt w roli Mikołaja znów do nich
zawitał z prezentami. Miło dostawać podarki, ale milej jest
obdarowywać…
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Nakręceni - gmina Borki na filmowo
Program Dom Kultury +Inicjatywy lokalne 2015
finansowany przez Narodowe Centrum Kultury to świetna
okazja do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce
i zorganizować
przedsięwzięcie
kulturalne,
które
odpowiada oczekiwaniom jego odbiorców. Tak też się
stało na terenie naszej gminy. GOK jako beneficjent
rzeczonego Programu jeszcze przed wakacjami wybrał
4 inicjatywy oddolne, które obecnie są realizowane.
Jednym z nich jest projekt „Nakręceni – gmina Borki na
filmowo”.

Są to warsztaty filmowe dla młodzieży i dorosłych z terenu
gminy Borki. Miniony weekend był dla uczestników
projektu czasem spędzonym z Panem Pawłem
Przewoźnym i Panem Maciejem Krzeskim, którzy chcieli
zarazić pasją filmową przede wszystkim młodzież
gimnazjalną.

W piątek odbyła się część teoretyczna –
prelekcja połączona z projekcją filmową, a także
prezentacja sprzętu filmowego oraz podstawy jego
obsługi. W sobotę młodzież wzięła w swoje ręce kamerę
oraz aparat i poznawała tajniki sztuki filmowej „od
kuchni”. Sobotnia praca zaowocowała powstaniem
krótkiego filmu promującego gminę Borki. Prapremiera
filmu odbyła się w ZPO w Borkach w niedzielę
w godzinach popołudniowych. Ale to jeszcze nie
koniec… Uczestnicy projektu będą mieli możliwość
spotkać się jeszcze z prowadzącymi 26 października –
właśnie wtedy poznamy końcowe efekty pracy naszych
filmowców.
Stowarzyszenie „Razem dla Wrzosowa”
Stowarzyszenie
„Razem
dla
Wrzosowa”
zawiązało się 8 marca 2015 r., na zebraniu
założycielskim, w którym uczestniczyło 19 osób.
Członkowie naszego stowarzyszenia to mieszkańcy
Wrzosowa w różnym wieku, którzy mają na celu
poprawę jakości życia w sferze społeczno- kulturalnej,
integrację mieszkańców i promocję naszej miejscowości.
Stawiają na rozwój osobisty, jak i na wzrost znaczenia
naszej społeczności. Te i inne cele zostały zapisane
w statucie Stowarzyszenia „RdW”, które 22 maja 2015 r.
zostało formalnie zarejestrowane w KRS. Zaraz po
zawiązaniu
stowarzyszenia
podjęliśmy
pierwsze
działanie, mające na celu pozyskanie środków na
budowę placu zabaw we Wrzosowie. Został napisany
projekt do FIO, który otrzymał dofinansowanie w kwocie
5000 zł na w/w cel. Przy wsparciu finansowym Gminy
Borki, pracy członków i mieszkańców udało się
zrealizować to zadanie.
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W międzyczasie
zorganizowaliśmy pierwszy piknik
z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz
piknik na otwarcie placu zabaw. Po zarejestrowaniu został
napisany kolejny projekt do programu Działaj Lokalnie na
budowę altany i miejsca piknikowo-ogniskowego we
Wrzosowie oraz cykl imprez integracyjnych. Projekt ten
otrzymał dofinansowanie w kwocie 5600 zł. Dzięki temu
wsparciu, zaangażowaniu członków i mieszkańców udało
się zrealizować zamierzony cel. Powstało miejsce
piknikowo-ogniskowe, na którym zorganizowaliśmy
pierwszy Festyn Rodzinny we Wrzosowie na zakończenie
wakacji.
Członkowie
Stowarzyszenia
„RdW”
reprezentowali w tym roku Wrzosów na Dożynkach
Gminno – Parafialnych w Borkach , gdzie zaśpiewali
piosenkę napisaną specjalnie na tą okazję. W ramach
realizacji projektu z programu Działaj Lokalnie odbyły się
jeszcze dwa spotkania, jedno dla dzieci i jedno dla
dorosłych, mianowicie wieczór autorski Bogdana Czeżyka,
autora tomiku „Wolne żarty nie na żarty”. Obecnie
finalizowany jest w/w projekt i realizowane są warsztaty
fotograficzno – dziennikarskie we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Borkach z siedzibą w Woli
Osowińskiej. Na chwilę obecną Stowarzyszenie „RdW”
liczy ponad 20 członków.
Korzystając z okazji chciałbym serdecznie
podziękować
szczególnie
Paniom
z
naszego
Stowarzyszenia nie tylko za udział w pracach społecznie
użytecznych ale także za sprawną organizację
i smakowite
zaopatrzenie
naszych
„koszykowych”
spotkań. Składam także serdeczne podziękowania Pani
Jadwidze Domańskiej za profesjonalne przygotowanie
i opracowanie wniosków, dzięki którym otrzymaliśmy
dofinansowanie na realizację zamierzonych projektów.
Przewodniczący Stowarzyszenia „RdW”
Adam Król
Szkoła Podstawowa w Tchórzewie
Do Szkoły Podstawowej w Tchórzewie uczęszcza
obecnie 84 dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Społeczność
szkolna od prawie 100 lat aktywnie uczestniczy w życiu
miejscowości oraz Gminy Borki. Każdy przychodzący do
szkoły w Tchórzewie zawsze znajdzie coś dla siebie na
zajęciach dydaktycznych lub pozalekcyjnych. Działające
koło polonistyczno-teatralne, SKS czy UKS Iskra zawsze
ma wielu zwolenników. Wycieczki, konkursy oraz wiele
imprez proponowanych przez placówkę świadczy o dużym
zaangażowaniu nauczycieli i uczniów. W 2011 roku szkoła
poszerzyła swoją ofertę o Punkt Przedszkolny z Funduszy
Europejskich, powstało boisko wielofunkcyjne na
sztucznej nawierzchni oraz plac zabaw w 2014 roku.
Wszystkie aktualne informacje o placówce można znaleźć
na blogu szkoły www.szkolatchorzew.blogspot.com




Konkursy
W dniach 10.09 - 11.09.14 r. uczniowie uczestniczyli
w eliminacjach gminnych V Turnieju Orlika o Puchar
Premiera Donalda Tuska, które dobyły się na boisku
Orlik przy Zespole Placówek Oświatowych w Borkach,
16.10.14 r. - Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu
na "Najładniejszy różaniec",






















07.11.14
r.
-odbyła
się
XXII
edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego
"Olimpiada Wiedzy Archimedes Matematyka
Plus",
30.01.15 r. - odbyło się ogólnopolskie dyktando
(nie tylko) dla mistrzów,
15.04.15 r.- odbył się Ogólnopolski Konkurs
Ekologiczny "Ekotest",
19.03.15 r. - odbył się Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny "Kangur 2015",
30.03.15 r. - Rozstrzygnięcie VII Gminnego
Konkursu Plastycznego "Stroik Wielkanocny"
organizowanego
w
Szkole
Podstawowej
w Tchórzewie pod honorowym patronatem Wójta
Gminy Borki Radosława Sałaty,
22.04.15 r. - odbył się Szkolny Konkurs
Recytatorski z okazji Dnia Ziemi "Przyroda
w poezji",
28.04.15
r.
odbyło
się
podsumowanie V Ogólnopolskiego
Konkursu
Plastycznego "Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to
nie pluszaki!" organizowanego przez Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
08.05.15 r. - odbyła się XXIII edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego
"Olimpiada Wiedzy Archimedes Matematyka
Plus",
17.05.15 r. - udział w Gminnym Konkursie
Plastycznym z okazji 100 rocznicy Bitwy pod
Wolą Osowińską stoczonej przez 4 Pułk Piechoty
i I Brygadę Legionów Polskich, zorganizowanego
przez GOK w Borkach z/s w Woli Osowińskiej,
03.06.15 r. -odbył się IV Gminny Konkurs
Plastyczny "Z ortografią na Ty" organizowany
przez Szkołę Podstawową w Tchórzewie pod
honorowym patronatem Wójta Gminy Borki
Radosława Sałaty.
Uroczystości
05.10.14 r. - Uroczystość przy pomniku w lesie
z okazji 72 rocznicy egzekucji mieszkańców
Tchórzewa pomordowanych w czasie II wojny
światowej,
16.10.14 r. - Dzień Edukacji Narodowej
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20.10.14 r. - XIV Dzień Papieski pod hasłem„Jan
Paweł II – świętymi bądźcie”,
21.10.14 r. - Ślubowanie uczniów kl. I
12.11.14 r. wizyta policjantów z Komendy
Powiatowej
Policji
Państwowej
w Radzyniu
Podlaskim,
13.11.14 r. - uroczystość z okazji Narodowego Święta
Niepodległości,
10.12.14 r. - Spotkanie przedświąteczne z cyklu
"Łączymy pokolenia",
12.12.14 r. - Szkolna akcja "Nie jesteście sami",
19.12.14 r. - Spotkanie opłatkowe oraz jasełka
23.01.15 r. - Dzień Babci i Dziadka
06.05.15 r. - Akademia z okazji 224 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
26.05.15 r. - Dzień Mamy i Taty
01.06.15 r. - Festyn Rodzinny
Wycieczki














03.10.14 r. - Wyjazd do Radzynia Podlaskiego na
bajkę muzyczną "W niezwykłej krainie krasnali"
w kinie Oranżeria,
18.09.14 r. - Wycieczka rowerowa w miejsce
przeprawy wojsk gen. Franciszka Kleeberga,
14.10.14 r. - Wycieczka do Lublina do Teatru
Muzycznego na bajkę "Kopciuszek" oraz do Muzeum
Wsi Lubelskiej,
09.10.14 r. - Wycieczka rowerowa do lasu na terenie
Paszk Małych, gdzie znajduje się Grób Harcerzy
pomordowanych w czasie II wojny światowej,
27.10.14 r. - Wycieczka do Lublina do Teatru
Kameralnego na spektakl "Przygody Tomka Sawyera"
oraz do Młodzieżowego Domu Kultury,
07.11.14 r. - Wycieczka do Siedlec do kina na bajkę
"Pszczółka Maja" oraz do sali zabaw "Młynek",
21.01.15 r. - Wyjazd do Lublina na lodowisko
"Icemania",
26.02.15 r. - Wycieczka do Siedlec do kina, do
Muzeum Diecezjalnego oraz a salę zabaw "Młynek",
17.03.15 r. - Wycieczka do Łukowa do kina 3D,
18.03.15 r. - wycieczka do Warszawy do Muzeum
Powstania Warszawskiego,
21.03.2015 r. - wyjazd do Pruszkowa na Mistrzostwa
Świata FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych,
07.05.15 r. odbył się wspólny wyjazd uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Tchórzewie orazz ZPO w Woli
Osowińskiej na Pływalnię AQUA-MIŚ do Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim.

SOBOTA W SZKOLE
W sobotę też miło w naszej szkole. 07.11.2105 r.
chętni uczniowie przybyli do naszej szkoły, aby
pośpiewać pieśni patriotyczne, poprawić nastrój
skeczami i dowcipami, a także spędzić czas przy
ognisku. Pogoda nie była łaskawa (pochmurno i deszcz),
ale nie odstraszyło to nas. Jesienna, kolorowo- mglista,
sceneria listopadowa towarzyszyła nam przy ognisku.
Kiełbaski smakowały, ciepła herbata rozgrzewała.
Niektórzy zachęcili się także do gry w piłkę na boisku
szkolnym. NAWET DZIEWCZĘTA!!! Co tam deszcz!
Szybko minęło kilka godzin w sobotni dzień w szkole.

Ćwiczymy!
Od połowy października odbywają się w naszej
szkole zajęcia fitness. Panie wytrwale pracują nad
poprawą kondycji fizycznej. Spotkaniom towarzyszy miła
atmosfera, zapał oraz piękna muzyka. Zapraszamy
chętnych - każdy moment jest dobry, aby zacząć ćwiczyć.
Jesienne wieczory sprzyjają temu szczególnie. Ćwiczenia
bowiem nastrajają pozytywnie, dodają energii i radości.
Oto fotorelacja z naszych spotkań.
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TANECZNIE I NA SPORTOWO

WYCIECZKA DO LUBLINA

29.10.2015 r. uczniowie klas IV-VI naszej szkoły
mieli okazję spróbować swych sił, tańcząc zumbę. Zajęcia
poprowadziła pani Ilona Struk- instruktor fitness
i pasjonatka sportu. Zajęcia były bardzo ciekawe, wesołe,
ale także męczące...Trzeba było mieć kondycję lub zacząć
o nią dbać "od zaraz". Oto kilka zdjęć ze spotkania:

17.11.2015 r. odbyła się wycieczka uczniów kl. IIII do Lublina, zorganizowana przez panią Elżbietę
Paskudzką.
W programie spektakl w Teatrze
Muzycznym i zabawa w sali zabaw. Baśń pt. "Królewna
Śnieżka" zachwyciła małych i dorosłych widzów. Dzieci
po raz pierwszy spotkały się z baletową formą sztuki.
Magiczny Bajarz wprowadzał nas w wydarzenia , a dalej
prowadziła muzyka i taniec. Przepiękna scenografia
i kostiumy oraz efekty specjalne dopełniły dzieło. Dzieci
z zachwytem śledziły grę tancerzy, przeżywały historie
bohaterów, wspomagały rytm klaskaniem. Gromkie
brawa małych odbiorców przepięknej sztuki stanowiły
wdzięczną nagrodę dla zespołu teatralnego. Ponieważ w
teatrze nie można robić zdjęć, mamy kilka fotek przed
budynkiem, w oczekiwaniu na busa. Następny punkt
programu wiązał się z ogromną aktywnością ruchową
dzieci. Była to zabawa w sali zabaw "Koziołek"
w Lublinie. Wspinaczki, pajęczyny, zjeżdżalnie, suche
baseny, gra w klasy, gry wirtualne- czego tam nie było!
W chwili odpoczynku można było usiąść przy stolikach,
napić się dobrej, szkolnej herbatki, zjeść kanapkę.
Bardzo miłe panie z personelu sali pomagały dzieciom w
bezpiecznej zabawie. Chyba spełniły się wszystkie
marzenia dzieci związane z wycieczką. Niejako
"w promocji" :) mieliśmy przejażdżkę ruchomymi
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schodami, taką dodatkową atrakcję. W drodze do Lublina
śpiewaliśmy nasze turystyczno- imprezowe piosenki.
W powrotnej zaś już odpoczywaliśmy po intensywnej
zabawie. Nasze dzieci zasłużyły na pochwałę- były
grzeczne i kulturalne. Podziękowania kierujemy do
opiekunek naszej wycieczki, pań: Jolanty Chojnackiej
i Lidii Pawelec- Rola, które troskliwie zajmowały się
dziećmi, pomagając w każdej chwili.

"Każda życzliwie wyciągnięta ręka,
uśmiech na twarzy,
drobny gest wdzięczności,
to przecież tak mało,
a tak wiele znaczy w szarej codzienności..."
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej
Początek funkcjonowania szkoły, według
dokumentów, datuje się na rok 1934. Nauczanie
odbywało się wówczas w wynajętych domach.
Pracowało wtedy jeden lub dwoje nauczycieli. W latach
wojennych edukacja trwała nadal. Dokumenty były
prowadzone w dwóch językach (polskim i niemieckim).
Po wojnie szybko wybudowano drewniany budynek,
który służył za szkołę. Niestety obiekt ten spłonął, więc
zakupiono plebanię i przystosowano ją jako szkołę. Ta
z kolei przetrwała aż do 1999 roku.

KLASOWE CZYTANIE U PIERWSZAKÓW
24.11.2015 r. w klasie I rozpoczęliśmy akcję "Klasowe
czytanie" z udziałem rodziców naszych uczniów. Jako
pierwsi czytali książeczki: pani IWONA KOŁACZYŃSKA
i pan JAROSŁAW ŚLIWIŃSKI.
Pani Kołaczyńska czytała "Opowiedział dzięcioł sowie"
Jana Brzechwy, zaś pan Śliwiński czytał "męską" lekturę "Pilot i ja" Adama Bahdaja.
Dzieci z wielką uwagą słuchały, zadawały pytania,
zaglądały do książeczek. Widać było, że podobało im się
czytanie rodziców. Należy dodać, że książeczki do klasy
podarowali właśnie rodzice, jako upominek z okazji
ślubowania.
Na
zakończenie
rodzice
otrzymali
pamiątkowe podziękowania oraz oklaski pierwszaków.
Czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkania
z lekturami i rodzicami.

Lata sześćdziesiąte, a następnie siedemdziesiąte to
próby budowy nowej szkoły. Wtedy też powołano
komitety budowy szkoły. W celu zgromadzenia pieniędzy
mieszkańcy
wsi,
dzieci
i
rodzice
wspólnie
z nauczycielami organizowali dochodowe zabawy
i wystawiali różne sztuki teatralne. Za zgromadzone
pieniądze zostały zakupione materiały budowlane.
W 1984 roku rodzi się nowa myśl o budowie szkoły.
Ponownie wyznaczono komitet budowy. Zbiórka
pieniędzy, podobnie jak w ubiegłych latach, odbywała
się wśród mieszkańców wsi.
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Lata 1986-1987 przyniosły dobre wydarzenia. Gminna
Rada Narodowa w Borkach pozytywnie ustosunkowała się
do budowy szkoły wraz z remizą OSP, jeżeli mieszkańcy
zadeklarują 30% wartości kosztorysowej.

25 listopada 1996 roku – ostatni dzień pracy. Ukończona
została kondygnacja, zalano strop i zabezpieczono
budowę na zimę.

Lata 1987-1992 to lata przemiany oświatowej w kraju.
W owym czasie nikt nawet nie wspomniał o postawieniu
nowej szkoły. Zebrane pieniądze leżały na czekówce.
W 1993 roku podczas zebrania rodziców dyrektor szkoły
ponownie wrócił do myśli o budowie szkoły.
Na zebraniu wiejskim podjęto decyzję o organizowaniu
zabaw dochodowych. Następnie odbyły się wyjazdy do
Kuratorium w Lublinie.
W 1996 roku opłacono i wykonano dokumentację oraz
zakupiono belit. W kwietniu 1996 roku przygotowano
terenu do wytyczenia placu pod budowę. 15 kwietnia 1996
roku rozpoczęto wykopy. Maj 1996 roku – zalewanie
fundamentów. Sierpień 1996 roku – wizyta Gminnej
Komisji Oświatowej.
Listopad 1997 roku – nowa szkoła na tle starej.

Marzec 1998 roku przyniósł wizyty wojewody lubelskiego
i wójta gminy. Zaczęto również przygotowywać
dokumentację centralnego ogrzewania. We wrześniu
1998 roku zakończono budowę linii elektrycznej. Do
stycznia 1999 roku trwały prace kosmetyczne.

27 kwietnia 1999 roku nastąpiło oficjalne otwarcie
budynku.
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W czerwcu 1999 roku uczniowie dwóch roczników stali się
absolwentami naszej szkoły. Po raz ostatni edukację
ukończyli ósmoklasiści i po raz pierwszy szóstoklasiści.
Od września 1999 roku nauka w Szkole Podstawowej trwa
6 lat.
Niestety, nie długo cieszyliśmy się nowa szkołą.
25 października 2000 roku odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyli wójt, radni gminy oraz rada sołecka
w sprawie likwidacji szkoły. Takie próby likwidacji trwały
do 2006 roku. I właśnie w owym roku, w lutym Rada
Gminy podejmuje uchwałę o likwidacji szkół w gminie. Ta
uchwała dotyczyła również szkoły w Woli Chomejowej.
Ciężko było pogodzić się z taką decyzją. Rodzice
protestowali, wysyłali liczne pisma do urzędu gminy i do
kuratorium. Ostatecznie szkoła została zlikwidowana. Od
września 2006 roku placówkę prowadzi osoba fizyczna.
Szkoła i jej otoczenie cały czas się zmienia. Rok
2014/2015 obfitował w wiele imprez szkolnych. Nasi
uczniowie licznie brali udział w różnych konkursach.
Oprócz tego obejrzeliśmy kilka sztuk teatralnych dla
dzieci. Gościliśmy także pana policjanta, który odbył
pogadankę na temat różnych zachowań antyspołecznych
i ich konsekwencji. Kilkakrotnie odwiedziliśmy Siedlce,
a tam Park Wodny, lodowisko, Radio Podlasie, Muzeum
Diecezjalne. Byliśmy również w „Wiosce Indiańskiej” –
Grzela. Poza tym mieliśmy okazję kibicować naszym
piłkarzom podczas meczu w Łęcznej.
Niezwykłym wydarzeniem było spotkanie z byłym
uczniem – Józefem Latochem, który ukończył naszą
szkołę 55 lat temu. Od 35 lat przebywa on we Francji.
Warto zaznaczyć, że nasi uczniowie pisali
życzenia wielkanocne do Papieża i otrzymali list
z podziękowaniami z Watykanu.
Szkoła w Krasewie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasewie
prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krasew
funkcjonuje od września 2006 r. Od początku funkcję
dyrektora pełni mgr Zofia Skwara.
W roku szkolnym 2014/2015 do placówki uczęszcza:
-19 dzieci do Punktu Przedszkolnego,
-11 dzieci do oddziału przedszkolnego,
- 43 uczniów do klas I-VI.
Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt
sportowy,
meble
szkolne,
organizacja
zajęć
pozalekcyjnych, wyjazdy na basen, wycieczki szkolne,
zajęcia z pedagogiem i logopedą były możliwe dzięki
środkom z:

Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Jestem
sobie przedszkolaczek" – trzyletnie całościowe
sfinansowanie kosztów przedszkola, ,, Janko
Muzykant- dajmy dziecku początek, rozpęd
i kierunek" m.in.: 11 zajęć pozalekcyjnych dla
wszystkich uczniów,

LGD ,, Zapiecek",
 programów rządowych ,, Radosna szkoła"
i ,,Aktywizacja
jednostek
samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych",

,, Szkoła równych szans- programy rozwojowe
szkół w województwie lubelskim",
 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów
Wiejskich
,,
Kawiarenka'',
,,
Wsparcie
szkoleniowe", ,, Świetlica", ,, Wizyta studyjna".
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W budynku i otoczeniu szkoły znajduje się:
- 6 sal lekcyjnych
-1 pracownia komputerowa z 10 stanowiskami
z dostępem do internetu
- zastępcza sala gimnastyczna,
- kuchnia,
- stołówka,
- 2 pomieszczenia na funkcjonowanie punktu
przedszkolnego,
- wiejskie wielofunkcyjne boiska sportowe,
- 2 place zabaw.
Podstawa
programowa
kształcenia
ogólnego
realizowana
jest
przez
8
pełnozatrudnionych
wykwalifikowanych nauczycieli i 2 na 1/2 etatu.
Uczniowie biorą corocznie udział w konkursach
przedmiotowych i artystycznych na wszystkich
szczeblach. Najwyższe wyniki to laureaci ogólnopolskich
konkursów przedmiotowych z matematyki (nauczyciel
mgr A. Matejko) i historii (nauczyciel mgr Z. Skwara).
Rodzice chętnie uczestniczą w życiu szkoły.
Wspierają nauczycieli w procesie dydaktycznowychowawczym. Wykonują społecznie drobne prace
remontowo- porządkowe na rzecz placówki.
Na przestrzeni ostatnich lat dużo się zmieniło
wewnątrz i otoczeniu budynku nie mniej jednak nadal
wymaga on remontów i inwestycji ( elewacja budynku,
wymiana oświetlenia, modernizacja kotłowni).
Kończący się rok szkolny nie należał do łatwych
jednak
ogromny
trud
kadry
pedagogicznej,
zaangażowanie i odpowiedzialność wydał owoce nie
tylko na poziomie gminy, ale i województwa.
Ślubowanie klasy I-ej.
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Wigilia szkolna

Choinka

Święto rodziny

SOFIZMATY W RADZIE GMINY
Kończy się rok kalendarzowy a rok samorządowy
licząc od wyborów, mamy już za sobą. Osiągnięcia
i porażki samorządu w obecnym kształcie, da się ocenić
pod koniec kadencji tj. za trzy lata, jednakże pierwszy jej
rok już zakończony, uprawnia do cząstkowych
podsumowań i wniosków. Najbardziej charakterystyczną
cechą naszego samorządu i implikacjami z niej
wynikającymi chciałbym się zająć w tym felietonie.

Otóż przed rokiem wyborcy zadecydowali
o konieczności zmiany personalnej na stanowisku wójta
i zmiana ta się dokonała. Jednocześnie społeczność
gminna
postanowiła
obdarzyć
zaufaniem
w piętnastoosobowej radzie aż dziewięcioro radnych ze
„starego” układu. I bardzo dobrze, widać albowiem, że
ludzie ci zasłużyli sobie swoja postawą, działaniem
i aktywnością, by reprezentować swoje środowiska jako
radni.
W czym więc problem? Otóż w tym, że od
samego początku bieżącej kadencji dało się zauważyć
„iskrzenie” pomiędzy tą dziewiątką, a pozostałą szóstką
radnych z komitetu wyborczego aktualnego wójta. Widać
to było już przy konstytuowaniu się władz rady
i poszczególnych jej komisji. Było to do przewidzenia
i nie ma w tym nic zdrożnego. Zgodnie z zasadami
demokracji większość zadecydowała, kto ma dowodzić
radą i komisjami. Dla każdego wójta czy burmistrza nie
jest to sytuacja komfortowa, kiedy opozycja stanowi
większość. Samorząd jednakże w takiej sytuacji może
funkcjonować i to całkiem sprawnie, dopóki nie zacznie
się gra pod nazwą „Kto, kogo”. Jeżeli się zacznie, wtedy
trudno o zdrowy rozsądek i racjonalne decyzje. Niestety
kilkakrotnie w minionym roku takie sytuacje miały
miejsce w Radzie Gminy Borki. Przykłady? Proszę
bardzo. Choćby zakup nowego samochodu strażackiego
dla OSP Sitno. Oczywiście, że lepiej jest mieć nowy
samochód niż go nie mieć, ale gdzie zdrowy rozsądek?
Co po nowym samochodzie jeśli nie może on być użyty
w akcji gaśniczej? A nie może, bo ochotnicy z tej
jednostki nie przeszli wymaganego szkolenia i badań.
A kiedy samochód już jest, gorączkowo poszukuje się do
niego kierowcy, bo kierowcy też nie było. Ponadto, by
samochód kupić trzeba było poszukać pieniędzy na
brakującą do dotacji kwotę kilkudziesięciu tysięcy
a w budżecie gminy ten wydatek nie był przewidziany.
Zatem w imię hasła „Kto, kogo” została już w pierwszym
półroczu podjęta uchwała o przeznaczeniu całej rezerwy
budżetowej na ten cel, a i tak trzeba było jeszcze
dołożyć. Żaden dobry gospodarz nie rusza grosza na
czarną godzinę, chyba że ona nadejdzie. Tu ruszono i to
w połowie roku, podczas kiedy w drugiej mogły się
zdarzyć różne nieprzewidywalne potrzeby i co wtedy?
Inny przykład. Już na początku kadencji mieszkańcy
północnych sołectw naszej gminy zaczęli sygnalizować
potrzebę przeniesienia obsługi KRUS-owskiej z Kocka
do Radzynia. Powód jest na tyle oczywisty, iż nie trzeba
go tu specjalnie wyjaśniać. Wójt obiecał zająć się
sprawą lecz pouczył zainteresowanych rolników
o potrzebie zorganizowanego wystąpienia w tej sprawie
do władz KRUS-u w formie petycji popartej ich
podpisami. Po paru tygodniach, kiedy znalazły się
podpisy i petycja, pan dyrektor KRUS w Warszawie
uzależnił zrealizowanie postulatu od stanowiska Rady
Gminy i pani dyrektor Oddziału KRUS w Lublinie.
Na sesji w Borkach, w której porządku stanęła ta
sprawa zaczęto od weryfikacji podpisów. Okazało się, że
spośród ponad trzystu tylko około sto sześćdziesiąt to
podpisy ubezpieczonych w KRUS. Sugerowało to, że
pozostali z tej listy np. członkowie rodziny rolnika, lecz
ubezpieczeni w ZUS nie maja prawa wypowiadać się w
tej kwestii, choć są mieszkańcami naszej gminy. Idąc
dalej tym tokiem swoistej logiki jeden z radnych
przeciwstawił te sto sześćdziesiąt głosów całej reszcie
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mieszkańców naszej gminy ubezpieczonych w KRUS, a to
około dwa tysiące dusz. Następnie postawił tezę, że ta
cała reszta jest za zachowaniem status-qvo, czyli za

KRUS-em w Kocku. Istna makiawelistyczna to konstrukcja
logiczna i wręcz sofistyczne rozumowanie rodem ze
starożytnej Grecji, kiedy to Sokrates przechadzający się
po ateńskiej agorze zadawał swoim uczniom niby to
banalne, proste pytania, na które jednak nie było, bo nie
mogło być prawidłowej odpowiedzi. Pytał filozof np. „Czy
dawno przestałeś bić swoją matkę?” Zarówno odpowiedź
„tak” jak i „nie” oznaczała, że delikwent jednak bił swoją
matkę.
Tego typu „iskrzeń” było więcej i dotyczyły one
przeróżnych spraw np. uposażenia wójta, zakupu walca
do remontu dróg gminnych itp. Nie ma sensu wyliczać
wszystkich. Uczciwie powiedzieć trzeba, że nie
sparaliżowały
one
normalnego
funkcjonowania
samorządu, jednak z pewnością nie ułatwiły pracy wójtowi,
który krok po kroku stara się realizować w praktyce swoje
teoretyczne założenia z okresu przedwyborczego.
Jak będzie dalej, czas pokaże. Oczekiwania
mieszkańców naszej gminy są klarowne. Życzyliby sobie
zrównoważonego, sukcesywnego rozwoju, poprawy
infrastruktury, a tym samym poprawy warunków swojego
bytowania. Konfliktów i kłótni o podłożu politycznym
wszyscy mają dość. Telewizja, radio i prasa dostarczają
nam codziennie coraz większe dawki durnoty politycznej,
w której jak w bagnie grzęźnie coraz bardziej narodowa
racja stanu, troska o dobro wspólne i poczucie dumy
narodowej. Opozycja na wszystkich szczeblach władzy
w rzeczywistej demokracji jest potrzebna i powinna być,
bo ktoś tej władzy musi patrzeć na ręce. Istotnym jest by
była to opozycja konstruktywna i dopingująca, kontrolująca
sprawiedliwie i wymagająca nieustannie dobrej jakościowo
pracy. Na koniec roku i przed nadchodzącym Nowym
2016 Rokiem, życzę naszej gminnej opozycji, by właśnie
taką była. Pro publico bono wyjdzie na zdrowie wszystkim
i z pożytkiem dla wszystkich. Zastanówmy się zatem czy
od początku roku 2016-ego, w ramach noworocznych
postanowień, nie zastąpić hasła „Kto, kogo”, hasłem
„Razem dla Gminy Borki”. W przeciwnym razie obie strony
będą sobie zadawać sofistyczne pytania, na które nie ma
dobrych odpowiedzi.
Życzę wszystkim Państwu dobrego samopoczucia
w Nowym Roku i spokojnych Świąt w bezkonfliktowej,
rodzinnej atmosferze.
Marek Korulczyk
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Dar dla Gminy Borki od Polskiej Akademii Nauk
Szesnastego grudnia br. nasza Gminna
Biblioteka Publiczna w Borkach wzbogaciła się o ponad
tysiąc woluminów. W znakomitej większości są to tytuły
z klasycznej beletrystyki polskiej i zagranicznej ale
ponad sto pozycji to wydawnictwa encyklopedyczne,
słownikowe i leksykonowe.
Ten świąteczny prezent to dar Polskiej Akademii
Nauk dla Gminy Borki a jego „sprawcą” okazał się nasz
ziomek, pochodzący z Wrzosowa magister Jerzy
Baranowski, który sprawuje jedną z kierowniczych
funkcji w administracji tej szacownej instytucji.
Dar stanowi część księgozbioru należącego do
PAN Domu Pracy Twórczej w Mądralinie pod Warszawą.
Ośrodek ten ufundowany przez Józefa Piłsudskiego
w dwudziestoleciu
międzywojennym
ulega
przekształceniu. Jego bogata biblioteka w swojej części
naukowej i historyczno-archiwalnej została przeniesiona
do Pałacu Staszica w Warszawie a część literackobeletrystyczna służyć będzie czytelnikom z naszej
gminy.
Tą drogą składamy serdeczne podziękowania
władzom Polskiej Akademii Nauk a w szczególności
Panu Jerzemu Baranowskiemu, który przygotowuje dla
swojej rodzinnej gminy i wioski następne przyjemne
niespodzianki ale o tym w następnym wydaniu „Czapli”.
Marek Korulczyk
Podsumowanie sezonu hodowców gołębi
Jak co roku jesienią hodowcy Sekcji PZHGP
Kock podsumowali sezon lotów gołębi. W sali
udostępnionej przez Urząd Miasta odbyło się doroczne
spotkanie hodowców gołębi pocztowych zrzeszonych
w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
Sekcji Kock. Sekcja Kock wchodzi w skład Oddziału
Radzyń Podlaski i jest jego jednostką pomocniczą tak
jak Sekcje Radzyń Podlaski i Żabików. Sekcja Kock
skupia obecnie około 30 hodowców z terenu gmin: Kock,
Borki, Ostrówek, Jeziorzany i ościennych; a w całym
oddziale zrzeszonych jest obecnie blisko 100 członków.
W uroczystym spotkaniu oprócz miejscowych hodowców
udział wzięli zaproszeni goście z zarządu Oddziału
Radzyń Podlaski, jak również przedstawiciele władz
samorządowych w osobach Burmistrza Miasta Kock
Pana Tomasza Futery oraz Wójta Gminy Borki Pana
Radosława Sałaty. Obowiązki w samorządzie nie
pozwoliły wziąć udziału w spotkaniu Wójtowi Gminy
Ostrówek.
Historia hodowli gołębi pocztowych na tych terenach
sięga lat pięćdziesiątych, a zorganizowana forma, czyli
Sekcja istnieje prawie 30 lat.
Jak wskazuje nazwa stowarzyszenie skupia hodowców
gołębi pocztowych, czyli takich, które posiadają
zdolności do pokonywania znacznych odległości nawet
do 2000 km, powracając do swoich gołębników. Ta
zdolność przez lata była wykorzystywana przez ludzi do
przenoszenia przez gołębie wiadomości, czyli poczty.
Nawet jeszcze w trakcie działań II Wojny Światowej dość
powszechnie, głównie na terenach Beneluksu oraz
Wysp Brytyjskich, używano gołębi które nosiły meldunki.
Między innymi gołębie były zabierane przez pilotów
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i, w momencie kiedy samolot został trafiony w bitwie
powietrznej wypuszczany był gołąb, którego pojawienie
się oznaczało, że należy wszcząć akcję poszukiwawczą.
Inne zadania, które wykonywały gołębie, to przenoszenie
meldunków o okrążeniu oddziału lub zerwanej łączności.
Wiele z tych ptaków za swoje zasługi zostało przez armię
odznaczonych specjalnym odznaczeniem, wzniesiony
został również pomnik ku pamięci zasług, jakie posiadają
gołębie w trakcie działań wojennych.
Obecnie hodowla gołębi pocztowych to już tylko zajęcie
czysto hobbystyczne. Któż bowiem zechciałby przy
pomocy gołębi przekazywać wiadomości, skoro prawie
każdy ma w kieszeni telefon komórkowy. Zdolności
powrotu gołębi pocztowych do swojego gołębnika są więc
wykorzystywane w celu organizacji zawodów - wyścigów
gołębi i w tym kierunku obecnie zmierza hodowla tych
ptaków.
Doroczne spotkanie hodowców odbyło się w celu
nagrodzenia najlepszych hodowców i najszybszych gołębi
w sezonie 2015. Otwarcia dokonał prezes Sekcji Kock,
Kolega Robert Krasucki. Przywitał przybyłych gości oraz
Kolegów Hodowców oraz krótko podsumował tegoroczną
rywalizację. Tym razem sezon składał się z 12 lotów
gołębi dorosłych i 4 gołębi młodych. W lotach gołębi
dorosłych prym wiódł właśnie kolega Robert Krasucki,
wygrywając większość zawodów i klasyfikacji. Kolejne
miejsca zajęli Kolega Andrzej Furtak z Maruszewca
w gminie Borki i Kolega Zabielski Włodzimierz.
W lotach gołębi młodych bezkonkurencyjnym okazał się
Kolega Jerzy Karwowski z Kocka, natomiast kolejne dwie
lokaty zajęli hodowcy z Gminy Borki tj. Kolega Andrzej
Zagórski z Wrzosowa i Kolega Jacek Szabelski
z Maruszewca Nowego.
Dekoracji
dokonali
przedstawiciele
samorządów
w osobach Pana Burmistrza Tomasza Futery i Pana Wójta
Radosława Sałaty. Zresztą samorządowcy zafundowali
część pucharów, którymi nagrodzeni zostali wymienieni
hodowcy. Wszyscy nagrodzeni otrzymali gromkie brawa
od zebranych na spotkaniu. Prezes w imieniu wszystkich
hodowców Sekcji podziękował za wsparcie, jakiego
udzielają władze lokalne, a wyrazem wdzięczności były
wręczone pamiątkowe dyplomy na ręce obecnych gości,
wyraził też nadzieje hodowców na dalszą dobrą
współpracę.
Marek Karpiński
Harcerze z „Infinity” mają już swój sztandar
Pierwszy Szczep Harcerski „Infinity" im. hm.
Mieczysława
Stagrowskiego
z
Radzynia
Podlaskiego posiada już swój sztandar. Uroczystość jego
poświęcenia i przekazania odbyła się 12 grudnia. To,
jakże ważne dla szczepu wydarzenie, zainaugurowano
uroczystą mszą świętą odprawioną w kościele pw. Trójcy
Świętej w Radzyniu Podlaskim. - Bycie harcerzem to nie
jest tylko jakiś epizod w życiu. Jeśli ktoś wstępuje w te
szeregi, to idee, które przyświecają harcerstwu są już
z nim do końca życia. Wybraliście wspaniałego patrona
i pod jego imieniem realizujecie wyznaczone cele. Był
człowiekiem wielkiego ducha i wielkiej wiary. Gratuluję
Wam wyboru oraz gratuluję sztandaru, dzięki któremu
jeszcze bardziej i wyraźniej zaznaczycie swoją obecność -

mówił podczas homilii ksiądz Andrzej Kieliszek. Dalsze
uroczystości odbyły się w sali konferencyjnej Pałacu
Potockich, gdzie powitano zaproszonych gości. Jako
pierwszy głos zabrał Jerzy Woźniak, przewodniczący
Społecznego Komitetu Fundacyjnego. - Miło jest mi
oficjalnie przekazać ten sztandar.

Niech będzie on dla was symbolem najwyższych
wartości, honoru i tradycji oraz zobowiązanie do
godnego wypełniania obowiązku wobec Boga, Ojczyzny
i Narodu. Sztandar stanowi dowód wdzięczności
sympatyków
szczepu
za
wysiłek
wkładany
w kształtowanie charakterów oraz stwarzanie warunków
do wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia
Polaków w duchu patriotyzmu, braterstwa i służby.
Wzruszenia nie kryła komendantka szczepu phm. Anna
Zabielska. - Cieszę się bardzo, że ten dzień przyszło mi
spędzić z państwem. Nie potrafię opisać radości, która
nam harcerzom towarzyszy w tym dniu. Dziękuję za
waszą hojność, jest to bardzo budujące i motywujące, że
zawsze możemy na państwa liczyć. Do tej chwili,
w której obecnie się znajdujemy, musieliśmy dążyć
latami. Dziękuję za wszystkich ludzi, których spotkałam
na drodze i za wspólne decyzje, bo to dzięki nim
istniejemy i obchodzimy dzisiaj jakże ważne święto.
Finałem spotkania było wspólne odśpiewanie harcerskiej
pieśni, puszczenie iskierki oraz rozmowy połączone
z prezentacją fotografii szczepu.
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Gmina zorganizowała Gminny konkurs wiedzy
ekologicznej i wiedzy o walorach przyrodniczych naszej
gminy, w formie testu dla dwóch grup wiekowych tj.
szkoły podstawowe i gimnazja. W konkursie udział
wzięło 42 uczniów ze szkół z terenu gminy oraz
opiekunowie z poszczególnych szkół.
Nagrody rzeczowe jak i dyplomy wręczane były przez
Dyrektorów placówek za działania prowadzone na
terenie szkół oraz za najlepsze wyniki w teście wiedzy
ekologicznej.
W
Gminnym
Konkursie
Wiedzy
Ekologicznej
zwycięzcami są:
- szkoły podstawowe – Jakub Stępniewski- SP
Tchórzew, Ewelina Sposób – PSP Krasew, Kacper Sidor
– SP Wola Chomejowa.
- gimnazja – Katarzyna Cieślak i Julia Żurawska ZPO
Wola Osowińska , Łukasz Latoch- ZPO Borki.
mgr Michał Zając

Statystyka demograficzna osób
zamieszkałych na terenie Gminy
Borki
1712

Źródło: http://www.radzyn-podl.pl
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Projekt
w
50%
współfinansowany
z Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Poszczególne działania
realizowane były przez Zespół Placówek Oświatowych w
Borkach, Zespół Placówek Oświatowych w Woli
Osowińskiej i Gminę Borki pod patronatem Wójta.
Placówki oświatowe w zakresie swojego działania
projekt realizowały poprzez:
- realizację filmu „Ekologia w moim domu”;
- spotkania uczniów z leśnikiem, myśliwym i ogrodnikiem;
- wycieczki autokarowe do Bieszczadzkiego Parku
Narodowego, Aboretum i Zakładu Fizjografii, Zakładu
Segregacji Odpadów w Adamkach, do rezerwatu
Czapliniec i szkółki leśnej w Borowym;
- organizacji inscenizacji ekologiczno-przyrodniczej
i pokazu mody ekologicznej;
- opracowanie i rozwieszenie plakatów o ekologicznych
zakupach;
- konkursy muzyczne, plastyczne i fotograficzne
o tematyce ekologicznej;
- prowadzenie gazetki szkolnej „Bądź eko…”.

Zestawienie osób zmarłych z terenu
Gminy Borki za okres od 01.01.2015 r.
do 07.12.2015 r.
KOBIETY
23
MĘŻCZYŹNI
29
Razem
52
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Zestawienie dzieci urodzonych z terenu
Gminy Borki za okres od 01.01.2015 r. do
07.12.2015 r.
KOBIETY
26
MĘŻCZYŹNI
32
Razem
58
Kierownik USC
mgr Katarzyna Stępniewska
Takiej zimy Wam życzymy
W momencie składania gazety, aura przypominała
bardziej wielkanocną niż bożonarodzeniową. Gdyby ten
stan miał się utrzymać, chcemy Państwu przypomnieć jak
wyglądała nasza Gmina w zimowej szacie.
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Borkach
ul. II Armii WP 41,
21-345 Borki
Tel. 81 857 42 30
e-mail.: zgkborki@onet.pl
ZMIANA SIEDZIBY – BUDYNEK ZA URZĘDEM GMINY
INFORMATOR
Alarmowe
Ogólnoeuropejski nr alarmowy 112
Straż Pożarna
998 lub 352 77 68
Policja
997 lub 351 22 10
Pogotowia
Ratunkowe
Energetyczne
Straż Miejska

999 lub 352 84 61
991 lub 352 88 01
83 352 80 50

Instytucje i Urzędy

Red.

Ważne adresy i telefony
Urząd Gminy Borki
ul. II Armii WP 41
21-345 Borki
Tel. 81 857 42 08
borki@borkiradzynskie.pl
wojt@borkiradzynskie.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach
ul. Spółdzielcza 1
21-345 Borki
tel.: 81 857 42 44
e-mail:gbp.borki@poczta.fm
http://www.borki.naszabiblioteka.com
Gminny Ośrodek Kultury w Borkach
z/s w Woli Osowińskiej
ul.22 Lipca 29
21-345 Borki
tel.: 81 857 41 95
gokborki1@poczta.fm
www.gok.superhost.pl

Starostwo
PUP
Skarbowy
ZUS
ARiMR
Prokuratura Rej.
Sąd Rejonowy
KRUS Radzyń Podl.
KRUS Kock

83 352 74 00
83 352 93 80
83 352 11 09
83 352 92 60
83 352 79 80
83 313 35 00
83 313 30 11
83 352 07 51
81 859 14 73

Gmina Borki
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
ZGK
509 225 990, 81 857 42 30
Lekarz Weterynarii w Borkach
81 857 42 33
Praktyka Lekarza Rodzinnego Borki
81 857 42 12
Praktyka Lekarza Rodzinnego
W. Osowińska
81 857 41 85
Apteka Borki
668 401 863
Apteka Wola Osowińska
81 857 47 53
Urząd Gminy Borki
81 857 42 08
Wójt Gminy Borki
81 857 42 28
Sekretarz Gminy Borki
81 857 42 22
Skarbik Gminy Borki
81 857 42 00
Urząd Stanu Cywilnego Borki
81 857 42 25
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 81 857 42 77
Gminny Ośrodek Kultury
81 857 42 60
Bank Spółdzielczy O/Borki
81 857 42 13
Poczta
81 857 42 50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach
ul. II Armii WP 41,
21-345 Borki
Tel. 81 857 42 77
gopsborki@wp.pl
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