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Słowo od Wójta
Szanowni Państwo 

Dwa pierwsze miesiące br. obfi towały w ważne dla 
nas wydarzenia. Przede wszystkim odbyły się zebrania 

sprawozdawcze we 
wszystkich jednostkach 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych na terenie gminy. 
Starałem się uczestniczyć we 
wszystkich osobiście wraz 
z nowym komendantem 
gminnym druhem Piotrem 
Karpińskim. Materiał 
podsumowujący ten 
cykl zebrań jest na tyle 
obszerny, że zamieścimy 
go w następnym numerze 

,,Czapli”. Spotkania ze strażakami ugruntowały moje 
przekonanie o ich konieczności i głębokim sensie, gdyż nic 
nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z ludźmi i wysłuchania 
racji, oczekiwań, potrzeb i możliwości ich spełnienia. 
Innym ważnym wydarzeniem było spotkanie noworoczne 
w domu ludowym w Sitnie. Tą drogą składam serdeczne 
podziękowania jego organizatorom, lecz z braku miejsca nie 
mogę ich wszystkich wymienić. Uważam je także za udane 
i potrzebne. Tego typu spotkania służą wzmacnianiu więzi 
społecznych i budują poczucie naszej małej wspólnoty. 
Już po spotkaniu dotarły do mnie krytyczne uwagi na 
temat tych wątków mojego wystąpienia, które dotyczyły 
trwającego już trzeci rok ,,iskrzenia” na linii  wójt i opozycja 
gminna z Panem Przewodniczącym na czele. Jestem 
zwolennikiem stawiania kawy na ławę i mówienia prawdy 
nawet nieprzyjemnej. Nikogo w swoim wystąpieniu nie 
obraziłem, jedynie przedstawiłem fakty, a one są takie, że w 
trzecim roku kadencji nie da się mówić o dobrej współpracy 
organu wykonawczego z uchwałodawczym. Czy gmina na 
tym zyskuje? Odpowiedź pozostawiam Państwu. 20-ego 
lutego odbyła się XXII sesja naszej rady gminy. Jej przebieg 
można odtworzyć i prześledzić w Internecie. Przyjęto kilka 
ważnych uchwał. Tu i teraz chcę się zająć tylko jedną. Udało 
się otóż spełnić obietnice z ubiegłego roku o przejęciu pod 
skrzydła samorządu szkół w Krasewie i Woli Chomejowej. 
Po najbliższych wakacjach organem prowadzącym dla 
nich będzie już Gmina Borki. Była to decyzja trudna 
dla samorządu i jego rady, bo kosztowna. Tym bardziej 
jestem wdzięczny Państwu Radnym, bo przy całej 
złożoności naszych wzajemnych relacji udowodniliście, 
iż wola społeczności jest dla Was priorytetem. Tą decyzją 
stwarzamy jednakowe warunki dla wszystkich naszych 
uczniów ale także dla wszystkich naszych nauczycieli. 
Niewiele samorządów w województwie a nawet i w Polsce 
podejmuje takie decyzje. W pogoni za oszczędnościami 
obserwuje się wręcz kierunek odwrotny, a nawet bardziej 
drastyczny jakim jest zamykanie szkół, czego nasza gmina 
w przeszłości także doświadczyła. Oczywiście niezbędny 

był kompromis i nie wszyscy są zadowoleni. Społeczności 
Krasewa, Woli Chomejowej jak i Tchórzewa oczekiwały, 
że ich samodzielne szkoły, prowadzone przez samorząd, 
to będą szkoły z klasami I – VIII a w rzeczywistości klasy 
VII  i VIII będą dowożone do placówek w Borkach i Woli 
Osowińskiej. Tak będzie przynajmniej przez najbliższe dwa 
lata, w trakcie wygaszania gimnazjów. Zadziałała tu zasada 
mierzenia sił na zamiary. Przed sesją robiliśmy symulacje 
ekonomiczne różnych wariantów i wersja przegłosowana 
zwiększy wydatki budżetu gminy o 300 tys. zł. a wersja z 
ośmioma klasami w każdej szkole kosztowałaby budżet 
gminy 600 tys. zł. więcej każdego roku. Nie należymy do 
gmin bogatych, A poza oświatą trzeba realizować także 
cały szereg innych kosztownych zadań, w tym także 
inwestycyjnych. Stąd była potrzeba kompromisu, przy 
którym jak wiadomo każda ze stron powinna zrobić krok 
do tyłu, by osiągnąć cel. To się nam udało i za to jeszcze 
raz serdecznie dziękuję Państwu Radnym. Uchwała została 
przyjęta 9 głosami przeciw 5. Nic w tym dziwnego , że 
radni z miejscowości w których są szkoły wyżej opisane 
chcieli głosować za drugą 8 klasową wersją. Udowodnili 
swoim wyborcom że godnie ich reprezentują, lecz zostali 
przegłosowani. Takie są prawa demokracji. Z braku miejsca 
poruszę jeszcze jedynie 2 aspekty XXII sesji. Pierwszym była 
obecność jednego z dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego 
na naszych obradach, borkowianina Pana Czyżaka. 
Reprezentując Marszałka Sosnowskiego oznajmił zebranym, 
że decyzja odmowna Urzędu Marszałkowskiego o wsparciu 
naszego projektu dotyczącego solarów i fotowoltaiki nie ma 
charakteru politycznego. Złożyliśmy w tej sprawie protest, 
gdyż po uzupełnieniu wniosku, naszym zdaniem, nie ma 
w nim braków formalnych ani merytorycznych. W chwili 
pisania tych słów nie znamy jeszcze efektów jakie nasz 
protest odniósł. Ostatnim aspektem jaki chcę poruszyć 
jest wyjaśnienie sporu interpretacyjnego sprzed paru 
miesięcy, tu opisywanego. Sporu między mną a Panem 
Przewodniczącym Chojnackim w kwestii kompetencyjnej 
podmiotu uprawnionego do zgłaszania zmian w już 
uchwalonym przez radę gminy budżecie. Otrzymaliśmy 
wnikliwe wyjaśnienie tego problemu z samego źródła 
a właściwie z dwóch bo z Ministerstwa Finansów i 
z Ministerstwa Ministerstwo Słóżb Wewnetrznych i 
Administracji. Cały wywód interpretacyjny zająłby miejsce 
w połowie gazety, toteż ograniczę się jedynie do zacytowania 
jego konkluzji, która brzmi: "W zwiazku z powyższym, 
zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów, podejmowane 
zmiany w obowiązującej uchwale budżetowej gminy mogą 
nastąpić jedynie z inicjatywy wójta, a zmiany w budżecie 
gminy wykraczające poza propozycje wójta powinny być 
z nim uzgodnione. " Oznacza to, że od samego początku 
prezentowałem prawidłową interpretację. Rację miał 
także Pan Henryk Bęczyński oraz redaktor ,,Czapli”, 
którzy twierdzili że ustawa sejmowa ma większą rangę i 
wagę niż interpretacja prawna w formie opinii wyrażona 
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przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Treść pisma z 
obydwu ministerstw nie przekonała jednak naszego Pana 
Przewodniczącego, który niczym matka Pawlaka trwa 
przy stanowisku że: ,,Sądy sądami, a sprawiedliwość musi 
być po naszej stronie”. Panie Chojnacki przypominam 
że kompromis jest wtedy, kiedy każda ze stron konfliktu 
zrobi krok do tyłu. Ja ten krok zrobiłem stosując się do 
interpretacji RIO mimo, iż się z nią nie zgadzam. A Pan?

Post Scriptum 

W sobotę 25-ego lutego br. w kościele parafialnym w Borkach 
zawarliśmy z Andżeliką Dutkowską związek małżeński. 
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom tej ważnej dla nas 
uroczystości. Dziękuję także za życzenia i gratulacje, których 

tak dużo otrzymaliśmy i w dalszym ciągu otrzymujemy. 
Mimo, iż ślub wójta to wydarzenie natury prywatnej, to 
ze względu na wagę, jaką do niego przykładam, pozwalam 
sobie na załączenie jednego zdjęcia z tej uroczystości. 
Post scriptum 2

Tuż przed oddaniem gazety do druku otrzymaliśmy z 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pismo 
zatytułowane „Rozstrzygnięcie protestu”. Z jego obszernej 
pięciostronicowej zawartości najistotniejsze są cztery słowa 
mówiące o tym, że instytucja zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020„ uznaje protest za zasadny” Oczywiście cieszymy 
się z takiego rozstrzygnięcia, tym bardziej, iż od początku 
byliśmy przekonani, wraz z pracownikami merytorycznymi 
o tym, że nasz wniosek jest sporządzony prawidłowo. 
Pozostaje oczekiwanie na ile punktów został on oceniony 
i jak to się przełoży na wysokość dotacji. Mimo wszystko 
dręczą mnie jednak pytania, na które nie mam odpowiedzi. A 
może ktoś z Czytelników mi podpowie? Co by było gdybym 
nie złożył protestu? Dlaczego te same argumenty t.j. użyte 
we wniosku a potem w proteście najpierw uzyskały ocenę 
negatywną a potem pozytywną? Jak w powyższym kontekście 
rozumieć zapewnienia dyrektora Czyżaka, na ostatniej sesj, 
że negatywna ocena naszego wniosku nie miała konotacji 
politycznych? To jakie miała Panie Dyrektorze, skoro okazuje 
się, że nasz wniosek przygotowany był poprawnie od samego 
początku? Wiem, że zadawanie niewygodnych pytań nie 
opłaca się pytającym szczególnie wtedy, kiedy pytający jest 
w pozycji petenta, a tak należałoby rozumieć relacje między 
Urzędem Gminy a Urzędem Marszałkowskim. Wiem 
także iż będziemy występować z następnymi wnioskami o 
wsparcie funduszami unijnymi. Jednakże zaryzykuję, bo 
równocześnie wiem, że te następne będą także bardzo dobrze 
przygotowane.       

Pozdrawiam serdecznie
Radosław Sałata
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Informacja Wójta Gminy Borki z XXI sesji
INFORMACJA WÓJTA GMINY BORKI O PRACY ZA 

OKRES od 09 listopada do 29 grudnia 2016 r.
W ciągu tych 49 dni wykonano następujące czynności:
I. Wydano 10 zarządzeń.
II. Wykonano  8 projektów uchwał.
III. W sprawach kadrowych: 
1. Rozwiązano umowę o pracę z dwoma pracownikami: 
Panem Karolem Bobrem na mocy porozumienia 
stron z dniem 6 grudnia 2016 r. oraz z panią 
Katarzyną Stępniewską rozwiązano umowę o pracę 
bez wypowiedzenia z dniem 13 grudnia 2016 r.
2. Zatrudniono Panią Sylwię Przysiadka na stanowisko 
urzędnicze ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, które 
zostało zwolnione przez Panią Mariannę Kułak, która przeszła 
na zasłużoną emeryturę po ponad 40 letnim stażu pracy.
IV. Brano udział:
1. W uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Tchórzewie (10.11.2016 r.);
2. W szkolnych obchodach Narodowego Święta 
Niepodległości w ZPO Borki (10.11.2016 r.);
3. W gminnych i powiatowych obchodach Narodowego 
Święta Niepodległości;
4. W spotkaniu z grupą gimnazjalistów z ZPO w Borkach 
realizuje program edukacji ekologicznej „Weź oddech” 
Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach 
tego programu młodzież stara się zapoznać zarówno 
społeczność lokalną jak i społeczność szkolną z tematyką 
ochrony czystości powietrza i podejmowania świadomych, 
odpowiedzialnych wyborów w życiu codziennym. Gratuluję 
tej grupce osób bardzo dobrej postawy.(15 listopada);
5. W I gminnym Konkursie Języka Angielskiego 
„English Master” (Tchórzew Kolonia, 21 listopada); 
dziękuję pani Julicie Łuba-Kopacz za przygotowanie i 
zorganizowanie konkursu oraz wszystkim uczniom z 
poszczególnych szkół za aktywny udział w konkursie 
a także nauczycielom, którzy ich przygotowali;
6. W spotkaniu z Panem Marcinem Duszkiem – 
Posłem na Sejm RP w ZPO Borki (24 listopada); 
7. W gminnym Forum Samorządności (Wola Osowińska, 
28 listopada);
8. W konferencji nt. obronności (Lublin, 08 grudnia);
9. W zjeździe Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Radzyniu Podlaskim (09 grudnia);
10. W Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin 
Powiatu Radzyńskiego (Radzyń Podlaski, 12 grudnia);
11. W uroczystej Wigilii Szkolnej (Krasew – 15 grudnia, 
Wola Osowińska – 19 i 21 grudnia, Wola Chomejowa – 19 
grudnia, Borki – 22 grudnia, Tchórzew Kolonia – 22 grudnia);
12. W uroczystym otwarciu nowo wybudowanej 
kompostowni w Zakładzie Zagospodarowania 
Odpadów Komunalnych w Adamkach (16 grudnia); 
V. Referat Administracyjny
1. Zorganizowano koncert Gabriela Fleszara, wokalisty, 
muzyka, aktora, pt. „WOLNOŚCI ODDAĆ NIE UMIEM”, 
który jest muzyczną opowieścią o życiu artystów – 
muzyków rockowych, aktorów (24 listopada, Borki). 
VI. Referat Społeczno-Obywatelski
1. Brano udział w naradzie poświęconej bezpieczeństwu na 

terenie powiatu radzyńskiego (12 grudnia, Radzyń Podlaski);
2. Rozwieziono jabłka dla członków gminnego oddziału 
Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów po 
interwencji Pan Samociuka, Prezesa Powiatowego 
Związku. Szefem gminnego oddziału jest radny 
Tadeusz Skowron  a jego zastępcą radny Zdzisław Kot. 
Obaj Panowie nie przejawiali żadnej inicjatywy by 
rozdysponować te jabłka. Przykro mi z tego powodu. 
VII. Referat Rozwoju i Inwestycji
1. Zakończono I etap przebudowy drogi nr 102117L w m. 
Wola Chomejowa.
2. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na 
dostawę energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji 
budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia 
ulicznego będących obiektami administrowanymi przez 
Gminę Borki oraz gminne jednostki organizacyjne.
3. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano 
umowę na odbiór odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borki.
4. Ogłoszono zapytanie ofertowe i rozstrzygnięto 
postępowanie na dostawę paliwa dla Urzędu Gminy 
Borki, ZPO w Borkach i ZPO w Woli Osowińskiej.
5. Złożono wniosek o przyznanie środków pomocowych w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 
tytuł projektu „Budowa siłowni zewnętrznych i placów 
zabaw w miejscowościach na terenie Gminy Borki”.
6. Przygotowywany jest wniosek o powierzenie grantów 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł projektu 
„ Folkowe granie na borkowskej polanie” – zakup 
instrumentów muzycznych dla zespołów śpiewaczych.
7. Wysłano wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW w Lublinie 
na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borkach”.
8. Otrzymano pismo z Urzędu Marszałkowskiego 
o negatywnej ocenie formalnej wniosku 
na dofi nansowanie zadania „Słońce naszym wsparciem – 
solary w Gminie Borki”, napisano pismo – protest odnośnie 
niezasadności podniesionych zarzutów z prośbą o ponowną 
ocenę wniosku. Projekt „Słońce naszym wsparciem – 
fotowoltaika w Gminie Borki” przeszedł ocenę formalną 
i merytoryczną jednak nie uzyskał dofi nansowania. 
Mam nadzieję, że to nie jest żadna rozgrywka polityczna 
naszych lokalnych przedstawicieli partii PSL z Panem 
Czyżakiem i Sosnowskim na czele. Jeden to dyrektor w 
Urzędzie Marszałkowskim a drugi to sam Marszałek. 
9. Na bieżąco kosztorysowane są prace remontowe, 
odbierane roboty i sporządzane umowy, najważniejsze 
wykonane prace to: Wykonanie przyłącza  wodociągowego 
do remizy OSP w Borkach; Wymiana pompy c.o. w OSP 
Borki; Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku 
gospodarczego Szkoły Podstawowej w Krasewie; Oświetlenie 
placu Urzędu Gminy Borki; Monitoring Urzędu Gminy 
Borki; Remont instalacji elektrycznej w OSP Wrzosów; 
Remont budynku Pilawa; Wymiana pieca c.o. w Woli 



5

Z życia samorządu

CZAPLA - Biuletyn Samorządowy Gminy Borki

Chomejowej; Remont instalacji odgromowej w budynku po 
szkole w Olszewnicy; Remont remizy OSP w Tchórzewie.
10. Wykonano i odebrano dokumentację „Gospodarka 
drzewostanem w zabytkowym zespole dworsko – parkowo 
– kościelnym w Woli Osowińskiej. Porządkowanie i 
pielęgnację parku rozpoczniemy jak tylko pozwolą 
nam warunki atmosferyczne. W końcu po wieloletnim 
zaniedbaniu parku będzie on wyglądał tak jak trzeba.
11. Ogłoszono przetarg w formie licytacji elektronicznej 
na dostawę energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji 
budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia 
ulicznego będących obiektami administrowanymi przez 
Gminę Borki oraz gminne jednostki organizacyjne.
VIII. ZGK
1. Zakończono I etap remontu Stacji Uzdatniania Wody 
w Borkach. Zostało wykonane pokrycie dachowe na 
całym budynku wraz z zadaszeniem wejścia i schodów. 
Wymienione zostały okna  w całym budynku oraz 
wymiana drzwi wejściowych i ewakuacyjnych. Pozostanie 
do wykonania na przyszły rok elewacja budynku i opaska 
wokół budynku oraz remont jednego ze zbiorników.
IX. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
1. Rozstrzygnięto Gminny Konkurs Fotograficzny 
pt. „Najbliższe sercu… ludzie, zabytki i zakątki 
gminy Borki” organizowanego w ramach projektu
,,Nie muszę brać i pić, by żyć’’ pod patronatem 
honorowym - Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty. 
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom. Prace 
z tego konkursu są wykorzystane do gminnego 
kalendarza na 2017 rok, który z przyjemnością wręczę 
Państwu na pierwszej przerwie dzisiejszej sesji.
2. Rozstrzygnięto Gminny Konkurs Plastyczny na Kartkę 
Świąteczną. Wszystkie prace były wspaniałe, wzięło udział 
bardzo dużo osób. Wszystkim z całego serca dziękuję.
3. Zorganizowano warsztaty z kodowania 
„Link do przyszłości” (24 listopada);
4. Zorganizowanie wyjazdu grupy mieszkańców 

gminy Borki do Nadarzyna na 150 lecie KGW;
5. Współorganizacja Kiermaszu Andrzejkowego (Borki, 27 
listopada);
6. Organizacja 11 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
(Wola Osowińska, 03 grudnia);
X. Oświata
1. Współorganizacja gminnej uroczystości z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości (11.11.2016 r., Wola 
Osowińska). Bardzo dziękuję społeczności szkolnej z 
ZPO w Woli Osowińskiej, Towarzystwu Regionalnemu 
i GOKiSowi za przygotowanie tejże uroczystości.
2. Zorganizowanie cyklu spotkań w tzw. małych 
szkołach ws. Reformy Oświatowej (Wola Chomejowa, 
Krasew, Tchórzew Kolonia, 5-7 grudnia);
3. Zorganizowanie Turnieju Mikołajkowego w 
tenisa stołowego (Wola Osowińska, 15 grudnia);
XI. Sołectwa
1. Zostały postawione na terenie gminy wg 
zapotrzebowania sołtysów co do ilości i 
umiejscowienia kosze uliczne w ilości 40 sztuk.
2. Po rezygnacji sołtysa sołectwa Sitno, Pana Syrzyckiego, 
odbyły się wybory sołtysa w Sitnie. Nową Panią Sołtys jest Pani 
Magdalena Mitura. Serdecznie gratuluję i życzę powodzenia 
podczas pełnienia nowej, jakże ważnej funkcji społecznej.
3. Udział w zebraniu wiejskim w Woli Chomejowej (03 
grudnia);
XII. OSP
1. Odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Radzyniu Podlaskim (9 grudnia 2016 r.), gdzie 
wybrano nowy zarząd. Gminę Borki reprezentuje w 
zarządzie dh. Jolanta Stanisławska, dh Jerzy Domański 
i dh Radosław Sałata. Dh Radosław Sałata jest 
członkiem prezydium zarządu oddziału powiatowego.
Czynności te wykonywałem z pracownikami 
odpowiedzialnymi merytorycznie za 
poszczególne zadania. Dziękuję za uwagę.

W dniu 3 stycznia 
2017 roku odbyło się 
posiedzenie Zarządu 
oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w 
Borkach, na którym 
Wybrano nowego 
Komendanta Gminnego. 
D o t y c h c z a s o w y 
Komendant, Pan Jerzy 
Domański, złożył 

rezygnację z pełnionej funkcji. W posiedzeniu 
uczestniczyło 16 druhów spośród których wyłoniono 
kandydata. W wyniku głosowania nowym 
komendantem wybrany został druh Piotr Karpiński, 
który otrzymał 14 głosów. Dziękujemy Panu 
Jerzemu Domańskiemu za współpracę, a nowemu 
komendantowi życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju 
Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie.

Nowy Komendant 25. FINAŁ WOŚP ZA NAMI
To już dwudziesty piąty raz kiedy Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy wspiera  polską opiekę medyczną. 
Podczas  Finału Orkiestra grała dla ratowania życia i 
zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej 
seniorom.Jak co roku 35 wolontariuszy pomimo zimna 
wyruszyło w teren z puszkami. Wspomagani oni byli 
przez kolegów, koleżanki, nauczycieli i  rodziców. 
Kwota  jaka udało nam się zebrać to 18 750,87 zł. 
Na tą kwotę złożyły się pieniądze zebrane do puszek, 
oraz z licytacji gadżetów WOŚP. Organizatorem akcji 
w naszej miejscowości był Gminny Ośrodek Kultury 
wspierany przez  Zespół Placówek Oświatowych i 
Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz 
Zespół Placówek Oświatowych w Borkach. Szefem 
woleńskiego sztabu była p. Izabela Smogorzewska, a 
opiekę nad kwestującymi sprawowali: p. Małgorzata 
Caban - nauczyciel ZPO w Woli Osowińskiej, p. Iwona 
Szewczyk - nauczyciel z ZSR, p. Bożena  Kusyk z ZPO 
w Borkach  oraz p. Aneta Lis - pracownik GOK-u.
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INFORMACJA WÓJTA GMINY BORKI O PRACY ZA 
OKRES od 29 grudnia 2016 r. do 20 lutego 2017 r.

W ciągu tych 52 dni wykonano następujące czynności:
I. Wydano 32 zarządzenia.
II. Wykonano 8 projektów uchwał.
III. W sprawach kadrowych: 
1. Rozwiązano umowę o pracę z p. Andrzejem 
Sochackim, p. Markiem Korulczykiem, p. 
Markiem Karpińskim i p. Leszkiem Adamczykiem;
2. Zatrudniono dwóch pracowników na stanowiska 
pomoc administracyjna: p. Ewę Mateusiak 
oraz Pana Jacka Niebrzegowskiego a także p. 
Kazimierza Szabrańskiego na kierownika ZGK 
do czasu ogłoszenie konkursu na to stanowisko;
IV. Brano udział:
1. W uroczystej gali plebiscytu „Super Sołtys 
2016” zorganizowaną przez Słowo Podlasia, (Biała 
Podlaska, 27 stycznia 2017 r.) Gratuluję p. Kwaśnemu 
zdobycia 3 miejsca w powiecie radzyńskim);
2. W uroczystej gali organizowanej przez Radzyńskie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, na której ogłoszono 
m.in. laureatów konkursu ,,Promujemy najlepszych”. 
Jednym z nich był mieszkaniec naszej gminy, który okazał 
się „Najlepszym Przedsiębiorcą”. Jest nim syn p. Waldemara 
Skowrona, Mateusz. Gratuluję pomysłu i świetnych efektów. 
3. W konferencji wojewódzkiej pn. „Wzmacniamy 
polskie rolnictwo” (Lublin, 30 stycznia 2017r.);
4. W szkoleniu z obronności organizowanego 
przez wojewodę lubelskiego (Lublin, 7 luty 2017 r.); 
5. W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim ws. 
propozycji uzupełnień i zmian w Kontrakcie Terytorialnym 
dla Województwa Lubelskiego (Lublin, 7 luty 2017 r.);
6. W spotkaniu pracowników Urzędu Wojewódzkiego i 
Kuratorium Oświaty w Lublinie na temat wprowadzenia 
reformy oświaty oraz w Delegaturze w Białej Podlaskiej;
7. W konsultacjach z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w 
Radzyniu Podlaskim z p. Leszkiem Goleckim ws. programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borki w 2017 r.
8. W pracy komisji gminnych;
V. Referat Społeczno-Obywatelski
1. Ogłoszono konkurs i nadal trwa procedura konkursowa 
na zadania w formie wsparcia z pożytku publicznego 
na zadania w zakresie kultury, sportu i turystyki.
2. Ogłoszono konkurs na „Sołtysa Roku 2016”; 
zachęcam do aktywnego udziału wszystkich sołectw;
3. Wysłano odpowiedź do Delegatury Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego na sprawozdanie po kontroli, 
którą „nasłał” były pracownik USC. Kontrola nie 
stwierdziła żadnych poważnych nieprawidłowości; 
VI. Referat Rozwoju i Inwestycji
1. Kolejna kontrola „nasłana” przez troskliwego nieznanego 
nam mieszkańca dotyczyła spalania śmieci komunalnych 

w Urzędzie Gminy. Kontrola z Inspekcji Ochrony 
Środowiska również nie stwierdziła nieprawidłowości. A 
tak gwoli przypomnienia, czterdziestoletnie piece węglowe 
zostały już wymienione na nowy piec olejowy oraz został 
dokonany remont kotłowni. W tym miejscu chciałbym 
podziękować wszystkim „donosicielom”, gdyż dzięki nim 
wychodzą wszystkie zaniedbania i nieprawidłowości, które 
bardzo chętnie i z przyjemnością będziemy eliminować;
2. Zorganizowano spotkanie dla rolników 
m.in. nt. realnych zagrożeń wystąpienia wysoce 
zjadliwej grypy ptaków (Borki, 13 luty 2017 r.). 
3. Wydano Zarządzenie powołujące komisję do opracowania 
aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Borki na lata 2016 – 
2022”; p. Sekretarz poinformuje dziś zainteresowane osoby;
4. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na opracowanie 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Borki na 
lata 2017-2023. Wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejsza 
oferta Wykonawcy Consultingroup Sp. z o.o., ul. W. 
Sieciecha 14, 20-381 Lublin – 18 450,00 zł brutto.
5. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na dostawę oleju 
opałowego dla Urzędu Gminy Borki, cena brutto za litr 3,06 zł;
6. Wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków o zatwierdzenie gospodarki drzewostanem w 
zabytkowym zespole dworsko – parkowo – kościelnym 
w miejscowości Wola Osowińska oraz o wydanie 
zezwolenia na usunięcie 100 szt. drzew martwych, 
uszkodzonych lub zagrażających niebezpieczeństwu 
z w/w terenu – otrzymano pozytywną decyzję.
7. Wniosek o przyznanie środków pomocowych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, tytuł 
projektu „Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw 
w miejscowościach na terenie Gminy Borki” przeszedł 
pozytywną weryfi kację w LGD Zapiecek, został skierowany 
do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, uzupełniono 
dokumentację zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej. 
Wartość projektu i zarazem dofi nansowania 194 923,00 zł.
8. Wniosek o powierzenie grantów w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, tytuł projektu „ Folkowe granie na borkowskiej 
polanie” – zakup instrumentów muzycznych dla 
zespołów śpiewaczych został wybrany do dofi nansowania 
przez LGD Zapiecek, wartość projektu 15 000,00 zł.
9. Podpisano umowę dotacji z WFOŚiGW na 
dofi nansowanie programu pn.: „Ziemia jest tylko 
jedna, a my wszyscy jesteśmy Ekoludkami” w ramach 
edukacji ekologicznej, projekt realizowany przez 
Gminę Borki wraz z ZPO w Woli Osowińskiej, 
wartość projektu 10 700,00 zł, dofi nansowanie 50%.
10. W związku z negatywną oceną formalną wniosku pn.: 

INFORMACJA WÓJTA GMINY BORKI O PRACY ZA w Urzędzie Gminy. Kontrola z Inspekcji Ochrony 

Informacja Wójta Gminy Borki z XXII sesji 
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„Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach 
gminy Borki” ,w ramach działania 12.2 Kształcenie 
ogólne RPO WL na lata 2014-2020, napisano protest, 
który uwzględniła Instytucja Zarządzająca RPO WL 
na lata 2014-2020 i skierowała wniosek do etapu oceny 
merytorycznej. Czekamy na dalsze dobre wiadomości.
11. Wydawane są na bieżąco decyzje o warunkach 
zabudowy i o podziałach nieruchomości .
12. Wykonano następujące prace:
1. Przyłącze wodociągowe do remizy OSP w Borkach;
2. Wymianę pompy c.o. w OSP Borki;
3. Przyłącze energetyczne do budynku gospodarczego 
Szkoły Podstawowej w Krasewie;
4. Oświetlenie placu Urzędu Gminy Borki;
5. Monitoring Urzędu Gminy Borki oraz budynku ZGK;
6. Remont instalacji elektrycznej w OSP Wrzosów;
7. Remont budynku Pilawa;
8. Wymianę pieca c.o. w Woli Chomejowej;
9. Remont instalacji odgromowej w budynku po szkole w 
Olszewnicy;
10. Częściowy remont remizy OSP w Tchórzewie
11. Wymianę pieca i remont kotłowni UG Borki;
12. Wymianę centrali telefonicznej w UG Borki;
VII. ZGK
1. Omówiono przeprowadzoną analizę stanu gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie Borki (10 stycznia 2017 r.), 
analiza ta zostanie omówiona również dzisiaj na sesji;
VIII. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
1. Harmonogram zajęć organizowanych w Borkach, 
Osownie i w Woli Osowińskiej jest zamieszczony 
na Fb. Bardzo serdecznie zapraszam do czynnego 
udziału w zajęciach wspólnie z dziećmi i wnukami.
2. Zorganizowano spotkanie noworoczne (Sitno, 14 
stycznia 2017 r.);

3. Zorganizowano Gminny Turniej Sołectw gry w piłkarzyki. 
Gratuluję wszystkim zwycięzcom a wszystkim uczestnikom 
dziękuję za aktywny udział (11 luty, Wola Osowińska);
4. Serdecznie zapraszam wszystkie Panie i Panów 
(poinformujcie również rodzinę i znajomych) na 
Wieczór artystyczny „Wszystko o Paniach i Panach” 
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dnia 
Mężczyzn (16:00, 12 marca, Remiza OSP Borki);
5. Zorganizowano XXVII Konkurs Recytatorski Poezji, 
Prozy Bożonarodzeniowej i Religijnej (2 luty, Wola 
Osowińska);
6. Organizacja „Akcji Zima” podczas ferii zimowych;
IX. Sołectwa i Stowarzyszenia
1. Zorganizowano kulig połączony z ogniskiem 
przy muzyce (Krasew 22.01.2017 r.); bardzo 
dobra inicjatywa, gratulacje dla organizatorów; 
2. Odbyły się wybory do Zarządu Koła nr 5 Borki Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (12 luty, Borki). 
Bardzo gorąco zachęcam wszystkich emerytów, rencistów 
i inwalidów do zapisywania się. Będzie się dużo działo;
X. OSP 
1. Odbyło się posiedzenie Gminnego Zarządu Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych (03 stycznia 2017 r., Wola 
Osowińska), na którym wybrano Gminnego Komendanta. 
Został nim dh Piotr Karpiński. Serdecznie gratuluję.
2. Odbyło się 11 zebrań sprawozdawczych 
czyli w każdej jednostce OSP na terenie gminy. 
Podsumowanie będzie zamieszczone w Czapli. 
Powiem tylko, że jest dużo potrzeb i trzeba będzie 
szukać funduszy by chociaż część ich zrealizować;

Czynności te wykonywałem z pracownikami  

odpowiedzialnymi merytorycznie za 

poszczególne zadania. Dziękuję za uwagę.

W niedzielę 12 lutego br. w świetlicy Urzędu Gminy w 
Borkach odbyło się walne zebranie członków Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, to jest Koła 
nr 5. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu 
Rejonowego Związku w Radzyniu Podlaskim z jego 
przewodniczącym Marianem Samociukiem, oraz 
około 20 osób z terenu naszej gminy. Po wysłuchaniu 
sprawozdania oraz udzieleniu absolutorium 
ustępującemu Zarządowi Koła nr 5, wybrano nowe 
władze Zarządu Gminnego w liczbie 5 osób, które 
następnie ukonstytuowały się wewnętrznie tworząc 
nowy Zarząd Koła nr 5 w  naszej gminie, w składzie:

Przewodniczący- Radosław Sałata
Z-ca. Przewod.- Grażyna Sawicka

Sekretarz- Tadeusz Skowron
Skarbnik- Zdzisław Kot

Członek- Sylwin Domański
Dyskutowano o potrzebie reaktywowania i 
uaktywnienia Koła nr 5 w Borkach. Przyjęto w poczet 
Koła 5 nowych osób, oraz ustalono ramowy plan 
pracy Koła na bieżący rok. Zaplanowano między 

innymi wycieczkę związkowców z naszej gminy do 
Kazimierza Dolnego w czasie trwania Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych. Została przyjęta decyzja o 
nawiązaniu współpracy z Gminną Radą Seniorów, 
która raz w miesiącu udzieli gościnnie swego lokalu 
(Pokój w budynku ZGK obok Urzędu Gminy) 
do pełnienia dyżurów przez członków Zarządu 
Koła nr 5. Szczegółowe informacje na BIP oraz na 
drzwiach lokalu Gminnej Rady Seniorów. Ważną dla 
środowiska sprawę cyklicznych dyżurów prawnika i 
bezpłatnych porad prawnych dla członków Koła i nie 
tylko, przyjęto z aprobatą. Nowy Zarząd upoważnił 
piszącego te słowa do podjęcia rozmów w tej sprawie 
z władzami Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim 
oraz lubelskimi wyższymi uczelniami posiadającymi 
wydziały prawa. Składkę członkowską ustalono na 
poziomie 30 zł rocznie. Życzymy naszym emerytom, 
rencistom i inwalidom aktywnego działania z 
pożytkiem dla całego środowiska i zapraszamy 
niezrzeszonych do wstępowania w szeregi  Związku.

Marek Korulczyk

Nowe władze Koła nr 5 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Borkach
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Wykonanie budżetu Gminy za 206 rok
Dochody budżetu w 2016r. - 23 421 700 zł
Wydatki budżetu w 2016r. - 22 250 125,03 zł
* Zadania własne (razem) - 13 838 293,31 zł
* Rolnictwo i łowiectwo - 41 427,39 zł
* Transport i łączność - 974 695,35 zł
* Turystyka - 6 593,17 zł
* Gospodarka mieszkaniowa - 220 175,27 zł
* Działalność usługowa - 23 864,87 zł
* Administracja publiczna - 2 150 387,75 zł
* Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona 
przeciwpożarowa - 313 824,61 zł
* Obsługa długu publicznego - 78 788,97 zł
* Oświata i wychowanie - 7 415 176,74 zł
* Ochrona zdrowia - 52 421,22 zł
* Pomoc społeczna - 1 022 022,69 zł
* Edukacyjna opieka wychowawcza - 199 772,02 zł
* Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
- 827 270,82 zł
* Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
- 455 486,05 zł
* Kultura fi zyczna - 56 386,39 zł
Pozostałe wydatki
* Wydatki fi nansowane z udziałem środków UE 
- 53 874,00 zł
* Informatyka - 5 904,00 zł
* Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
- 47 970,00 zł
* Wydatki na zadania z zakresu administracji 
rządowej i inne zlecone ustawami - 8 322 211,56 zł
* Rolnictwo i łowiectwo - 455 551,22 zł
* Administracja publiczna - 56 128,28 zł
* Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
- 15 233,87 zł* 
* Obrona narodowa - 200,00 zł
* Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż - 800,00 zł
* Oświata i wychowanie - 46 805,82 zł
* Pomoc społeczna - 7 747 492,37 zł

* Wydatki na zadania wykonywane na mocy 
porozumień i umów z innymi JST - 35 746,16 zł
* Oświata i wychowanie - 35 746,16 zł
* Wydatki inwestycje Gminy Borki wykonane 
w 2016 r. – 1 102 056,24 zł:
* Budowa parkingu przy UG – 44 000,- zł
* Modernizacja drogi gminnej Nr 102143L w m. 
Wrzosów – 210 602,64 zł
* Przebudowa drogi w m. Nowiny Nr 102282L 
– 11 750,- zł
* Przebudowa drogi w m. Stara Wieś Nr 102140L 
– 290 070,28 zł
* Przebudowa drogi w m. Tchórzew Kol. Nr 102295L 
– 15 576,82 zł
* Przebudowa drogi w m. Tchórzew Kol. 
„Makoszówka” – 32 851,33 zł
* Przebudowa drogi w m. Wola Chomejowa Nr 
102117L – 108 537,58 zł
* Modernizacja budynku „Pilawa” – 6 000,- zł
* Modernizacja budynku UG – 8 330,79 zł
* Zakup pieca c.o. do UG – 13 000,- zł
* Zakup centrali – 5 362,80 zł
* Zakup oprogramowania – 7380,- zł
* Zakup urządzenia zabezpieczającego – 6 150,- zł
* Zakup pieca c.o. dla szkoły w Woli Chomejowej 
– 4 000,- zł
* Zakup autobusu – 135 300,- zł
* Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stara Wieś 
– 146 770,- zł
* Przebudowa i budowa kompleksu boisk i placu 
zabaw dla dzieci w m. Stara Wieś – 2 500,- zł
* Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług 
publicznych i partycypacji społecznej – 5 904,- zł 
* Słońce naszym wsparciem - solary w Gminie Borki 
– 29 975,10 zł
* Słońce naszym wsparciem - fotowoltaika w Gminie 
Borki – 17 994,90 zł

Prośba o pomoc
Wójt Gminy Borki oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach zwracają się z 
prośbą o pomoc do mieszkańców naszej gminy posiadających wiedzę na temat historii szkoły w 
Borkach. W materiałach archiwalnych tej szkoły zostały odnalezione dzienniki lekcyjne z lat 1924, 
1925 i 1926. Oznacza to, że w tamtym czasie miejscowość Borki posiadała już szkołę. Tymczasem 
za ofi cjalne początki zorganizowanego szkolnictwa w Borkach przyjmowano dotychczas rok 
szkolny 1945/1946. W świetle powyższych faktów należy skorygować ten błąd, gdyż borkowska 
szkoła jest starsza przynajmniej o 20 lat niż dotychczas sądzono a co za tym idzie zbliża się do 
jubileuszu stulecia swego istnienia. Liczymy na Państwa pomoc choćby w formie zapamiętanych 
ustnych przekazów od nieżyjących już jej absolwentów a Państwa babć, dziadków i pradziadków.

Z poważaniem:
Radosław Sałata-absolwent borkowskiej szkoły z roku 1995
Roman Pawelec-absolwent borkowskiej szkoły z roku 1980
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List do Wójta

W dniu 16 stycznia 2017 r. 
w wieku 67 lat 

zmarła Pani Danuta Gruchoła 
pracownica Urzędu Gminy Borki 

w latach 1975 – 2008.
Składamy kondolencje Rodzinie 

Zmarłej
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Drogie Dzieci 
Szanowna Młodzieży 
Uczestnicy zajęć „Akcji Zima”

Jestem bardzo sympatycznie zaskoczony  Waszym 
listem. Widać z jego treści jak i z formy, że sztuka 
epistolografi i nie jest już Wam obca a to znaczy, że zajęcia 
w GOKiS były potrzebne i spełniły swoje zadanie. 

Bardzo sobie cenię tę formę kontaktu, szczególnie 
teraz, w czasach kontaktowania się elektronicznego, 
któremu nie zawsze sprzyja staranność 
i poprawność językowa np.: w postaci SMS-
ów . Zadając sobie trud starannego napisania 
listu wyrażamy szacunek do jego adresata, toteż 
odpowiadając Wam także w formie tradycyjnego listu 
udowadniam, że traktuję Was serio i także szanuję. 

Bardzo mnie cieszy, że macie marzenia i nie 
obawiacie się ich wyartykułować. Czuję się zaszczycony, 
iż zwracacie się ze swoimi oczekiwaniami właśnie do 
mnie. Wójt jest jedynie ogniwem w łańcuchu władz 
samorządowych gminy, nie ukrywam, że dosyć 
istotnym ale jednocześnie podporządkowanym w 
swoich działaniach Radzie Gminy i Państwu Radnym. 
Niektórych z nich pewnie znacie. Na tym m.in. polega 
nasza demokracja. Dlatego właśnie postanowiłem 
upublicznić naszą korespondencję. Może zrobię to na 
obradach Rady Gminy a może i w naszym gminnym 
biuletynie „Czapla”. Niechaj Państwo Radni także 
usłyszą Wasz głos, Wasze oczekiwania, bo słowa 
„Służyć ludziom” to było moje hasło wyborcze ale 
w przypadku Rady to już jest obowiązek. 

  Nie ma tu znaczenia fakt, że jesteście jeszcze 
niepełnoletni. Jesteście tak samo ważnymi 
obywatelami naszej gminy jak dorośli. Zresztą 
za jakiś czas i Wy będziecie dorosłymi. 

Niektóre z Waszych propozycji są całkiem realne 
do spełnienia i nie wymagają wielkich środków. 
Inne są także realne lecz wymagać będą pewnych 
nakładów. Jeszcze inne próbowałem już bądź miałem 
zamiar w niedalekiej przyszłości zrealizować, 
tak jakbym wyprzedzał Wasze oczekiwania. 
  Dlatego właśnie zamierzam zapoznać z Waszym 
listem zarówno Radę Gminy jak i Państwa sołtysów. 

Sądzę, że jeśli wszyscy potraktujemy Wasze 
oczekiwania serio, to wspólnie uda się nam zrealizować 
część z nich dosyć szybko a inne za jakiś czas. Warunek 
jest jeden-musicie się także osobiście angażować 
w ich realizację i w ten sposób pomagać nam.

Przypominam sobie kiedy w ub. roku 
zaproponowałem utworzenie i wydawanie 
prawdziwej redagowanej przez dzieci i młodzież 
gazetki międzyszkolnej. Odbyły się nawet warsztaty 
dziennikarskie dla młodzieży szkolnej. I co? I nic. 
Gazetki nie ma bo zabrakło Waszego zaangażowania.

Marzenia się spełniają o ile się konsekwentnie 
dąży do ich spełnienia i tego Wam serdecznie życzę.

Pozdrawiam 
Radosław Sałata

Drogie Dzieci 

List Wójta do Dzieci

Uczennice III klasy Gimazjum w Borkach 
Wiktoria Sałata i Eryka Lis zrealizowały projekt 
„ZMIENIAJ SWOJĄ GMINĘ” w ramach zajęć z  
WOS, którego opiekunem była nauczyciel Aldona 
Sobczuk. Wywiady zostały przeprowadzone z 
mieszkańcami Gminy Borki. Respondentami były 
osoby w różnym wieku (od gimnazjalistów do 
emerytów). Najwięcej pełnych odpowiedzi udzieliły 
osoby aktywne zawodowo. Wśród propozycji zmian 
w Gminie Borki podanych przez respondentów 
można wyróżnić/wyznaczyć kilka kategorii: 
• REKREACJA:
-Wybudować ścieżkę rowerową pomiędzy 
miejscowościami Gminy Borki
-Zrobić kąpielisko
-Otworzyć wypożyczalnię rowerów
-Naprawić urządzenia na placu zabaw
-Wybudować siłownię na świeżym powietrzu
-Dokończyć inwestycję nad rzeką
• CMENTARZ:
-Ulepszyć parking przy cmentarzu
-Zabrać kontenery sprzed cmentarza i ustawić z tyłu
-Poprawić ogrodzenie wokół cmentarza
-Ułożyć kostkę w alejkach

-Uporządkować dół za cmentarzem
• DROGI I ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE:
-Odzyskać stawy, które były wizytówką Gminy Borki 
-Poprawić drogę na odcinku Tchórzew- Tchórzew Kol.
-Oświetlić drogi 
-Wybudować pas skrętu w Pasmugach 
-Więcej obiektów dla młodzieży
-Połączyć Annówkę z Pasmugami 
-Zagospodarowanie budynku szkoły w Osownie
-Wyciąć krzaki i zagospodarować zarośnięte miejsce 
na ul. Nadrzecznej
• BEZPIECZEŃSTWO:
-Wybudować chodniki na trasie Stara Wieś-Borki, 
Osowno-Borki
-Zabezpieczyć młyn 
• KULTURA:
-Wytyczyć plac na którym można będzie organizować 
imprezy,zebrania
-Dofi nansować bibliotekę
-Więcej imprez kulturalnych skierowanych do 
młodzieży i osób dorosłych organizowanych przez 
dom kultury 
• HANDEL:
-Rozwinąć branżę handlową

Projekt zmieniaj swoją gminę
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Wszystko co dobre szybko mija - podsumowanie ferii

Dwa tygodnie zimowych ferii zleciały jak z 
bicza strzelił. Od poniedziałku dzieci      i młodzież 
zaczynają kolejny semestr nauki. GOKiS w Borkach 
już myśli o kolejnych atrakcjach kulturalnych dla 
młodych mieszkańców gminy, ale również dla ich 
rodziców i dziadków. Pierwszy tydzień ferii upłynął 
na spotkaniach z dziećmi w terenie: w Tchórzewie,  
Borkach,  Woli Osowińskiej, Woli Chomejowej i 
Krasewie. Dzieci uczestniczyły w zajęciach wokalnych 
i  teatralnych. Czy się podobało? Czy było fajnie? 
Trzeba zapytać uczestników warsztatów. Mamy 

nadzieję, że tak. W drugim tygodniu ferii uczestnicy 
zajęć prowadzonych w GOKiS napisali list do Pana 
Wójta o swoich marzeniach dotyczących gminy. 
Wcześniej uczyli się dawnej sztuki   ( niestety coraz 
rzadziej stosowanej) pisania listów. Ciekawa formą 
zajęć okazało się spotkanie z Ciekawym Człowiekiem. 
Na spotkanie przybyła z Radzynia Podlaskiego Pani 
Aneta Grzywaczewska – Denisiuk, która jest lekarzem 
weterynarii. Ponieważ rok 2017 ogłoszony  jest 
Rokiem Wolontariatu, namawiała dzieci i młodzież 
do udzielania się na rzecz bezdomnych zwierząt, 
być może założenia schroniska lub tymczasowych 
domów pomocy dla zwierząt, szczególnie w porze 
zimowej. Mówiła o empatii dla zwierząt, opowiadała 
o przypadkach prawdziwych przyjaźni między 
ludźmi i zwierzętami. Pani Aneta to lekarz – pasjonat 
czynnie działa w stowarzyszeniu „Podaj Łapę”. Kulturę 
narodu mierzy się miarą stosunku ludzi do zwierząt. 
Ostatni dzień zajęć ferii zatytułowany „Szukamy 
gminnych talentów”  okazał się dobra formą 
sprawdzenia się w tańcu, recytacji i śpiewie.
A teraz chwilka odpoczynku i już 2 lutego od godz. 
10.00 zapraszamy na Święto Poezji do GOKiS ponieważ 
tego dnia w Dzień Matki Boskiej Gromnicznej 
odbędzie się już XXVII Konkurs Recytatorski 
Poezji i Prozy Bożonarodzeniowej i Religijnej.

Super Sołtys 2016 roku
Na łamach "Słowa Podlasia" przez kilka tygodni 

prezentowano sołtysów z naszego regionu. Czytelnicy 
oddawali na nich swoje głosy, przesyłając kupony i 
głosując w Internecie. Do redakcji wpłynęło tysiące 
kuponów. Zwyciężyli ci, których działalność na 
rzecz sołectwa została przez Państwa najbardziej 
doceniona. To ludzie wyjątkowi, znakomici 
gospodarze swoich wsi. Z pasją i zaangażowaniem 
działają na rzecz lokalnych społeczności, z sukcesami 
zabiegają o realizację potrzebnych we wsi inwestycji.

Laureatów nagrodzono podczas uroczystej gali 
w Hotelu Dukat w Białej Podlaskiej prowadzonej 
przez Piotra Pyrkosza, redaktora naczelnego 
"Słowa Podlasia", z udziałem samorządowców, 
sponsorów nagród i znamienitych gości. 
W tym miejscu pragniemy z dumą poinformować, 
że sołtys Bork Tomasz Kwaśny zajął III miejsce w 
powiecie radzyńskim. W tym miejscu składamy Panu 
Tomaszowi gratulacje i życzymy dalszych sukcesów 
w swej posłudze na rzecz naszej społeczności.

Spotkanie z dietetykiem
W dniu 17.11.2016 r. w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Borkach odbyło się spotkanie 
czytelników z dietetykiem. Dietetyk, pani 
Justyna Wójtowicz, przyblizyła jak istotny 
wpływ na nasze zdrowie ma prawidłowy sposób 
odżywiania: jakich należy dokonać zmian w 
dotychczasowych nawykach żywieniowych i 
jak należy właściwie dbać o własne zdrowie. 
Po części wykładowej uczestnicy mogli 
skorzystać z bezpłatnego badania na zawartość 
tłuszczu i wody metabolicznej w organizmie.
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XXVII Konkurs Poezji i Prozy Bożonarodzeniowej
„ Na początku było Słowo i Bogiem było Słowo. 
Ono było  na początku u Boga   i bez Niego nic się 
nie stało co się stało” -  taki cytat z Prologu Ewangelii 
Św. Jana widniał na pamiątkowych dyplomach 
XXVII Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy  
Bożonarodzeniowej  i Religijnej, który miał  miejsce 
2 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury    i Sportu w 
Borkach z /s w Woli Osowińskiej. Konkurs posiada 
długoletnią i bogatą tradycję. Kiedy w innych 
domach Kultury śpiewano kolędy i pastorałki w 
Woli Osowińskiej – postawiono na sztukę oratorską. 
Wielu wspaniałych recytatorów z naszego regionu 
wychowało się na tym konkursie, stawiając „pierwsze 
kroki” w dziedzinie recytacji na woleńskiej scenie.
Z roku na rok poziom artystyczny Konkursu osiąga 
wyżyny sztuki recytacji. Jak ogromną moc ma słowo 
mówione wiedzą wszyscy a szczególnie Ci którzy 
podejmują się prezentacji przed publicznością. Słowo 
ma siłę magiczną. Może  uskrzydlić człowieka, ale 
również „zabić jak nożem „, może ukazać piękno 
świata  a także jego niesprawiedliwość i brzydotę, 
może sprawić  radość ale i ból…  Dlatego warto ważyć 
słowa. Przeglądy recytatorskie to swoiste Święto Mowy 
w danej miejscowości. Dlatego tym bardziej konkursy 
o tak długiej  tradycji jak Konkurs w Woli Osowińskiej 
należy dopieszczać i celebrować. W tym roku po 
raz  pierwszy Konkurs odbył się pod Honorowym  
Patronatem     Wójta Gminy Borki – Pana Radosława 
Sałaty. Konkurs zgromadził na starcie  52 uczestników z 
terenu  całej gminy Borki, ale również z Ulana, Łukowa, 
Woli Gułowskiej, Kocka, Lubartowa. Przesłuchania 
odbyły się w trzech kategoriach wiekowych ( 
klas 0 – III, klas IV – VI, klas gimnazjalnych)
Komisja w składzie: 1. Irena Skowron - przewodnicząca, 
2. Marta Nowakowska, 3. Danuta Powałka
po wysłuchaniu prezentacji  52 recytatorów 
postanowiła nagrodzić : 
w  kategorii  0 – III: I Wojciech Cabaj, II Bartosz 
Ścioch, II Gabriela Sikorska, III Karolina Próchniewicz

wyróżnienia: Gabriela Łazuga, Mateusz 
Goławski, Maciej Radomyski, Emilia Maciejewska
w kategorii IV – VI: I Bartłomiej Niewęgłowski, I nagroda 
– Julia Semczuk, II Jakub Walaszek, III Julia Kożuch
wyróżnienia: Natalia Dyjak, Karolina Anna Cabaj
w kategorii – gimnazja:  Nagroda  specjalna – 
Kacper Siwiak, I Piotr Cabaj, II Antonia Kozłowska, 
II Julia Sposób
wyróżnienia: Jan Paweł Kosek,  Patryk Łazuga
Konkurs miał piękną oprawę artystyczną, ciekawą 
dekorację z symboliką Aniołów, w przerwach czynna 
była kawiarenka artystyczna gdzie można było 
wypić herbatę  z pomarańczą i goździkami oraz zjeść  
lukrowane pączki. Konsumpcje umilał mini – recital 
młodej wokalistki i skrzypaczki z Ulana Natalii Dyjak  
/ proszę zapamiętać to nazwisko/  oraz solistek z grupy 
wokalnej działającej w GOKiS. Wszyscy uczestniczyli 
i ich opiekunowie otrzymali z rąk Pana Wójta 
Radosława Sałaty , pamiątkowe dyplomy, książeczki 
i kalendarze na rok 2017 rok promujące piękno 
Borkowskiej gminy. Zwycięzcy i laureaci otrzymali 
specjalne podziękowania i nagrody książkowe. Wójt  
gminy wysłuchał wszystkich  prezentacji z kategorii 
gimnazja i był pod ogromnym wrażeniem poziomu 
tych wystąpień. Wszyscy uczestnicy żegnając  się z 
gościnnym Domem Kultury, podkreślali rodzinną  
atmosferę i specyfi czny klimat Konkursu. Ponieważ 
2 lutego to Święto Matki Boskiej Gromnicznej 
na sali paliła się świeca symbolizująca  gromnicę, 
która miała rozświetlać  umysły  recytatorów a 
swoim blaskiem pomóc znaleźć właściwy przekaz 
wypowiedzi. Organizatorzy jeszcze raz dziękują 
wszystkim wykonawcom, opiekunom artystycznym, 
Komisji, Panu Wójtowi i już zapraszają w marcu na 
XVIII Międzywojewódzki  Konkurs Recytatorski 
Prozy i Poezji Ludowej im. Wacława Tuwalskiego 
18 marca 2017 roku. Gratulujemy  Laureatom 
oraz Wyróżnionym i do  zobaczenia za rok.

19 grudnia w naszej szkole miał miejsce I Gminny 
Konkurs Kolęd i Pastorałek Niemieckojęzycznych. 
Inicjatorką i koordynatorką konkursu, począwszy 
od roku 2010, jest nauczycielka języka niemieckiego 
Pani Justyna Kruszyńska-Bącik. W tym roku konkurs 
po raz pierwszy odbył się na szczeblu gminnym, 
a co za tym idzie uczestniczyli w nim nie tylko 
uczniowie naszej szkoły, ale również gimnazjaliści z 
Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej. 
W sumie w konkursie wzięło udział 15 uczniów. 
Uczestnicy konkursu zaprezentowali najpiękniejsze 
niemieckojęzyczne kolędy i pastorałki. Oprócz 
fantastycznych występów wokalnych mogliśmy 
również nacieszyć oczy mnogością różnego rodzaju 
kostiumów, gdyż naszym oczom ukazywały się kolejno 
śpiewające i tańczące dzwonki, anioły, renifery oraz 
Mikołaje. Każdy występ został bardzo pieczołowicie 
przygotowany zarówno pod kątem wokalnym jak i 
artystycznym. Jury, w którego skład weszli znamienici 

goście: Pani Renata Leszcz, Pani Izabela Smogorzewska, 
Pani Agnieszka Zając oraz nauczyciele uczący w naszej 
szkole - Pani Agnieszka Kochańska, Pani Jolanta Guz 
wraz z Panem Dyrektorem Romanem Pawelcem 
na czele, mieli trudny orzech do zgryzienia. Po 
burzliwych obradach ogłoszono następujące wyniki:
I miejsce zajął zespół uczennic z klasy ll A 
ZPO w Borkach w składzie: Agata Adameczek, 
Aleksandra Blicharz oraz Monika Trojak. 
Dziewczęta wykonały kolędę „Kling Glockchen".
II miejsce przypadło równocześnie uczennicom 
klasy l A z ZPO w Borkach- Natalii Kozieł oraz 
Gabrieli Szewczyk za kolędę „Kling Glockchen" 
oraz uczennicy z ZPO w Woli Osowińskiej- 
Izabeli Skowron wykonującej „Stille Nacht".
III miejsce zajęła uczennica klasy III B z ZPO w Borkach 
Natalia Bernacka z kolędą „Leiserieselt der Schnee",
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
piękne nagrody książkowe oraz dyplomy.

Konkurs Kolęd i Pastorałek Niemieckojęzycznych
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Ach!!! Cóż to był za Bal!
17 stycznia, we wtorek, w ramach Akcji Zima w 

GOKiS, w gościnnych progach ZPO w Borkach, odbyta 
się I Gminna Zabawa Noworoczna dla dzieci z klas 
0-III z całego terenu gminy Borki. Zabawa rozpoczęła 
się uroczystym walcem. Do tańca przygrywał 
niezawodny Pan Jarek Stefaniak, który „serwował" 
najnowsze przeboje muzyczne oraz znane wszystkim 
uczestnikom piosenki dla dzieci. A grać było dla 
kogo, bo na bal przybyła ponad setka dzieciaków!  

Ogromną atrakcją i przysłowiowym strzałem w 
dziesiątkę okazało się zaproszenie wodzirejów balu, czyli 
animatorów kultury z Siedlec. Dzieci bardzo chętnie 
brały udział w zabawach, np.: spacerze w materiałowym 
tunelu, bitwie na papierowe kule, tańcu z kolorowymi 
obręczami. Przez chwilę sala taneczna zamieniła się 
w arenę cyrkową dzięki Pani Madzi z Siedlec, która 

brawurowo żonglowała piłeczkami, czarodziejskimi 
talerzami oraz „wybuchowymi chmurkami", które 
przywiozła z dalekich, tajemniczych krajów. Dzieci były 
zachwycone! Nagrodziły artystów gromkimi brawami.
W przerwach między tańcami i konkursami 
można było skorzystać z punktu karnawałowego 
makijażu (w rolę makijażystek wcieliły się Natalia 
i Olga) oraz posilić się ciasteczkami, owocami i 
ostudzić emocje orzeźwiającym napojem. Ostatnim 
punktem czterogodzinnej imprezy był konkurs na 
najciekawsze przebranie. Zwycięzcami byli dwaj 
chłopcy: Zorro i Robert Lewandowski. Wszystkie 
przebrane dzieciaki otrzymały słodkie upominki. 
Nagrodę otrzymał również najmłodszy uczestnik 
balu- Olek, który na zabawę przybył...w wózeczku.
GOKiS dziękuje Panu Dyrektorowi Romanowi 
Pawelcowi, Nauczycielom i Pracownikom 
ZPO w Borkach za pomoc w organizacji balu.

Pojemniki PCK rozlokowane są w następujących 
miejscach:
2 szt. przy Bibliotece Publicznej w Borkach
2 szt. przy cmentarzu w Borkach
2 szt. przy GOKi S w Woli Osowińskiej
Darczyńcy, którzy chcą przekazać ubrania, pościel, 
pluszaki, czy buty w dobrym stanie,  mogą to zrobić 
odwożąc wyprane rzeczy do najbliższego kontenera 
PCK. Pojemniki PCK mają znak Czerwonego Krzyża 
oraz dane kontaktowe do odpowiedniego oddziału PCK. 

Pojemniki PCK

Seniorzy i policja
9 grudnia 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w 

Borkach wspólnie z Komendą Powiatową Policji w 
Radzyniu Podlaskim zorganizowała spotkanie, którego 
celem było przekazanie wiedzy na temat zagrożeń na 
jakie napotykają osoby starsze. W trakcie spotkania 
rozmawiano o różnych formach oszustw, do których 
najczęściej uciekają się przestępcy. Szczególną uwagę 
zwrócono na mechanizmy wyłudzania pieniędzy 
metodą na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „akwizytora” 
czy też „urzędnika”. Policjanci przekazali uczestnikom 
spotkania niezbędną wiedzę na temat występujących 
zagrożeń.Ważną częścią spotkania była dyskusja, w 
której uczestnicy zadawali pytania prowadzącym. 
Dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie.
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List otwarty strażaków z Wrzosowa
Sz.P. Prezes Zarządu Gminnego
Związku OSP w Borkach
Wójt Gminy Borki Radosław Sałata
oraz Rada Gminy Borki
  Upoważnieni przez walne zebranie członków 
Ochotniczej Starzy Pożarnej we Wrzosowie, z dnia 
29 stycznia bieżącego roku, zwracamy się do Pana 
Wójta oraz Państwa Radnych w następującej sprawie.
  W minionym 2016r, po wielu latach marazmu i 
zastoju, nowy zarząd naszej jednostki uaktywnił a 
można powiedzieć reaktywował, działalność naszej 
jednostki. Przyjęto w poczet OSP 36 osób, głównie 
ludzi młodych, zarówno mężczyzn jak i kobiety. 
Utworzono pierwszą w gminie drużynę żeńską, która 
już brała udział z sukcesami tak w gminnych jak i 
powiatowych zawodach. Dzięki zrozumieniu potrzeb 
i w poczuciu konieczności naprawienia partackiego 
remontu zawalonego stropu, remont ponowny został 
wykonany porządnie i zgodnie ze sztuką budowlaną 
kosztem 30 tys. zł wyasygnowanych z budżetu gminy. 
Został on uzupełniony wyminą instalacji elektrycznej 
następną dotacją z budżetu gminy w wysokości 
4 tys. zł. Druhowie i druhny wspomagali obydwa 
remonty pracą społeczną, darowiznami rzeczowymi i 
fi nansowymi. Sumaryczna wartość tych działań to ok. 
15 tys. zł a szczegóły przedstawiamy w sprawozdaniu, 
które jest załącznikiem do niniejszego pisma.
  Nie mamy postawy roszczeniowej lecz zgodnie z 
zasadą obowiązującą w samorządach terytorialnych, 
iż pomagać trzeba w pierwszym rzędzie tym, którzy 
są aktywni i sami dają coś od siebie, widzimy 
konieczność zainstalowania systemu ogrzewania 
naszej remizy, tak by mogła ona służyć strażakom, 
stowarzyszeniu „Razem dla Wrzosowa”, wszystkim 
mieszkańcom przez okrągły rok a nie tylko latem. 
  Rozumiejąc tę konieczność Rada Sołecka na wniosek 
zebrania ogólnowiejskiego przyjęła jednogłośnie 
uchwałę, by cały fundusz sołecki z 2017r to jest 18 tys. 
zł przeznaczyć na instalację centralnego ogrzewania 
w remizie. Jesteśmy w posiadaniu wstępnego 
kosztorysu systemu ogrzewania budynku przez piec 
gazowy z zewnętrznego zbiornika. Kosztorys opiewa 
na kwotę ok. 40 tys. zł. Taki system wydaje się nam 
najbardziej ekonomiczny, gdyż w okresie grzewczym 
pozwoli na utrzymanie dodatniej temperatury 

budynku, co zapobiegnie zamarzaniu instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, a w czasie imprez i zebrań 
oraz wynajmu sali (wesela, chrzciny, jubileusze) da 
możliwość odpłatnego wynajmu sali i utrzymanie 
w niej krótkotrwale wymaganej temperatury 
pokojowej. Roczny koszt takiego utrzymania systemu 
ogrzewania zamknie się kwotą 2,5 tys. zł, którą to 
kwotę z powodzeniem uzyskamy z wynajmu i nie 
będzie to stanowiło obciążenia budżetu gminnego. 
Nadmieniamy również, iż w remizie odbywają 
się cykliczne spotkania kółka różańcowego, bez 
względu na porę roku oraz wielkanocne święcenie 
pokarmów. Znajduje się tam także pomieszczenie 
przeznaczone na siłownię, która po ewentualnym 
uruchomieniu mogłaby działać także w zimie. 
  Ponadto stowarzyszenie „Razem dla Wrzosowa” 
mogłoby realizować swoją statutową działalność 
oraz formy tej działalności planowane w postaci 
szkoleń, prób artystycznych, kursów tematycznych 
czy spotkań integracyjnych typu „Andrzejki”, 
„Mikołajki”, „Bale sylwestrowe” itp. Remiza we 
Wrzosowie jest jedynym miejscem tego typu spotkań, 
po zamknięciu szkoły przed kilkunastoma laty.
  Reasumując powyższą argumentację zwracamy się 
zarówno do Pana Wójta jak i Wysokiej Rady o wsparcie 
naszych starań kwotą ok. 22 tys. zł, której nam brakuje, 
by zrealizować nasze zamierzenia przed jubileuszem 
100-lecia najstarszej w gminie jednostki OSP we 
Wrzosowie. Jeśli ich nie zrealizujemy, sytuacja wróci do 
stanu sprzed 2 lat, kiedy to przez ok. 20 lat remiza świeciła 
pustkami i niszczała a władze miały z Wrzosowem ” 
święty spokój” i pokazywały się w miejscowości raz 
na cztery lata, dziwnym trafem tuż przed wyborami.
  Licząc na zrozumienie powyższej argumentacji i 
wierząc w umiejętność gospodarskiego myślenia 
Państwa Radnych oczekujemy na podjecie 
konkretnych rozstrzygnięć, korzystnych dla naszej 
jednostki oraz wszystkich mieszkańców Wrzosowa.

Ze strażackim pozdrowieniem
Zarząd OSP we Wrzosowie

Prezes: Zygmunt Niewęgłowski
Komendant: Adam Jędras

Gospodarz: Stanisław Sidor
Skarbnik: Janusz Zbiciak
Sekretarz Justyna Kanon

Szanowni Państwo, 
Zespół redakcyjny przygotowujący publikację o dziejach dóbr klucza borkowskiego zwraca się 

z serdeczną prośbą o pomoc przy gromadzeniu dokumentów rękopiśmiennych i drukowanych, 
znajdujących się w zbiorach rodzinnych. Interesują nas materiały dotyczące dworu borkowskiego 
i jego właścicieli, folwarków i robotników folwarcznych, gospodarstw włościańskich, a po roku 1944 
- szkoły rolniczej, poczty, izby porodowej,szkoły podstawowej oraz Państwowego Gospodarstwa 
Rolnego Borki. Ucieszą nas wszelkiego rodzaju dokumenty związane z pracą, kopie aktów 
notarialnych z XIX i z pierwszej połowy XX w., korespondencja urzędowa w języku polskim, 
rosyjskim i niemieckim, dokumentacja różnych organizacji i stowarzyszeń, legitymacje, świadectwa, 
listy, wspomnienia rodzinne i oczywiście fotografi e! Zapewniamy, że udostępnione materiały 
po zeskanowaniu zostaną Państwu zwrócone. Jeżeli uzyskamy Państwa zgodę,
wiele z nich postaramy się umieścić w przygotowywanym wydawnictwie. 

Kontakt:wojt@borkiradzynskie.pl    tel.: 601 611 007
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Moja i nasza Stara Wieś

W ostatnim numerze "Czapli" 
zamieściliśmy informacje 
o odznaczeniu naszego 
borkowskiego proboszcza, 
księdza Kazimierza Dudka, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Zasług Rezczypospolitej Polskiej. 
Nie dysponowaliśmy jednak 
dokumentacją fotografi czną z tego 
wydarzenia, gdyż prezydencki 
fotograf nadesłał ja nam juz 
po wydrukowaniu gazetki. 
Dziś nadrabiamy tę zaległość 
prezentując zdjęcie księdza 
Kazimierza we wnetrzu Belwederu.

Jest takie Miejsce przez duże M, położone nad Bystrzycą 
Młodą, które nasi praojcowie nazwali jako Tchórzewek. 
Nazwę taką podpowiedziała im sama geografi a, gdyż 
Tchórzew leży nad Tyśmienicą, a nad jego dopływem 
może leżeć zaledwie Tchórzewek. Dlaczego Tchórzewek 
zastąpiono nazwą Stara Wieś – tego nie wiem. Wiem 
tylko, że używana jest od czasu okupacji niemieckiej.
   W tym ważnym miejscu zaistniałem ja i moje liczne 
rodzeństwo. Tutaj na tle wojennej i powojennej biedy, 
upływało nasze dzieciństwo i wczesna młodość. Chociaż 
czasem było bardzo ciężko, może właśnie dlatego, mocno 
związałem się z moją rodzinną wioską. I tak jest do dziś.
   Losy Tchórzewka podobnie jak wielu małych 
miejscowości, uzależnione były od sytuacji politycznej 
Europy i świata. Po upadku powstań narodowych, 
przedłużyła się noc niewoli. Nadzieje pokładane w 
,,Wojnie powszechnej’’ zawiodły. Wprawdzie 1 sierpnia 
1914 roku wojna zwana pierwszą wojną światową 
wybuchła, ale dla nas była to zaledwie wymiana 
okupantów. Uciekający przed Niemcami okupant 
rosyjski spalił doszczętnie setki wiosek, w tym i nasz 
Tchórzewek. Jakby tego było mało, Polska musiała 
pokonać Rosję w wojnie bolszewickiej. Mimo tylu 
niekorzystnych okoliczności, pobudowano groblę i 
most łączący nas z Wrzosowem. Powstała publiczna 
szkoła powszechna drugiego stopnia, obejmująca 
swym zasięgiem Wrzosów, Maruszewiec i Borki. 
Pobudowana została mleczarnia okręgowa. Działała 
kasa Stefczyka, mieliśmy drużynę strzelecką; był 
wiatrak, dwa sklepy, dwie kuźnie. Wyszło od nas 
trzech księży i wielu absolwentów szkół rolniczych. 
Odbyły się u nas manewry wojskowe w 1934 roku.
 Bardzo ważnym wydarzeniem była komasacja 
i przebudówka. Powstały nowe kolonie, jak: 
Kliny, Zalesie, Podlasie, Poprzeczki, Tłumne, 
Gościniec i Nadrzecze oraz sensacyjne Zaolzie. W 
czasie powstawania kolonii Polska odebrała byłej 

Czechosłowacji sporny okręg za rzeką Olzą. Ponieważ 
powstawała i u nas kolonia za rzeką, jakiś nieznany, 
anonimowy mieszkaniec nazwał to Zaolziem.
   W trudnych wojennych i powojennych czasach 
zginęło trzech chłopców od niewypałów, a byli 
to Mieczysław Kozieł, Jan Mazur i Kazimierz 
Mitura. Zginęło kilku partyzantów: Józef 
Wągrodny, Stanisław Furtak i Andrzej Skarżyski. 
Zginęły także dwie rodziny: Jaroszów i Sychów.
   Wieś obfi towała w pokłady torfu. Kopano go 
masowo, jako opał. Wieś wzbogaciła się o stację 
paliw. Należy podkreślić, iż Tchórzewek, później 
Stara Wieś był aktywną wioską w budowie kościoła 
i parafi i. Symbolem tego jest grota poświęcona 
Matce Bożej obok kościoła parafi alnego w Borkach.
   Przepraszam za ewentualne nieścisłości. 
Niech mnie usprawiedliwia wieloletnie 
zamieszkanie poza gminą Borki.
Inspiracją niniejszego artykułu, były treści kwartalnika 
,,Czapla’’, redagowanego przez Pana Marka Korulczyka. 
Jestem pełen podziwu i uznania dla Pana Marka za 
wnikliwe opracowanie historii swojej rodzinnej wsi 
Wrzosowa. Gratuluję! Pragnieniem moim jest, aby i 
nasza wieś doczekała podobnego opracowania i nie była 
gorsza od swojej sąsiadki. Zdaję sobie sprawę z ogromu 
prac z tym związanych. Podołać temu może tylko 
prawdziwy patriota pochodzący ze Starej Wsi, czyli 
wójt gminy Borki Pan Radosław Sałata.  Przepraszam 
za zbytnią poufałość, chociaż się jeszcze nie znamy, 
wiele nas łączy. Oprócz tego że jesteśmy krajanymi to 
do tego – uwaga! –także krewniakami! Moja babcia 
Marianna pochodziła z Sałatów. Szkoda tylko, że 
już nie żyje imć pan Onufry Zagłoba. On najlepiej 
udowodniłby nasze pokrewieństwo, tak, jak udowodnił 
swoje z Rochem Kowalskim. Tym humorystycznym 
akcentem kończę i całą gminę serdecznie pozdrawiam.

Roman Karczmarz 
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Bohater, męczennik, ksiądz Roman Ryczkowski
  Kontynuując zamysł przypominania postaci 

szczególnie zasłużonych dla naszej ,,Małej 
Ojczyzny” chcę dziś wspomnieć o człowieku, 
który wykazał się niezwykłym wręcz heroizmem 
i według zachowanych świadectw zasługuje na 
miano męczennika. Człowiekiem tym jest ksiądz 
Roman Ryczkowski, który w latach 1930-1931 
piastował funkcję administratora w parafi i w Woli 
Osowińskiej. Po odbyciu posługi wikariackiej, 
właśnie tu po raz pierwszy z woli biskupa siedleckiego 
pełnił służbę kapłańską jako proboszcz parafi i.
Na wstępie pragnę się usprawiedliwić, iż to właśnie ja 
przypominam postać księdza Romana. Próbowałem 
namówić do tego zadania parę osób z dawnej parafi i 
księdza Ryczkowskiego, jednak bez skutku. W tej 
sytuacji, mając niepełny dostęp do informacji i 
ograniczone możliwości robię to ja, gdyż jestem 
głęboko przekonany, że ta postać nie może popaść 
w zapomnienie. Jednocześnie przepraszam za luki 
informacyjne i nikłą wiedzę faktografi czną. Po 
prostu dzielę się z Państwem tym, co sam wiem.
W roku 2010 staraniem Wydziału Duszpasterskiego 
Kurii Diecezjalnej Siedleckiej ukazała się broszura 
zatytułowana ,,Kapłani Diecezji Siedleckiej czyli 
Podlaskiej, ofi ary hitleryzmu, nacjonalizmu i 
komunizmu”. Na stronach 72 i 73 czytamy w niej:
  Ks. Ryczkowski Roman urodził się 9 października 
1901 roku w mieście Węgrów, syn Jana i Tekli 
z Kostrzewów, małżonków Ryczkowskich. 
Szkołę powszechną ukończył w Węgrowie a do 
gimnazjum uczęszczał w Sokołowie Podlaskim 
i Węgrowie. Jako gimnazjalista był dwukrotnie 
powoływany do wojska, a były to czasy wojny
polsko-bolszewickiej 1920r. Służył dla obrony 
ojczyzny przez 10 miesięcy. Ostatecznie ukończył 
gimnazjum na kursach dokształcających dla 
wojskowych w Siedlcach i Brześciu w latach 1922-
1923. Zaraz wstąpił do seminarium duchownego 
w Janowie Podlaskim, które ukończył w 1928r. 
otrzymując święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
Henryka Przeździeckiego, ordynariusza podlaskiego.
Jako wikariusz pracował w parafi ach: Garwolin 
1928-1929 i św.Józefa w Międzyrzecu Podlaskim 
1929-1930. Po tych wikariatach został mianowany 
administratorem parafi i Wola Osowińska 1930-1931, 
Sosnowica 1931-1934 i Rudno 1934-1940. Na tej 
ostatniej został rozstrzelany z grupą swoich parafi an.
W pracy swej był porywczego i gwałtownego charakteru, 
przez co miał niekiedy kłopoty z wiernymi i kolatorami 
w parafi i, ale jako człowiek i kapłan miał dobre i troskliwe 
serce. Taką postawę okazał parafi i Rudno podczas 
okupacji hitlerowskiej. Niemcy aresztowali wielu 
rolników z parafi i i okolic za nieoddanie kontyngentu, 
grożąc im śmiercią. Proboszcz interweniował u 

żandarmów zapewniając, że zobowiązania będą 
uregulowane. Nie słuchano księdza, polecając mu 
aby wrócił do siebie i nie interesował się sprawą.
Jednak ksiądz pozostał do końca ze swymi 
parafi anami i razem z nimi został rozstrzelany 
30 maja 1940 roku w pobliskim lesie majątku 
Planta. Tam też został pogrzebany we wspólnej 
mogile. Dopiero podczas ekshumacji w 1945 roku 
odkryto szczątki 51 osób i po stroju duchownym 
rozpoznano ciało księdza. Wszystkich przeniesiono 
na miejscowy cmentarz w Rudnie i pochowano 
we wspólnej mogile.     Ksiądz Roman Ryczkowski 
oddał życie ze swoimi parafi anami nie opuszczając 
ich do końca. Miał 39 lat życia i 12 lat kapłaństwa.
  Tyle mówi diecezjalna broszura. Wśród samych 
mieszkańców Rudna, mimo upływu wielu lat pamięć 
o tragicznych wydarzeniach jest ciągle bardzo 
żywa, choć żywych ich świadków ubywa z każdym 
rokiem. Ważną rolę spełnia tam międzypokoleniowy 
przekaz oraz nieustająca dbałość nowych pokoleń 
o wspólną mogiłę pomordowanych na miejscowym 
cmentarzu. W rocznicę mordu odbywają się także 
uroczystości upamiętniające go na miejscu tragedii 
w lesie koło Planty. Szczególnie uroczysty charakter 
miała uroczystość żałobna w 75-tą rocznicę tragedii 
kiedy to pod kamieniem pamiątkowym w lesie 
mszę żałobną celebrował biskup P. Sawczuk, który 
podkreślał w homilii, iż człowiek który jak ksiądz 
Roman Ryczkowski mający możliwość uratowania 
swego życia, decyduje się dobrowolnie pójść na 
śmierć razem z wiernymi, jak pasterz ze swoją 
trzodą, musi być człowiekiem głębokiej wiary.
  Jak mówią przekazy archiwalne pretekstem dla 
dokonania zbrodni było nieuregulowanie nałożonego 
na mieszkańców wsi kontyngentu. To był jednak tylko 
pretekst bowiem zasadniczym powodem morderstwa 
był odwet za zabitego Niemca, który zginął w 
niewyjaśnionych okolicznościach dwa dni wcześniej w 
lesie koło Rudna. Taka była nazistowska polityka terroru 
i zastraszania. Życie jednego okupanta równoważono 
pozbawieniem życia kilkudziesięciu okupowanych.
  Wybór wsi Rudno na teren pacyfi kacji nie był 
przypadkowy. Raz, z powodu znalezionego koło niej 
zabitego Niemca, dwa – także z powodu położenia wsi 
przy ważnych traktach komunikacyjnych łączących 
pobliskie miasteczka, jednak przede wszystkim 
z powodu wysokiego stopnia uświadomienia 
narodowego mieszkańców, co udowodniły następne 
lata aż do końca okupacji, obfi tujące w mnogość 
formacji partyzanckich w lasach rejonu Parczewa.
  Tak więc rankiem 30-go maja 1940-go roku pojawili się 
we wsi Niemcy. Wyganiali dorosłych mężczyzn z domów 
i podwórek na drogę i formowali kolumnę, kierując ją 
w stronę majątku Planta. Przed kościołem w Rudnie 
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do grupy dołączono dwóch nauczycieli miejscowej 
szkoły i proboszcza Ryczkowskiego. W połowie drogi 
do lasu kolumnę zatrzymano i rozpoczęła się selekcja.
  Istnieją dwie wersje wydarzeń, które miały tam miejsce. 
Pierwsza wersja mówi, że w wyniku selekcji oprawcy 
wybrali na śmierć 50 osób a reszcie kazali wracać do 
domów. Wśród tych pięćdziesięciu nie było księdza, który 
stał po stronie uwolnionych. On jednak dobrowolnie 
dołączył do grupy skazanych na śmierć i mimo 
kilkukrotnych wezwań oprawców, pozostał z grupą.
  Druga wersja mówi, że pierwotnie żołdacy 
przeznaczyli na stracenie 100 ludzi wśród których 
nie było księdza. Ten jednak interweniował u oficera 
prosząc, by ludzi zwolniono, a stracono tylko jego. 
Niemcy jedynie częściowo przychylili się do tej prośby, 
odsyłając do domu pięćdziesięciu z setki, a w ich miejsce 
dołączono księdza, który podszedł do pozostałych 
pięćdziesięciu i udzielił im ogólnego rozgrzeszenia. 
  Obydwie wersje są wielce prawdopodobne, choćby 
ze względu na powszechnie znaną skrupulatność 
niemiecką. W pokazowych egzekucjach zbiorowych 
w innych miejscach okupowanej Polski, kiedy 
chodziło o odwet za zabitego Niemca uśmiercano 
zazwyczaj okrągłą liczbę ofiar 30,50,100 lub 200 
osób jak na przykład po zamachu warszawskim 
na Franca Kutscherę. Z mogiły ekshumowano 51 
ciał, a więc wszystko wskazuje na to, że ten jeden 
człowiek (ksiądz) dołączył do okrągłej liczby 
skazańców wcześniej wytypowanych przez oprawców.
  Na miejsce kaźni przygotowano leśną polanę 
z dołem po wyrobisku piaskowym, z którego 
okoliczna ludność wydobywała piasek i żwir do 
celów budowlanych. Dół dzień wcześniej został 
pogłębiony i uformowany w prostokąt. Tam właśnie 
przywieziono ciężarówką pierwszą grupę skazańców. 
Kazano im wejść do dołu i położyć się w nim twarzami 
do dołu, człowiek przy człowieku, równolegle. 
Morderstwa dokonano przy pomocy ustawionego 
nad dołem karabinu maszynowego. Tych, którzy 
jeszcze dawali znaki życia, dobijano pistoletowym 
strzałem w tył głowy. Następnie ciała przysypano 
cienką warstwą piasku. W tym czasie przywieziono 
drugą grupę mężczyzn, wśród których był ksiądz.
   Nie znamy relacji z ostatnich chwil życia księdza i jego 
parafian. Nie było żywych świadków. Wiadomo jedynie 
że był w tej drugiej grupie, gdyż jego ciało odnaleziono 
w płycej zakopanej grupie ciał. 5 Lat później to jest 
25-ego kwietnia 1945-ego r. ówczesny proboszcz 
parafii Rudno tak pisał do biskupa siedleckiego:
   "Do przewielebnej Kurii Diecezjalnej w Siedlcach
   W wykonaniu poleceń Przewielebnej Kurii z dnia 18 
kwietnia roku bieżącego najuprzejmiej komunikuję.
   Dnia 22 b.m. w obecności delegata, lekarza 
powiatowego, komendanta milicji gminnej oraz 
rodzin zainteresowanych dokonano ekshumacji 
zwłok ofiar pomordowanych przez Niemców. Według 

obliczonych czaszek znaleziono we wspólnej mogile 51 
osób. Dało się rozpoznać zwłoki 8 osób, w tej liczbie 
i świętej pamięci księdza Romana Ryczkowskiego 
rozpoznano po sukni kapłańskiej, guzikach, zegarku 
itp. Szczątki wykopane złożono do 30 trumien.
   Dnia 23 bieżącego miesiąca na mocy łaskawego 
zezwolenia Jego Ekselencji odprawiłem Mszę Świętą 
żałobną w lesie, przy grobie gdzie dotąd spoczywali 
zabici, przy zachowaniu przepisów liturgicznych. 
Razem w żałobnym pochodzie odprowadzono 
szczątki zabitych na miejscowy cmentarz do 
Rudna, gdzie je złożono do wspólnego grobu.
                                                                                             Ksiądz Wacław Plewiak
                                                                                              (podpis mało czytelny)"
  Od około dziesięciu lat, z inicjatywy ówczesnego 
posła Ziemi Radzyńskiej, a dziś burmistrza Radzynia 
Podlaskiego, Jerzego Rębka, na miejscu tragicznych 
wydarzeń corocznie odbywają się uroczystości 
upamiętniające tę tragedię. Jak już było wspomniane 
szczególnie podniosły charakter miały one 30 maja 
2015-ego roku, w 75-tą ich rocznicę. Wtedy to biskup 
Piotr Sawczuk w swojej homilii porównał księdza 
Ryczkowskiego do pasterza wiodącego swoją trzodę 
do spełnienia ofiary życia. Podkreślał, iż w jego 
przypadku był to wybór świadomy, gdyż mogąc siebie 
ocalić pozostał dobrowolnie ze swoimi parafianami 
do końca przygotowując ich i siebie do spotkania 
z Panem. Przywołując tę postawę najwyższego 
heroizmu prosił o chwilę refleksji nad naszymi 
postawami, dziś żyjących wobec drugiego człowieka, 
wobec naszej wiary i kościoła oraz wobec Boga.
  Po tamtej uroczystości dziennikarka ,,Echa 
Katolickiego’’ z Siedlec Pani Małgorzata Kołodziejczyk 
przeprowadziła szereg rozmów z potomnymi 
pomordowanych, licznie zgromadzonymi 
na uroczystości. Oto kilka z tych relacji:
- Andrzej: - Miejsce upamiętniające naszych 
dziadków i pradziadków jest dla mnie szczególne. 
Tu zginęło wielu młodych Polaków. Mój dziadek 
wprawdzie był prowadzony na miejsce stracenia, 
ale w trakcie selekcji został odłączony od grupy.
- Teresa: - Tutaj zginął brat mojej babci. W domu 
została jego żona a córka urodziła się już po śmierci 
ojca. Dziewczynka nigdy go nie zobaczyła. –mówi 
podkreślając, że wśród zabitych byli zarówno ludzie 
starsi jak i młodzi. Najmłodszy miał dwadzieścia lat.
- Helena: - Pamiętam dobrze słowa ojca, który 
opowiadał jak to podszedł do niego ksiądz Ryczkowski 
i poprosił o machorkę. Był zwolniony mógł wracać 
z moim ojcem. Niemcy zabrali także kierownika 
szkoły Antoniego Zagańczyka. Był wdowcem i bardzo 
rozpaczał że zostanie sama jego mała córeczka.
- Stanisław: - Stryjek tam zginął został schwytany 
razem z moim ojcem, który był starszy od swego 
brata. Po selekcji ojca zwolnili a stryjek został. Wtedy 
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ojciec podszedł do Niemca i poprosił żeby mógł 
pójść za swego brata, bo matka po młodszym będzie 
bardzo płakać. „ Uciekaj do domu” – usłyszał. Gdyby 
tamten się zgodził, zginąłby mój ojciec – dodaje.
  Dziś w Woli Osowińskiej nie ma już ludzi świadomie 
pamiętających swego proboszcza z lat 1930-31. Ci 
urodzeni w latach dwudziestych mieli wtedy po 
kilka lat. To naturalne gdyż taka jest kolej rzeczy i 
czasu. Halina Poświatowska w wierszu „ Koniugacja” 
ujęła to lapidarnie acz genialnie w pięciu słowach:
„ Ja mijam, Ty mijasz, Mijamy…”
  Ważne jest, by ludzi nieprzeciętnych zachować i 
utrwalić we wdzięcznej pamięci. Temu między innymi, 
służą te zapiski. Sami mijając pamiętajmy i przekazujmy 
pamięć o nich młodszym, aby oni następnym itd. W 
ten sposób spełnimy naszą powinność a oni, którzy 
już „minęli” rzec by mogli „ Non omnis moriar”.
  Oprócz pamięci po księdzu Ryczkowskim zostało 
w archiwaliach trochę jego korespondencji, której 

z różnych powodów przytaczać tu nie należy. 
Poniżej jednak pokazujemy kopię życiorysu 
pisanego jego ręką, pięknym kaligraficznym 
pismem z efektownym zawijasem w autografie.
  Parę lat temu, usłyszałem od jednego z mieszkańców 
Woli Osowińskiej, że przechowuje on szatę liturgiczną 
księdza Ryczkowskiego. Bardzo to chwalebne. Myślę, 
że mogłaby ona stanowić jeden z najważniejszych 
eksponatów tamtejszego muzeum.  Jej wartość, z 
czasem może jedynie wzrastać, gdyż nasz Kościół 
nie zapomina o swoich męczennikach. Czasem trwa 
to dłużej jak w przypadku Męczenników z Pratulina 
albo ojca Kolbego lub krócej jeśli wierzyć mediom w 
odniesieniu do niedawno zamordowanej w Ameryce 
Łacińskiej polskiej młodej wolontariuszki. Kościół się 
nie śpieszy, gdyż sam trwa od 2 tysięcy lat, a jego działania 
obliczone są na dziesiątki a czasem setki lat do przodu.
  Kto jednak wie czy eksponat z Woli Osowińskiej 
za jakiś czas nie nabierze rangi relikwii. 
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Choinka noworoczna wpisała się na stałe w kalendarz 
imprez organizowanych w naszej szkole. Wzorem lat 
ubiegłych została zorganizowana w niedzielę, w tym 
roku odbyła się 15 stycznia.  W rytmach karnawałowej 
muzyki bawili się nie tylko aktualni uczniowie naszej 
szkoły, ale także nasi absolwenci oraz rodzice. Uczniowie 
chętnie brali udział w tańcach, dlatego dyskotekę 
zakończyliśmy dopiero w godzinach wieczorowych.

Choinka w Woli Chomejowej

Jasełka w Woli Chomejowej
Tradycją naszej szkoły jest wspólne spotkanie 

przedświąteczne dzieci, rodziców, nauczycieli i 
zaproszonych gości. Tegoroczna uroczystość odbyła się 
19 grudnia. Rozpoczęła ją p. Elżbieta Miciuk. W imieniu 
nieobecnej pani dyrektor oraz własnym przywitała naszych 
gości: p. Radosława Sałatę – wójta gminy Borki, księdza 
Andrzeja Witkowskiego – proboszcza parafi i Ulan, p. 
Wojciecha Cieślaka – sołtysa Woli Chomejowej, Koło 
Śpiewacze oraz obecnych nauczycieli, rodziców i uczniów. 
Następnie głos zabrali uczniowie z klas IV-VI przedstawiając 
jasełka przygotowane przez p. Magdę Dziobę. Dzięki naszej 
młodzieży publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię 
Maryi i Józefa szukających miejsca do schronienia na noc, 
którzy po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się 
przenocować w stajni.Po występie uczniów panie z Koła 
Śpiewaczego zaprezentowały kolędę „Ach ubogi żłobie” 
oraz pastorałkę „A wczoraj z wieczora”. W dalszej części 
spotkania kilka miłych słów wygłosili nasi goście. A po 
wspólnej modlitwie wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem 
składając sobie życzenia i zasiedliśmy do stołów, na których 
stały przygotowane przez rodziców potrawy wigilijne.
Był to wyjątkowy dzień, który wprowadził zebranych w 
miły, przedświąteczny nastrój, pełen zadumy i radości. 
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W dniu 15.12.2016 roku w Zespole Placówek 
Oświatowych w Woli Osowińskiej odbył się Mikołajkowy 
turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Borki. W 
turnieju startowało 109 zawodników z terenu powiatu. 
Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali: 

(dziewczęta / chłopcy)
Klasy I-IV

I.Monika Muszyńska / I.Mateusz Burczaniuk                  
II.Patrycja Góral / II.Marcin Cieślak

III.Alicja Skowron / III.Adam Łobejko
Klasy V-VI

I.Weronika Korszeń / I.Tomasz Wąsowicz
II.Julia Krasuska / II.Jakub Wołowik

III.Patrycja Korszeń / III.Szymon Sokołowski
Gimnazja 

I.Paulina Kania / I. Dariusz Boschke
II.Natalia Górna / II. Adrian Bernat

III.Aleksandra Niewęgłowska /III. Kamil Bilski
Kategoria OPEN

I.Klaudia Włodarczyk / I. Łukasz Bernat
II.Martyna Adamczyk / II. Marek Wierzbicki

III.Dagmara Witek / III. Marek Makosz
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy, 
słodkie upominki. Pozostali uczestnicy 
mieli możliwość poczęstunku cukierkami .

Turniej Tenisa Stołowego

I gminne spotkanie Samorządów Uczniowskich
Dnia 28 listopada 2016 roku w Zespole Placówek 

Oświatowych odbyło się I Gminne Spotkanie 
Samorządów Uczniowskich szkół podstawowych i 
gimnazjów. Honorowym patronatem objął je Wójt 
Gminy Borki – pan Radosław Sałata, który był też 
jednym z zaproszonych gości. Organizatorami byli 
młodzi ludzie, działający w samorządach ZPO w 
Woli Osowińskiej wraz z opiekunkami. Spotkanie 
miało na celu uświadomienie znaczenia działania 
w samorządzie, wpływu na rozwój młodzieży oraz 
nawiązanie bliższej współpracy między szkołami.
Na początku przewodnicząca rady SU gimnazjum 
– Gabriela Zielant i jej zastępca – Julia Żurawska 
powitały wszystkich zebranych i poprosiły o 
przedstawienie się uczestników spotkania. Następnie 
zapoznały uczestników z wynikami ankiety 
dotyczącej samorządu i samorządności, która została 
przeprowadzona w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej 
oraz wśród gimnazjalistów. Potem głos zabrał pan 
wójt, który przybliżył strukturę samorządu gminnego 
i zwrócił uwagę na wpływ aktywności młodzieży na 
ich dorosłe życie. Wszyscy obejrzeli prezentację na 
temat samorządu uczniowskiego i jego roli w szkole. 
Następnie uczestnicy spotkania pracowali w grupach, 
które miały określić, czym jest „dobry samorząd”, a 
także jaki powinien być jego przedstawiciel. W każdej 
grupie pracowała zarówno młodzież, jak i dorośli. 
Wszyscy mocno zaangażowali się w pracę, której 
efekty przedstawili na forum. Po tych prezentacjach 

uczestnicy zostali zaproszeni na przerwę i poczęstunek.
Druga część spotkania rozpoczęła się od obejrzenia 
prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli 
samorządów, a dotyczących ich działalności w 
poszczególnych szkołach. Następnie miała miejsce 
debata na temat wpływu działalności w samorządzie na 
życie dzieci i młodzieży. Wzięli w niej udział uczniowie 
oraz zaproszeni goście. Pan Wójt zaproponował, by 
odbyło się kolejne spotkanie integrujące młodych 
ludzi działających w samorządach. Komisja 
dziennikarska spisała wnioski wynikające ze 
spotkania, które przedstawiła pani Hanna Gołoś.
Na koniec pani Danuta Kucio – dyrektor 
ZPO podziękowała wszystkim za 
udział i wręczyła pamiątkowe dyplomy.
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15 grudnia uczniowie naszej szkoły uporządkowali 
swoją dotychczasową wiedzę na temat elektryczności 
i prądu. Uzyskali odpowiedzi na kilka pytań: Co to 
jest prąd? Jak się go wytwarza? Skąd można pozyskać 
energię elektryczną? Jakie jest jej zastosowanie? Poza 
tym przypomnieli sobie, jak bezpiecznie można z prądu 
korzystać i co zrobić w przypadku porażenia nim. Jak 
się okazało doskonale pamiętają numery alarmowe. To 
była bardzo ciekawa i niewątpliwie przydatna lekcja.

15 grudnia uczniowie naszej szkoły uporządkowali 

Wola Chomejowa o prądzie

Na kulig do Krasewa
Dnia 22 stycznia 2017 roku przy remizie OSP w 

Krasewie odbyła się impreza dla wszystkich mieszkańców 
wsi. Organizatorami imprezy byli: Koło Gospodyń 
Wiejskich w Krasewie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Krasew, Ochotnicza Staż Pożarna w Krasewie, Delegat 
Lubelskiej Izby Rolniczej – mieszkaniec Krasewa.
Pierwszą z atrakcji był kulig. Zaprzęgi koni z sankami 
ruszył spod remizy po zaśnieżonych polnych drogach. 
Rodzice i dzieci bawili się znakomicie. Dla jednych i 
drugich była to super atrakcja. Po powrocie do remizy 
na uczestników czekało ognisko i oczywiście pyszne 
kiełbaski. Kulig kuligiem, ale nic tak nie smakuje jak 
kiełbasa pieczona nad ogniskiem. Gdy dzieci i dorośli 
posilili się i ogrzali przy ognisku, mogli potańczyc 
przy muzyce akordeonu, która towarzyszyła imprezie.

Rękodzieło
W dniach 7 i 8 grudnia w większości szkół naszej 

gminy odbyły się warsztaty rękodzielnicze. Prowadziła 
je, z wielką radością i zaangażowaniem pani Helena 
Nowacka-Długołędzka. Zainteresowania i działania 
p.Heleny to rękodzieło artystyczne: pisanki, haft  
artystyczny i ludowy, szydełkowanie, druty. Jest ona 
stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Uczyła dzieci z Tchórzewa, Bork i 
Woli Chomejowej jak zrobić tradycyjne ozdoby 
bożonarodzeniowe z naturalnych materiałów. 
Było świetnie. Wszyscy liczą na dalszy ciąg..:)

31 stycznia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkach 
rozpoczęły się zajęcia z podstaw obsługi komputera i 
Internetu realizowane w ramach projektu Kompetencje IT 
- Lubelskie. Szkolenie dofi nansowane jest z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-20, Działanie 
12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków 
obcych. Benefi cjentem jest ICT LAB Centrum Szkoleń 
Informatycznych Grzegorz Michałowski. W szkoleniu 
bierze udział 10 osobowa grupa - wszyscy to mieszkańcy 
Gminy Borki, którzy chcieli podnieść swoje umiejętności 
komputerowe. Udział w tym projekcie dla jego uczestników 
jest całkowicie bezpłatny. Kurs potrwa do dnia 08 kwietnia 
2017 roku. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu 
we wtorki i w czwartki w godzinach popołudniowych.

Szkolenie komputerowe
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W każdy  piątek o godz.  19.00   
Sala lustrzana 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Borkach 

z/s w Woli Osowińskiej ul. Wesoła  29 

 Zajęcia   z  odpłatnością  7 zł / za godzinę.  

Pierwsze  spotkanie organizacyjne 

już  3 marca o  19.00 w GOKiS 
Zaprasza  pani  A.  Śliwińska ( prowadząca z powodzeniem 
zajęcia  w Ulanie,  Wojcieszkowie  i  Woli  Chomejowej ) 

ZAPRASZAMY! 
Zapisy pod nr  tel. 81 85 74 195.   Możliwość  zajęć w innej lokalizacji  po zebraniu 
większej liczby uczestników - minimum 10 osób. 

Zapisy na bieg pod adresem internetowym
www.e-gepard.eu/showontest.310

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 15 lutego 
2016 r. nastąpiła zmiana godzin pracy placówek 
bibliotecznych – Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Borkach oraz Filii w Woli Osowińskiej.

Nowe godziny otwarcia:
Gminnej Biblioteki Publicznej   w Borkach

poniedziałek 07:00 -  20:00
wtorek 09:00 - 17:00
środa 07:00 - 20:00

czwartek 09:00 - 17:00
piątek 09:00 - 17:00

Filii w Woli Osowińskiej
poniedziałek 09:00 -  17:00

wtorek 07:00 - 20:00
środa 09:00 - 17:00

czwartek 07:00 - 20:00
piątek 09:00 - 17:00

  Z a p r a s z a m y !

A P E L
Koło Łowieckie nr 18 „PONOWA” w Białej 
Podlaskiej posiadający 5 obwody łowieckie na 
terenie zapowietrzonym Afrykańskim Pomorem 
Świń ASF czyni starania o przejęcie obwodu 
nr 70, które dzierżawi Koło Łowieckie nr 10 
Borki w Lublinie jako jedyny obwód. Obwód 
o którym jest mowa położony jest na terenie: 
Gminy Borki, Gminy Ulan, Gminy Radzyń 
Podlaski, Gminy Wojcieszków. Istnieje bardzo 
duże prawdopodobieństwo przeniesienia tej 
choroby na nasz teren w chwili przemieszczania 
się myśliwych z tamtego rejonu do nas, 
gdyby został wydzierżawiony im ten obwód.
Apelujemy do producentów trzody chlewnej 
i nie tylko o podejmowanie działań w celu 
uniemożliwienia przejęcia obwodu nr 70 przez 
Koło Łowieckie nr 18 „PONOWA” aby nie dopuścić 
do przeniesienia tak groźnej choroby na nasz teren.
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Ogłoszenia płatne

CZAPLA - Biuletyn Samorządowy Gminy Borki
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Ogłoszenia płatne

CZAPLA - Biuletyn Samorządowy Gminy Borki

Wybrane produkty i ich działanie. Więcej informacji 
u lokalnego dystrybutora:
Chloro� l w płynie (475,6 ml)
- redukuje objawy związane z wrzodami żołądka, 
eliminuje odczucie zgagi i nudności
- odkwasza organizm oczyszczając krew
- wspomaga dotlenienie komórek
- wzmacnia wątrobę i usprawnia trawienie redukując 
m.in. wzdęcia i zaparcia
- wspomaga odchudzanie i redukuje obrzęki
- wpływa na jakość skóry i jej zapach
Gotu Kola (100 kap.)
- wzmacnia zdolności umysłowe
- zalecana przy schorzeniach psychicznych, schizofrenii, 
epilepsji, nadpobudliwości, depresji, neurastenii i 
nerwicy wegetatywnej
- poprawia pamięć i zwiększa zdolność koncentracji
- wzmaga funkcje umysłowe u dzieci i dorosłych
- niweluje nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
- zwalcza skurcze kończyn
- wzmaga libido
- pomocne w miażdżycy tętnic, niedokrwistości serca, 
hipotonii, Parkinsonizmie, niegojących się wrzodach, 
egzemie i łuszczycy
- zapobiega procesom starzenia się skóry (zapobiega 
powstawaniu zmarszczek i cellulitu)

- zmniejsza niewydolność żylną i żylaków
- przyspiesza gojenie się ran
- stymuluje wzrost włosów i paznokci
- leczy wypryski, trądzik, odleżyny i oparzenia
- wygładza blizny i zmniejsza ich przebarwienie
Koenzym Q10 plus (60 kap.)
- usprawnia układ sercowo – naczyniowy
- redukuje chroniczne zmęczenie
- usuwa toksyny
- reguluje poziom ciśnienia krwi
Solstic energia z natury (30 saszetek)
- zastępuje szkodliwe napoje energetyczne
- bezpieczny dla serca i układu nerwowego
- zapewnia dodatkową zdrową energię
- zwiększa koncentrację
- nie zawiera cukru
Pasta do zębów – sunshine brite (100 g) 
- usuwa kamień nazębny i przebarwienia
- chroni szkliwo
- wolna od fl uoru
- przeciwdziała krwawieniu dziąseł
Tei-fu – balsam do masażu (118,3 ml) 
- poprawia krążenie i regeneruje skórę
- likwiduje nadmierne napięcie i bóle mięśniowe
- wnika głęboko w komórki redukując bóle stawów


