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Zdaniem Wójta ...

CZAPLA - Biuletyn Samorządowy Gminy Borki

Słowo od Wójta
Szanowni Państwo
   Zaczęły się wakacje, czas najbardziej wyczekiwany przez 
uczniów naszych szkół, toteż od spraw oświatowych 
chciałbym dziś zacząć, choć nie brakowało innych ważnych 
i ciekawych wydarzeń w naszym życiu samorządowym. Ich 
przegląd, choć niepełny znajdziecie Państwo na dalszych 

stronach ,,Czapli”.
    Otóż w szkołach w Woli 
Osowińskiej i Tchórzewie 
Kolonii kończyły się 
kadencje dotychczasowym 
dyrektorom. W Krasewie 
i Woli Chomejowej, 
w związku z przejęciem 
przez samorząd tych szkół, 
procedura wymagała ich 
rozwiązania i powołania 
do istnienia na nowo, z 
dniem 1-ego września już 
jako nasze samorządowe 
szkoły. Fakt ten wymagał 

także ustanowienia nowych dyrektorów. W związku z tym 
ogłosiliśmy konkurs na stanowiska dyrektorskie do tych 
szkół, w wyniku którego komisja konkursowa wyłoniła 
i rekomendowała troje kandydatów. Do szkoły 
w Krasewie na dyrektora nikt nie kandydował i tamże 
dyrektor zostanie powołany decyzją administracyjną. 
Sylwetki nowych dyrektorów zaprezentujemy 
w następnej gazetce, na początku nowego roku szkolnego.
   23-ego czerwca we wszystkich placówkach oświatowych 
odbyło się uroczyste zakończenie edukacji za okres 
2016/2017. Nie mogłem osobiście uczestniczyć w tym 
święcie w żadnej ze szkół ze względu na służbowy 
wyjazd szkoleniowy. Reprezentowali mnie pracownicy, 
którzy w moim imieniu podziękowali odchodzącym 
dyrektorom, pogratulowali nauczycielom i uczniom 
osiągniętych wyników i wręczyli nagrody najlepszym. 
Przed rokiem formą nagrody dla najlepszych była 
kilkudniowa wycieczka. Dotarły jednak do mnie głosy, 
że nie wszystkim prymusom, a może ich rodzicom, taka 
nagroda przypadła do gustu. W roku bieżącym zmieniłem 
tę formułę na korzyść jednorazowego stypendium 
w gotówce. Mimo, iż to dla samorządu kosztowna sprawa, 
to cieszy mnie duża ilość świadectw z czerwonym paskami 
i bardzo wysoka średnia ocen uczniów, którzy je otrzymali. Za 
zgodą Komisji Oświatowej Rady Gminy wyasygnowaliśmy 
z budżetu sporą kwotę a prymusi w formie stypendiów 
otrzymali po pięćset złotych co kosztowało 29000 złotych. 
Łatwo obliczyć że takich stypendiów było 58. Były także 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe, głównie książkowe, dla 
uczniów i nauczycieli. Życzę całej społeczności szkolnej 
zdrowego odpoczynku w wakacje i szczęśliwego powrotu 
do swoich szkół we wrześniu.
   Maj i czerwiec to także tradycyjny czas świętowania 
strażaków-ochotników. Gminne obchody w tym roku 
zorganizowali druhowie z Krasewa, za co chciałem im 
serdecznie podziękować i takie podziękowania składam dla 
całej jednostki oraz zarządu na ręce prezesa OSP w Krasewie 
Druha Sławomira Kota. Impreza była nad wyraz udana. 

Dopisali ważni goście w osobach marszałka Sosnowskiego 
dyrektora Sławeckiego czy prezesa Starownika. Goście 
przywieźli do Krasewa nowoczesną motopompę, do której 
gmina musiała co nieco dołożyć, a od gospodarzy otrzymali 
obietnicę, że na takim sprzęcie druhowie z Krasewa 
zaczną zajmować czołowe miejsca w zawodach gminnych, 
powiatowych a może i wojewódzkich. Życzę im tego. 
W minionym okresie odbyły się także te zawody i bardzo cieszy 
fakt, że na szczeblu gminnym z jedynastu jednostek brało 
w nich udział aż siedem. Są także już dwie drużyny żeńskie, 
we Wrzosowie i Woli Osowińskiej. Tak się składa że są to 
dwie najstarsze jednostki OSP w gminie. Dziewczęta z Woli 
mimo iż młodsze wyprzedziły wrzosowianki i na zawodach 
w Radzyniu zajęły 3 miejsce w swojej kategorii. Gratulacje. 
Wewnątrz biuletynu znajdziemy krótką fotorelację.
   W szkołach, GOKiS i Domu Ludowym w Sitnie 
odbywały się ważne dla nas imprezy artystyczne. 
Z braku miejsca nie mogłem o wrzystkich napisać, 
ale krótkie relacje z ich przebiegu zawarte są także 
w ,,Czapli”. Chciałbym jedynie wspomnieć o dwóch to jest 
o Rowerowym Rajdzie Papieskim (zdjęcie na okładce), 
oraz o Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez 
Dyrekcję, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców ZPO 
w Borkach. Gratuluję pomysłu i wspaniałej organizacji.
   W minionych 2 miesiącach odbywały się także sesje 
Rady Gminy Borki. Dla mnie osobiście szczególnie ważna 
była ta ostatnia ze względu na uchwałę absolutoryjną 
czyli skwitowanie działań wójta przez radę w aspekcie 
wykonania budżetu za miniony rok. Nie obyło się bez 
uszczypliwości, wiadomo z której strony, ale mam powód 
do zadowolenia, gdyż nasza rada większością głosów 
8:5 udzieliła mi skwitowania. Bardzo się cieszę, że już 
większość rady dostrzega pozytywy mojego działania. Nie 
ukrywam równocześnie, iż martwi mnie fakt, że pięcioro 
sporód radnych wstrzymało się od głosu. Czyżby nie mieli 
na ten temat nic do powiedzenia? Nie zamierzam się tym 
jednak bardzo przejmować, bo trzeba robić swoje, a roboty 
jest jeszcze mnóstwo. Zachowanie tej piątki określam jako 
,,Syndrom władzy utraconej”.
   Życzę Państwu miłej lektury i zapraszam do czynnego 
uczestnictwa we wszstkich letnich wydarzeniach 
w naszej gminie jak chociażby festyn sportowo-rekreacyjny 
z Memoriałem Biegowym Pamięci Dywizjonu 303, który 
odbęcie się 9 lipca na stadionie w Starej Wsi, czy też gminne 
dożynki organizowane 27 sierpnia po wielu, wielu latach 
przerwy we Wrzosowie.

Radosław Sałata

Absolutorium
Dnia 19 czerwca 2017 Rada Gminy Borki na XXVI 
sesji większością głosów  podjęła uchwałę o udzieleniu 
absolutorium Wójtowi Gminy Borki z tytułu wykonania 
budżetu za 2016 r. oraz uchwałę w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania  fi nansowego wraz ze 
sprawozdaniem Wójta Gminy Borki z wykonania budżetu. 
Podczas sesji absolutoryjnej obecnych było 13 radnych, 8 
głosowało za, 5 się wstrzymało. 
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-określenie charakteru wyjazdu,
-wskazanie adresu oraz nazwy pracodawcy lub miejsc 
prowadzenia działalności.
Wymienione dane przyspieszą oraz usprawnią proces 
rozpatrywania wniosku pod względem formalnym.
Zmiany w  dotychczasowych przepisach:
-Warunkiem uzyskania 500+  oraz becikowego na dziecko 
będzie zasądzenie alimentów, chyba że ich zasądzenie jest 
niemożliwe np. drugi rodzic nie żyje,
-opieka będzie uznawana za naprzemienną, gdy będzie 
sprawowana w porównywalnych i powtarzających się 
okresach,
- rodzicowi będzie się należał się jeden dodatek niezależnie 
od liczby dzieci, nad którymi sprawuje opiekę na urlopie 
wychowawczym,
- kwota dochodu osiągana z działalności rozliczanej 
podatkiem ryczałtowym będzie ogłaszana corocznie przez 
ministra rodziny w formie obwieszczenia,  
- po okresie 3 miesięcy od dnia utraty pracy organ sprawdzi, 
czy rodzic ponownie nie zatrudnił się u tego samego 
pracodawcy- będzie to skutkowało utrata  i nienależnie 
pobranym świadczeniem.

Informujemy, że okres świadczeniowy na rok 2017/2018  
oraz składanie wniosków o świadczenia rodzinne wraz 
z dodatkami rozpocznie się 1 sierpnia 2017 r. a dla osób 
posiadających gospodarstwo rolne od 1 października  2017  
, świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 będzie 
można  składać od 1 sierpnia 2017 r. Natomiast wnioski 
o przyznanie stypendium szkolnego od 1 do 15 września 
2017 r. Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze 
na drugie i kolejne dziecko (bez dochodu) zachęcamy 
do składania wniosków w formie elektronicznej, które 
można złożyć bez wychodzenia z domu. Podstawą do 
ustalania dochodu na okres świadczeniowy 2017/2018 jest 
rok bazowy 2016 oraz wszystkie utraty i uzyski dochodu 
następujące po tym roku ( utrata bądź podjęcie pracy). 
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenia:
1.Zaświadczenie/oświadczenie ze szkoły dla ucznia, który 
ukończył 18 rok życia 
3. Zaświadczenie/ oświadczenie ze szkoły dla ucznia 
dojeżdżającego do szkoły poza miejscem zamieszkania 
4. Zaświadczenie/ oświadczenie ze szkoły dla ucznia 
przebywającego w internacie 
5 .Kserokopia nakazu płatniczego za 2016 rok lub 
zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 
2016 – dotyczy rolników 
6. Zaświadczenie od komornika sądowego za 2016 rok 
o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych 
(dotyczy osób pobierających świadczenia alimentacyjne).
7. Wyrok zasądzający alimenty, chyba że uzyskanie takiego 
wyroku jest niemożliwe np. drugi rodzic nie żyje.
8. Zaświadczenie od komornika sądowego stwierdzające 
bezskuteczność egzekucji (dotyczy osób ubiegających się  
o  świadczenia alimentacyjne).
9. Zaświadczenie/oświadczenie od pracodawcy 
potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym  
10. W przypadku  zmiany w sytuacji dochodowej tj. utraty 
bądź uzyskania dochodu należy dołączyć:
- utrata dochodu- świadectwo pracy; pit-11
- uzyskanie dochodu – umowa o pracę; zaświadczenie 
o uzyskanym dochodzie z miesiąca następującego po 
miesiącu , w którym dochód został uzyskany- zaświadczenie 
o dochodzie netto.
11. Kopia dokumentów tożsamości obojga rodziców 
12. Nr PESEL wszystkich członków rodziny
13. W przypadku uzyskania dochodu (np. podjęcie 
zatrudnienia itp.) w roku kalendarzowym tj. 2014 dokument 
potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był 
osiągany. 
14. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku 
gdy ojciec dziecka jest nieznany
15. Zaświadczenie z KRUS o przebywaniu na zasiłku 
chorobowym za rok 2016 wszystkich osób ubezpieczonych 
w KRUS.
16. W przypadku przebywania członka rodziny poza 
granicami kraju podczas wypełniania wniosku należy  
podać :
-adres zamieszkania poza granicami RP,

Informacja Gminnago Ośrodka Pomocy Społecznej
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  Już po raz drugi młodzież z ZPO w Borkachi oraz  
z Zespołu Szkół w Ulanie – Majoracie wzięła udział w rajdzie 
rowerowym „Od Jana Pawła II do Jana Pawła II”, którego 
celem jest integracja lokalnych społeczności, gmin, szkół, 
ośrodków kultury i parafii z gmin Borki i Ulan-Majorat. 
Trasa rajdu to 30 kilometrów: Borki – Sitno – Olszewnica 
– Borowe – Zespół Szkół w Ulanie Majoracie (i droga 
powrotna). Tym razem to uczniowie z Ulana przyjechali 
rano, 16 maja, do Bork. Oficjalne rozpoczęcie II Rajdu 
Papieskiego miało miejsce przed pomnikiem Jana Pawła 
II. Uczestników powitał wójt Gminy Borki, pan Radosław 
Sałata, delegacja Zespołu Szkół w Ulanie - Majoracie 
złożyła kwiaty, a potem wszyscy uczestniczyli we mszy 
św., odprawionej w kościele parafialnym w Borkach przez 
księdza proboszcza Kazimierza Dudka oraz księdza Łukasza 
Michaluka z parafii Ulan - Majorat. Następnie, eskortowani 
przez strażaków z OSP Sobole oraz OSP Borki, wyruszyliśmy 
do Ulana. Pogoda dopisała, warunki do wycieczki 
rowerowej idealne, więc w miarę szybko dotarliśmy do 
celu. Tu powitał nas z kolei wójt Gminy Ulan, pan Jarosław 
Koczkodaj, przedstawiciele ZPO w Borkach złożyli kwiaty 
przed pomnikiem Jana Pawła II, a później przeszliśmy do 
budynku GOK w Ulanie – gospodarze zaserwowali nam 
smaczny bigos, a na deser (dla wyrównania kalorii…) 
ciasto. Spotkanie integracyjne rozpoczęło się od wspólnie 
wyśpiewanych piosenek karaoke, uczniowie z Ulana 
przygotowali prezentację na temat Patrona obu placówek, 
a najlepsi wokaliści Zespołu Szkół zaprezentowali swoje 
umiejętności wokalne - warto było posłuchać... Uroczyście 
pożegnani przez pana Wójta Koczkodaja wyruszyliśmy  
w drogę powrotną do Bork.
  W tym roku nie zabrakło też innych, raczej 
niespodziewanych zdarzeń (ale charakterystycznych dla 
podróżujących, gdy środkiem lokomocji jest rower)… 
Najmniej spodziewanym było zderzenie z… sarnami, 
które przytrafiło się naszym gimnazjalistkom. Tuż za 
miejscowością Borowe dwie sarny próbowały przebiec 
przez drogę i ku swojemu zdziwieniu napotkały przeszkodę 
w postaci przejeżdżających wtedy dziewczyn z klas II. 
Według relacji Agnieszki Mazur „mniejsza sarna przeleciała 
nad głowami dziewczyn a większa ślizgiem wjechała  
w rower Weroniki”… Na szczęście obie, i sarna, i Weronika, 
przetrwały zderzenie, choć ten bliski kontakt z naturą był 
raczej bardziej bolesny dla Weroniki… (szkoda, że rajdowi 
fotoreporterzy przegapili tę sytuację – to mogłoby być 
zdjęcie roku…) Poza tym przytrafiła się pęknięta opona  
(i trzeba było pożyczać rower), były też spadające łańcuchy 
i blokujące się przerzutki, a nawet blokada koła zakończona 
dość bolesnym upadkiem Martyny… Pod koniec trasy  
w eskortującym nas samochodzie strażackim nie było 
już miejsca dla rowerów (i ich właścicielek)…Wielkie 
słowa uznania dla najbardziej poszkodowanych Weroniki 
i Martyny, które się nie poddały i dzielnie dojechały do 
Bork. Na zakończenie rower jako „pozytywny” bohater: 
w przyszłym roku Michał Kalicki będzie mógł pojechać 
na rajd nowym rowerem, ponieważ wylosował główną  
i jedyną nagrodę – rower - w zasponsorowanej już po raz 

drugi przez wójta Gminy Borki loterii dla uczestników 
rajdu z ZPO Borki. Gratulacje dla zwycięzcy!!
  Jak powiedział ks. Dudek w kazaniu: „tworzymy własną 
historię” łącząc gminy Borki i Ulan, a przede wszystkim 
integrując młodzież, wokół postaci Jana Pawła II. Ten, już 
drugi, rajd rowerowy to nie tylko hołd oddany Patronowi 
obu placówek oświatowych, ale też poznawanie siebie, 
otwarcie się na innych czy niezapomniane wrażenia – jak 
chociażby spotkanie z sarnami. Czekamy na przyszły rok!
Organizatorami wydarzenia są Wójt Gminy Borki, 
Wójt Gminy Ulan-Majorat, GOK w Borkach z/s w Woli 
Osowińskiej, GOK w Ulanie-Majoracie, Zespół Placówek 
Oświatowych w Borkach, Zespół Szkół w Ulanie-Majoracie.

Izabela Smogorzewska

II Rajd Papieski za nami ...
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XX Marsz Pokoju
  23 kwietnia w Nowinach odbył się XX Marsz Pokoju, dla 
uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej i pacyfikacji, dokonanej 
przez hitlerowców 14 kwietnia 1940 roku na mieszkańcach 
tej wsi. Niemcy rozstrzelali wówczas 13 osób i spalili ich 
domostwa. 
  Uroczystość rozpoczęła się w Remizie w Nowinach, 
gdzie ks. Stefan Kurianowicz odprawił mszę św. 
w intencji pomordowanych i o pokój na świecie. 
Następnie młodzież z wyżej wymienionych szkół 
recytowała okolicznościowe wiersze, a Grupa Wokalna 
„Siew” – działająca przy Muzeum Regionalnym  
w Woli Osowińskiej – zaśpiewała specjalnie na tę okazję 
przygotowane pieśni m.in. „Polonez Katyński”.
  Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz do 
pobliskiego lasu, aby przy kapliczce, upamiętniającej 
miejsce zbrodni, zapalić znicze i pochylić głowy  
w hołdzie ofiarom pacyfikacji  z 14 kwietnia 1940 roku   
i  odczytany został „Apel o pokój”, wyrażający pragnienie, 
aby nigdy nie powtórzyły się takie tragiczne czasy. 

I Gminny Turniej Wsi
  25 czerwca o godz.14.00  na boisku szkolnym w Woli 
Chomejowej  spotkały się reprezentacje większości so-
łectw Gminy Borki. Sołectwo ( radny Piotr Cieślak, sołtys  
Wojciech Cieślak) i  koło gospodyń z Woli Chomejowej  
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach,   posta-
nowiło  zaprosić wszystkich mieszkańców naszej gminy do 
współzawodnictwa w  I Gminnym Turnieju Wsi. Turniej 
odbył się pod patronatem, i o puchar Wójta Gminy Borki  
Radosława Sałaty. W wyniku różnorodnych konkurencji  
( jury w składzie: sekretarz gminy p. Renata Leszcz, p. 
Hanna Gołoś i radny powiatu  Szczepan Niebrzegowski ,z 
pomocą p. Ilony Sikorskiej- Korgol), wyłoniono najlepsze 
drużyny: 1 miejsce  Wola Chomejowa,  2 miejsce  Olszew-
nica,
3 miejsce Krasew.  GRATULUJEMY !
  Zadań było wiele: gawęda i piosenka o wsi, przeciąganie 
ciągnika, pchanie balota, jazda parami z taczką, piłowanie 
drewna (kobiety) , szczudła, nieletnie wyścigi rowerków, 
czy wyczerpujący slalom sołtysów do urzędu….  Śmiechu, 
potu i wysiłku było wiele… 
  Nawet rozgrzewka, przeprowadzona dla panów przez Jul-
kę S. ( np.pompki!!! ) ,czy dla pań w rytmie zumby przez  
Pawła Jabłońskiego ( ach te rytmy)- do najłatwiejszych nie 
należały. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
sponsorom( a było ich wielu), dzięki którym mogli zapew-
nić nagrody, rozrywkę, dmuchańce, przejażdżki konne  
 i poczęstunek. Dziękujemy za zabawę i zapraszamy już za 
rok….                                                        Izabela Smogorzewska
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Borki Nature and Science Park
  Już niedługo w Borkach powstanie Centrum Nauki - 
Borki Nature and Science Park - miejsce gdzie przyszłość  
i nowoczesność połączy się z tradycją, a edukacja  
z rozrywką.  
  Różnorodność  stanowisk w Centrum Wiedzy pozwoli by 
każdy wg własnych potrzeb i upodobań mógł odkryć reguły 
otaczającej nas rzeczywistości ale i stworzyć coś nowego, 
autorskiego. Na przykład będzie można poczuć się jak ptak 
podczas lotu czy ryba podczas pływania, zbudować swojego 
robota z klocków LEGO czy przygotować posiłek w kuchni 
molekularnej. Escape room zapewni rozrywkę tym, co lubią 
zagadki kryminalne a kino sferyczne pozwoli na przyjemny 
relaks. Dla miłośników gier przygotujemy procesualną 
sferę świata gier gdzie będą rozgrywane turnieje, konkursy, 
będzie można nauczyć się programowania,  ale też zagrać  
w tradycyjne gry planszowe. 
  Obszar wokół budynku dostarczy możliwości aktywnego 
spędzania czasu. Powstaną tam ścieżki krajoznawcze 
pozwalające na poznanie otaczającej przyrody. Zakładane 

jest zorientowanie ścieżek przyrodniczych wokół gry  
z przewodnikiem i wykorzystaniu punktów orientacyjnych 
oraz wiedzy przekazywanej przez urządzenia mobilne. 
Kolejną elementem będzie Park survivalowy z punktami 
kontrolnymi wymagającymi rozwiązania prostych zadań 
umożliwiających dalszą wędrówkę.
  Największą atrakcją będzie Dron racing, która polegać 
będzie na udostępnieni użytkownikom toru wyścigowego, 
dronów, googli VR oraz urządzeń sterujących. Każdy 
samodzielnie określi swoją ścieżkę zwiedzania.
  Latem w parku odbywać się będą wystawy i koncerty, a na 
turystów zmęczonych całodniowym pobytem czekać będą 
wygodne miejsca w hotelu.
  Mamy nadzieję, ze te działanie da efekt synergiczny  
z innymi działaniami w Gminie Borki i już za klika lat to 
miejsce o wspaniałych walorach turystycznych będzie 
rozpoznawalne na mapie turystycznej Polski i nie tylko.  

Połączone Rady Seniorów
   Na początku czerwca br. w gościnnych progach Urządu 
Gminy w Borkach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Po-
wiatowej Rady Seniorów z Radzynia Podlaskiego pod prze-
wodnictwem jej szefa Pana Dariusza Gałana. Właściwie to 
było spotkanie aż trzech rad, gdyż w komplecie stawiła się 
także nasza Gminna Rada Seniorów w Borkach oraz troje 
przedstawicieli Rady Seniorów z Ulana. Radzono nad pro-
pozycjami działań GRS w samorządach, oraz rolą seniorów 
w środowiskach gminnych i powiatowym. 

Korulczyk Marek

Maksymilioan Kolbe
  Jedna z członkiń Gminnej Rady Seniorów Pani Helena 
Młynarczyk przysała nam swj wiersz o tematyce religijnej.

O męczenniku Maksymilianie
Zostałeś świętym za dobroć Twą

A to za bliźnich umiłowanie
Bóg Cię obdarzył miłością swą

Oddałeś życie Ty za człowieka
Który swe dzieci wychować chciał
Bo on był przecież już wyznaczony

Głodową śmiercią umrzeć miał

Siedziałeś w celi niczym skazaniec
Gdy kaci przyszli po ciało twe
Ale za długo dla nich konałeś

Wytrwale szepcząc modlitwy swe

Zastrzyk z trucizną, który Ci dali, 
Rychło skonałeś na oczach ich
Wówczas myśleli że już wygrali

Nie będziesz w niczym przeszkadzał im

Gdy dusza Twoja uwielbia Pana
Z ciała pozostał już tylko pył

Oni nie chcieli żeby ktoś wiedział
Że w ich obozie ktoś taki był

Sprawiedliwości stało się zadość
Pan Bóg pamiętał uczynki Twe

I w poczet świętych ciebie powołał
I na ołtarze wywyższył Cię

Upraszaj Boga Maksymilianie
Żebyśmy żyli w spokojny czas

Od wszelkich wojen uchroń nas Panie
Pychy i złości nie było w nas

Młynarczyk Helena
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ZGK w Borkach przypomina
1. Przyłącze wodociągowo – kanalizacyjne wraz  
z urządzeniem pomiarowym winno być oplombowane 
i stanowi własność Zakładu. Każda ingerencja bez zgody 
Zakładu jest czynem zabronionym i podlega karze 
wynikającej z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Każdy użytkownik ma prawny obowiązek dbania 
o przyłącze a szczególnie o sprawność wodomierza w 
okresie zimowym, samowolnego nie otwieranie lub 
zamykanie zasuwy odcinającej przyłącze ponieważ 
usuwanie skutków uszkodzeń i zaniedbań wiąże się  
z obciążeniem kosztami naprawy po stronie odbiorcy,
3. Każdy właściciel, użytkownik posesji ma prawny 
obowiązek posiadania i udostępniania do kontroli 
dokumentów świadczących o wywozie nieczystości 
(szamba) przez instytucje do tego uprawnione,
4. Opłata za usługi świadczone przez zakład ( w tym za 
pobór wody i odprowadzanie ścieków) a także opłata za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowana 
jest w Kasie Zakładu ( niski budynek przy Urzędzie Gminy) 
bez prowizji w dni powszednie w godz. 8.00 – 13.30.
5. Usługi, awarie i usterki przyłączy wodno- 
kanalizacyjnych  należących do Zakładu można 
zgłaszać telefonicznie pod nr 81  85 74 230   
lub  577 000  679,
  W trosce o dobro wspólne jakim jest czystość  
i odpowiednia jakość dostarczanej wody przez  ZGK w 
Borkach informujemy, że upoważniony pracownik przez 
Kierownika Zakładu ma prawo kontroli przyłącza nie 
tylko w chwili okresowego odczytywania stanu urządzenia 
pomiarowego. Wyrywkowej kontroli może również 
dokonać wynajęta i upoważniona, wyspecjalizowana firma 
zewnętrzna .

Kierownik 
ZGK w Borkach

Kazimierz Szabrański

,,Nie poleci orzeł w g...a”
  Ktokolwiek kojarzyłby tytułowego ,,orła” z lotniczą prze-
szłością wójta Sałaty, robi to na własną odpowiedzialność. 
Po prostu kolejny raz sięgam do mojego umiłowanego 
Stanisława Wyspiańskiego i jego nieprzebranej skarbnicy 
cytatów, jaką jest ,,Wesele”. Zainspirowała mnie ostatnia 
sesja naszej rady z 19-ego czerwca bieżącego roku, a wła-
ściwie jej aspekt absolutoryjny. Wynik głosowania w tej 
sprawie: 8 za i 5 głosów wstrzymujących się wójt Sałata  
w swoim ,,Słowie” skomentował nad wyraz elegancko jako 
,,Syndrom władzy utraconej”. Ja nie jestem tak elegancki, 
ale lubię cytować mistrzów. Otóż będąc radnym nie moż-
na być ,,Za a nawet przeciw”. Nie można siedzieć okrakiem 
na barykadzie i puszczać perskie oko raz do jednych, a raz 
do drugich. W sprawach kardynalnych, a taką jest uchwała 
absolutoryjna, trzeba być albo ,,za’’ albo ,,przeciw”. Wstrzy-
mywanie się od głosu, to bandytyzm polityczny, który już  
w ubiegłym roku ośmieszył naszą gminę w regionie. Jednak-
że będąc ,,przeciw” trzeba mieć mocne i niezbite argumen-
ty potwierdzające taką decyzję oraz rzetelne jej uzasadnie-
nie, a nie ,,takie coś”, co było uzasadnieniem nieudzielenia 
skwitowania wójtowi w ubiegłym roku. Desygnat drugiego 
z rzeczowników zawartych w tytule, niewypowiedziany  
z szacunku do czytelników, ale mocno cuchnący nawiązuje 
do tego co spływa kanalizacją do istniejących i przyszłych 
oczyszczalni ścieków w naszej gminie. Na zarzut, iż wójt nie 
realizuje jeszcze rozbudowy oczyszczalni w Borkach, wyar-
tykułowany przez Pana Przewodniczącego zapytam:- Gdzie 
Pan był i jak Pan głosował, gdy poprzednia ekipa przyłącza-
ła do oczyszczalni w Borkach pracującej na 100% swoich 
możliwości, kolejną wieś to jest Osowno? Na zarzut sołtysa 
z Woli Osowińskiej, iż zostały wyrzucone w błoto pienią-
dze na projekt sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w tej wsi, 
zacytuję kolejnych mistrzów pióra:,, Mierz siły na zamiary” 
oraz ,,Znaj proporcją Mocium Panie”.
  Nikt nie neguje potrzeby kanalizowania nie tylko Woli 
Osowińskiej, ale i pozostałych wiosek. Prędzej czy później 
zmusi nas do tego postęp cywilizacyjny ale i prawo unijne. 

Dokumentacja techniczna, która się przeterminowała to 
najmniejszy kłopot, bo każdą dokumentację da się aktuali-
zować i to za niewielkie pieniądze pod warunkiem, że aktu-
alizacji dokona ten sam autor. Gorzej że koszt tej inwestycji 
tylko dla samej Woli Osowińskiej (oczyszczalnia + sieć), to 
kilkanaście milionów złotych, a więc blisko połowa cało-
rocznego budżetu gminy. A może by tak etapować tę inwe-
stycję w międzyczasie szukając środków zewnętrznych, bo 
przecież inne rzeczy dla mieszkańców innych wsi też trzeba 
robić.
  I to chyba wystarczająca odpowiedź na pytanie:- Dlaczego 
,,orzeł” tam nie poleci ?
  Na koniec nieco z innej beczki. Od paru miesięcy regional-
ne, ale i krajowe media donoszą o wielkiej inwestycji, która 
rozsławi małe Borki i ściągnie tu rocznie dziesiątki tysięcy 
turystów. Dlaczego my mając własną gazetę nic o tym nie 
piszemy? Dlaczego nasi mieszkańcy dowiadują się o spra-
wie od innych? Czyżbyśmy nic na ten temat nie wiedzieli? 
Otóż nie. Wiemy od ponad roku, a najwięcej wie wójt Sa-
łata, bo to on we własnej osobie jest głównym sprawcą tego 
co będzie, poprzez wytrwałe poszukiwania inwestorów z 
dużą kasą dla naszej gminy. Był w wielu miejscach Europy, 
widział różne rzeczy i wiedział gdzie i czego szukać, tak by 
eksponując nasze walory połączyć przyjemne z pożytecz-
nym. Więc dlaczego nic nam nie mówił- spyta ktoś- pod-
czas kiedy inni już podpinają się pod sukces, którego jesz-
cze nie widać? Wystarczy przeczytać pewną gazetę sprzed 
3 tygodni. Ano właśnie dlatego, że wizualnie nic się jeszcze 
nie dzieje. Chciał mieć pewność i nie robić próżnych na-
dziei. Poruszam ten wątek wbrew jego woli, ale ja wierzę, 
że się uda, że o Borkach będzie głośno, że może przyjechać 
tu rocznie 10 razy tyle ludzi ile liczy cała gmina, to zna-
czy ponad tysiąc autokarów, że powstaną stałe, nowe miej-
sca pracy w samym Centrum, ale drugie tyle obok niego 
i w najbliższej okolicy, że znacznie wzrosną wpływy po-
datkowe do kasy gminy i że nasze dzieci i wnuki będą 
miały za płotem to, po co inni będą do nas przyjeżdżać  
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z dalekich stron.
  Śmiem twierdzić, że żaden z dotychczasowych wójtów  
i naczelników (łącznie ze mną) nie odmienił tak bardzo sa-
mych Bork, ale także całej gminy, jak to zrobi wójt Sałata  
w ciągu jednej kadencji.
  Nie wiem także czy będzie zadowolony z powodu mojej 
niesubordynacji i napisania powyższego, ale nie jestem jego 
podwładnym a ponadto mam rentę. Gazetę może przecież 
składać ktoś całkiem inny, bo przecież nie ma ludzi nieza-
stąpionych.

Marek Korulczyk

PS.
   W ostatnim okresie odbyło się spotkanie przedstawicieli 
inwestora z zainteresowanymi inwestycją stronami, w tym 
także z przedstawicielami naszej gminy. Jak mówi Pani Ka-
tarzyna Grudzień-Krupska będąca pełnomocnikiem inwe-
stora: ,,Dzieją się teraz rzeczy niewidoczne gołym okiem 
ze sfery dokumentacji pozwoleń i projektów, ale wszystko 
zmierza we właściwym kierunku”. Na stronie 6 zamiesz-
czamy także krótką wypowiedź jednego z przedstawicieli 
inwestora na temat Centrum.

Komunikat o obradach 
Rady Gminy w Borkach 
  Od wydania poprzedniego numeru biuletynu Rada Gmi-
ny w Borkach zbierała się trzykrotnie, to jest 
4-ego i 31-ego maja oraz 19-ego czerwca.
  Sprawozdania wójta z czynności jakie wykonywał pomię-
dzy sesjami zajmują zawsze sporą część pisma, a w tym 
numerze byłyby trzykrotnie dłuższe, toteż po konsultacji  
z nim postanowiliśmy nie zamieszczać ich w bieżącym nu-
merze ,,Czapli”, gdyż i tak musimy rezygnować z części ma-
teriałów, które należałoby wydrukować.
  Wszystkich zawiedzionych kierujemy jednakże do In-
ternetu, gdzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
www.ugborki.bip.lubelskie.pl w zakładce Kierownictwo/
Rada Gminy/Protokoły z sesji Rady możemy śledzić bez 
cały przebieg obrad, gdyż są zarejestrowane właśnie po 
to. Przy okazji można sprawdzić aktywność i skuteczność 
swojego radnego (swojej radnej). W trzecim punkcie każ-
dej sesji wójt Sałata składa informację o tym co robił od 
poprzedniej sesji.

Korulczyk Marek

Wakcje już są - czas podsumowań
Rok szkolny 2016/17 się skończył, a ostatnie miesiące to 
czas  różnorodnych konkursów – szkolnych, gminnych, 
powiatowych…Wiosenna pogoda sprzyja także 
wycieczkom (nieco mniej nauce), ale liczny udział (i 
sukcesy) w konkursach dowodzą, że uczniowie ZPO 
w Borkach potrafią pogodzić rozrywkę z ciężką pracą.                                 
W kwietniu Natalia Bernacka (IIIB gimnazjum) piosenką 
„Kto tak ładnie kradnie” „wyśpiewała” II miejsce w XI 
Powiatowym Konkursie Poświęconym Pamięci Agnieszki 
Osieckiej w Kocku. Łukasz Latoch został laureatem 
przedmiotowego  konkursu z fizyki Lubelskiego Kuratora 
Oświaty, zdobył tytuł KAON-a w  tegorocznej edycji 
Polsko – Ukraińskiego Konkursu Fizycznego LWIĄTKO, 
wygrał II etap konkursu „Logika Młodego Matematyka”, 
organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Radzyniu Podlaskim w ramach Powiatowego Dnia 
Matematyki. W XI już edycji Powiatowego Konkursu 
Języka Niemieckiego, organizowanego przez I Liceum 
Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim w etapie 
finałowym (19 maja) II miejsce zajęła Aleksandra Blicharz 
(IIA), III miejsce przypadło Łukaszowi Latochowi (IIIB). 
Klasy III gimnazjum wybrały się 24 maja  na wycieczkę do 
Lublina. Celem było Państwowe Muzeum na Majdanku, 
założone na obszarze niemieckiego obozu koncentracyjnego, 
upamiętniające masową zagładę ludności podczas II wojny 
światowej. Wyjazd zorganizowała pani Aldona Sobczuk,  
a opiekę nad uczniami sprawowała pani Hanna Spocińska 
oraz pan dyrektor Roman Pawelec. Również do Lublina, 
na Dzień Dziecka, pojechali uczniowie klas IV  i V. Cel 
wycieczki był już inny: koncert w Filharmonii Lubelskiej 
pt. ”Dzień Dziecka - Muzyka Filmowa”. Podczas koncertu 
uczniowie odbyli podróż muzyczną po znanych bajkach 
filmowych, w którą zabrały publiczność: chór „Lubelskie 
Słowiki”, chór ze szkoły nr 34 w Lublinie oraz kwintet 
smyczkowy. Całość uświetnił występ solistki Filharmonii 
Lubelskiej, która zaśpiewała piosenkę z filmu „Królowa 
Lodu”. Po koncercie wszyscy udali się na krótką wyprawę 

szlakiem legend lubelskich,  uczniowie poznali tajemnicze 
i niesamowite historie związane Lublinem, m.in. legendy 
o Czarciej Łapie, o Leszku Czarnym, o relikwiach Drzewa 
Krzyża Świętego. Wyjazd zorganizowali wychowawcy 
klas czwartych p. Elżbieta Dziadosz i p. Marek Sikora. 
Opiekę nad uczniami w czasie wycieczki sprawowała też 
mama jednego z uczniów p. Paulina Kawka. Najmłodsi, 
uczniowie zerówki i klasy pierwszej wraz z rodzicami 
i wychowawcami, wybrali się 23 maja na wycieczkę 
do Warszawy. Najważniejszym  punktem wyprawy był 
spektakl „Obcy w lesie” w Teatrze Lalek Guliwer. Dzieci z 
przejęciem oglądały i słuchały historii o mieszkańcach lasu, 
zaniepokojonych pojawieniem się w okolicy kogoś nowego, 
obcego. Ostatnim etapem podróży był spacer po Ogrodzie 
Zoologicznym.  Obok udziału w konkursach, wycieczkach 
(i oczywiście lekcjach)  nasi uczniowie mieli możliwość 
uczestniczenia w praktycznych warsztatach z udzielania 
pierwszej pomocy. Zajęcia  przeprowadził  ratownik 
medyczny Tomasz Chadaj. Uczniowie klas szóstych  
i pierwszych gimnazjum z dużym zaangażowaniem ćwiczyli 
na fantomach, poznając w praktyce zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Duże sukcesy odnosi drużyna piłkarska 
gimnazjum, prowadzona przez pana Marka Makosza. 
Chłopcy  zdobyli w kwietniu mistrzostwo powiatu  
w ramach „Gimnazjady 2016/17”, a następnie  zajęli III 
miejsce w półfinałach województwa lubelskiego. Z okazji 
Dnia Dziecka odbyły się też, trochę nietypowe, mistrzostwa 
gimnazjum w Lotach Papierowych Samolotów.  Projekt 
imprezy opracowali gimnazjaliści z klasy II B w ramach 
zajęć artystycznych (grupa filmowa).  Najlepszy wynik  
( mierzone były czas lotu i długość) uzyskał Michał Kalicki 
(IIB): czas lotu – 3s 70, długość 19,20 m. Powoli kończymy 
rok szkolny, a od września czekają na nas duże zmiany…
Miejmy nadzieję, że rzeczywiście będą  dobre… A teraz - 
na wakacje!!! 

 Małgorzata Górna



9

Z życia gminy

CZAPLA - Biuletyn Samorządowy Gminy Borki

Inwestycja pn.: „Poprawa estetyki centrum wsi Wola 
Osowińska” została wykonana w ramach pozyskanych 
środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”
Wniosek o przyznanie środków został złożony w listopadzie 
2012 r. a umowę z UM Województwa Lubelskiego podpisano 
w maju 2013 r. o przyznaniu pomocy w kwocie 60.564 zł, 
jednak nie większej niż 80% kosztów kwalifikowanych. 
Termin wykonania zadania był pierwotnie przewidziany na 
dzień 01.11-30.11.2013 r., aneksowany na dzień 01.09.2014-
30.09.2014.
Po przeprowadzeniu procedury przetargowej została 
podpisana dnia 13 maja 2014 r. umowa z firmą KAN-
STYL” Agnieszka Kania, Moszczanka 74f, 08-500 Ryki. 
Koszt wykonania inwestycji – 117.792,34 zł brutto, termin 
wykonania – 20 sierpnia 2014 r. 
Zakres robót obejmował;
1. Rozbiórkę zniszczonego ogrodzenia z siatki, zniszczonej 
podmurówki i słupów ogrodzeniowych z cegły.
2. Wykonanie ogrodzenia z siatki.
3. Wykonanie licowania cegłami podmurówki i słupów.
4. Odremontowanie trzech bram i trzech furtek metalowych.
5. Montaż sześciu ławek betonowych z siedziskiem 
drewnianym i sześciu koszy na śmieci.
6. Wykonanie oświetlenia – 11 lamp.
7. Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu – 12 urządzeń

Współpraca z firmą w zakresie realizacji inwestycji nie 
przebiegała prawidłowo. Pomimo licznych wezwań do 
prowadzenia prac i spotkań na terenie budowy firma KAN 
STYL nie wywiązała się z umowy. W dniu 30.09.2014 
r. Gmina Borki odstąpiła od umowy z firmą KAN STYL 
z jej winy i obciążyła ją karami umownymi w wysokości 
35.337,69 zł. Gmina Borki wniosła sprawę do Sądu 
Przeciwko Pani Agnieszce Kani z uwagi na jej uchylanie 
się od zapłaty kar umownych. W dniu 12 grudnia 2016 r. 
zawarto w tej sprawie ugodę. Pani Agnieszka Kania wpłaciła 
na rzecz Gminy 50% wartości naliczonych kar, czyli kwotę 
17.668,84 zł
Na dzień 29.09.2014 – wykonano rozbiórkę ogrodzenia  
z siatki (302 m) i rozbiórkę podmurówki ogrodzenia 
Ostatecznie inwestycja została wykonana przez firmę 
DOMINO, Przemysław Górny z siedzibą - Stara Wieś 156, 
2-345 Borki, wyłonioną w wyniku zapytania ofertowego, 
z którą podpisano umowę w dniu 14.10.2014 r. na kwotę 
116.554,80zł. z terminem wykonania do 15.03.2015 r. 
Inwestycja została wykonana zgodnie z terminami 
zawartymi w umowie. 
Ostateczne koszty wykonania kształtowały się następująco:
Koszt zadania – 116554,80 zł
Kwota  dofinansowania - 57.306 zł

Alina Sowa

„Poprawa estetyki centrum wsi Wola Osowińska”

Pożegnanie Aliny 
Stępniewskiej
  W 12 maja 2017 roku Wójt Gminy Borki wraz  
z pracownikami pożegnał Panią Alinę Stępniewską, 
długoletnia pracownicę tutejszego urzędu, odchodzącą na 
zasłużoną emeryturę. Pani Alina pracowała w tutejszym 
Urzędzie Gminy od 1985 roku. Podczas spotkania Wójt 
Gminy Borki, w krótkim przemówieniu podziękowała Pani 
Alinie Stępniewskiej za wiele lat pracy dla naszej Gminy 
i zawsze z usmiechem na twarzy. Wszyscy pracownicy 
życzyli przede wszystkim długich lat zdrowia i powodzenia 
na emeryturze. Pani Alina ze wzruszeniem dziękowała za 
miłe słowa i obiecała, że będzie nas odwiedzać.

Zadanie: „Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw  
w miejscowościach na terenie gminy Borki”
Powyższy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW na lata 2014- 2020. Kwota otrzymanego 
dofinansowania to 194 923,33 zł. W ramach zadania wykonane 
będą:
1. Siłownia zewnętrzna w m. Wrzosów
2. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw w m. Tchórzew
3. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw w m. Osowno
4. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw w m. Nowiny
5. Siłownia zewnętrzna w m. Tchórzew Kolonia
6. Siłownia zewnętrzna w m. Krasew Kolonia
7. Siłownia zewnętrzna w m. Wola Chomejowa.
Realizacja zadania do dnia 18.08.2017 r.
Zadanie: „Przebudowa i budowa kompleksu boisk i placu 
zabaw dla dzieci w miejscowości Stara Wieś – Etap I i II”
Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków 
Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – 
edycja 2016. Wartość dofinansowania 130 000,00 zł. Ogólna 
wartość zadania zrealizowanego w 2017 r. to 352 170,00 zł,  
w ramach tej kwoty wykonano:
1. Przebudowę boiska piłkarskiego – wykonanie 
nawodnienia, renowacja nawierzchni, wymiana bramek oraz 
budowa piłkochwytów;
2. Kort tenisowy;
3. Boisko do koszykówki i siatkówki;
4. Plac zabaw
Zadanie zakończono 26.06.2017 r.

Informacja Referatu Rozwoju 
i inwestycji
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 ,,Rycerze biało – czerwonej szachownicy” – tak mówi się  
o pilotach, pokonujących niezliczone przeciwności  
w służbie innym, ale także spełniających odwieczne 
pragnienie człowieka o wolności, o przekraczaniu granicy 
chmur. Bo właśnie w chmurach ci rycerze czują się najlepiej.
Zdzisław Krasnodębski urodził się w Woli Osowińskiej 
10 lipca 1904 roku. Był jedynym dzieckiem rodziców 
Zdzisława (wywodzącego się z drobnej szlachty zarządcy 
majątku rodziny Makowskich w Woli Osowińskiej) oraz 
Marii z domu Sułkowskiej (zajmującej się domem).  Służbę 
żołnierską rozpoczął jako szesnastoletni ochotnik w roku 
1920 w warszawskim 201. Pułku Piechoty. Po zwolnieniu 
z wojska wstąpił w szeregi Pierwszego Korpusu Kadetów 
we Lwowie, gdzie zdał maturę. Po maturze zdecydował 
się powrócić do Wojska Polskiego, jako kandydat na 
zawodowego oficera. 1 września 1925 r. wstąpił do 
Szkoły Podchorążych w Warszawie na roczne szkolenie 
unitarne przed wyborem szkoły oficerskiej. Zgłosił się do 
lotnictwa. Został przyjęty do Oficerskiej Szkoły Lotniczej 
w Grudziądzu, którą przeniesiono następnie do Dęblina. 
Ukończył ją 15 sierpnia1928 roku jako podporucznik 
obserwator, po czym otrzymał przydział do  Pierwszego 
Pułku Lotniczego w Warszawie. Wiosną 1929 roku 
ukończył w Dęblinie kurs pilotażu podstawowego,  
a w maju 1930 roku kurs pilotażu wyższego w dywizjonie 
myśliwskim Drugiego Pułku Lotniczego w Krakowie. Jego 
marzenia spełniły się, gdy przydzielono go do 111. Eskadry 
Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki Pierwszego Pułku 
Lotniczego w Warszawie, z którą był związany do 1939 roku. 
Przez kilka lat, w stopniu podporucznika, sukcesywnie 
wyrabiał sobie opinię dobrego pilota i oficera. Zawsze 
opanowany, inteligentny, z wysokim poczuciem humoru 
i optymizmu. Sprawy służbowe traktował poważnie. 
Aktywnie uczestniczył we wszystkich działaniach swojej  
jednostki.
W listopadzie 1935 roku Zdzisław Krasnodębski objął 
dowodzenie 111. Eskadry Myśliwskiej. W roku 1936 jego 
eskadra została przebazowana na lotnisko w Sarnach, 
dostępując zaszczytu wykonywania zajęć bojowych. 
Tu Krasnodębski wykazał talent doskonałego taktyka  
w powietrzu oraz wychowawcy i organizatora na ziemi. 
Jako ,,gentelmen” swoim  zachowaniem zdobył w eskadrze 
szacunek, posłuch i zaufanie. Jego charakter wpływał 
dodatnio na podwładnych. Przeszedł w pułku warszawskim 
wszystkie szczeble dowodzenia myśliwskiego.
1 września 1939 roku kapitan pilot Zdzisław Krasnodębski 
dowodził 111.Dywizjonem Myśliwskim wchodzącym  
w skład Brygady Pościgowej. W ostatnich dniach sierpnia 
dywizjon bazował na lotnisku polowym  w Zielonce pod 
Warszawą. Przewidywano słusznie, że jego macierzyste 
lotnisko Okęcie będzie bombardowane. Dywizjon 
dysponował 23 samolotami. Pierwszego dnia wojny 
samoloty Brygady Pościgowej latały od wczesnych godzin 
rannych zwalczając nieprzyjacielskie naloty bombowe 
i atakując eskortujące ich myśliwce. W czasie jednej  
z walk klucz Krasnodębskiego zestrzelił Dorniera, który  
w płomieniach runął na ziemię.

3 września Krasnodębski uczestniczył nad Rembertowem 
w walce 18 „jedenastek” z 18 Messerschmittami 110. 
Podczas ataku na nieprzyjaciela od frontu jego samolot 
został trafiony pociskami z działek i stanął w płomieniach. 
Krasnodębski wyskoczył na spadochronie, jednak Niemiec 
próbował ostrzelać nawet wiszącego w powietrzu pilota. 
W odsiecz dowódcy przyszedł por. Arsen Cebrzyński. 
Krasnodębski wylądował na polu w pobliżu Zielonki. Nie 
licząc niegroźnych poparzeń dłoni, wyszedł z opresji cało. 
Po opatrzeniu ran nadal dowodził jednostką, aż do inwazji 
Rosjan na Polskę.

W połowie września 1939 roku wyruszył przez Rumunię 
na Zachód Europy. Aby kontynuować walkę z wrogiem, 
Zdzisław Krasnodębski utworzył we Francji dywizjon. Klucz 
Polaków pod jego dowództwem skierowano do jednostki 
broniącej rejonu Paryża. Po upadku Francji przedostał 
się do Wielkiej Brytanii. Już w lipcu 1940 roku otrzymał 
rozkaz zorganizowania dywizjonu myśliwskiego, opartego 
na personelu jego jednostki z Polski, aby przyjść z pomocą 
myśliwcom angielskim. Dywizjon otrzymał numer 303. 
Jego miejscem stacjonowania od 2 sierpnia było lotnisko 
Northolt pod Londynem. Na prośbę Krasnodębskiego 
władze brytyjskie zgodziły się na nadanie dywizjonowi 

imienia Tadeusza Kościuszki i namalowanie odznaki 
Kosynierów Warszawskich na kadłubach samolotów. Po 
przeszkoleniu i zapoznaniu się z systemem operacyjnym, 
opartym na obserwacji radarowej, 303. Dywizjon wszedł 31 
sierpnia do walk, toczącej się już Bitwy o Wielką Brytanię. 
Od 1 do 6 września Krasnodębski wykonał na samolotach 
typu Hurricane sześć lotów bojowych.

Biografia Zdzisława Krasnodębskiego
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6 września 1940 otrzymał wezwanie do lotu. Dzień ten 
był dla majora powtórką tego, co działo się 5 lat wcześniej 
w Polsce, gdzie został zestrzelony.  Jak sam wspominał to 
wydarzenie: Nagle posypało się szkło z zegarów, zbiornik 
podziurawiony pociskami, leje się z niego płonąca 
benzyna. Cała kabina wypełniona ogniem. Odpinam 
pasy, otwieram kabinę, drzwiczki i wyskakuję. Pamiętając 
przykre doświadczenie z Polski spadochronu nie otwieram, 
by nie być celem. Po pewnym czasie decyduję się – silne 
szarpnięcie. Dopiero wówczas doświadczyłem uczucia 
piekącego bólu w poparzonych rękach i nogach.
Podczas spadania na ziemię ochraniał go samolotem 
płk. Witold Urbanowicz, który tak wspominał w RWE 
26.10.1980: - Nagle zobaczyłem niedaleko mnie na 
spadochronie jakaś taka zabawka, człowiek huśta się,  
i Messersmita, który atakował. Pułkownik Urbanowicz po 
kolorze kamizelki rozpoznał, że  jest to skoczek aliancki. 
Szybko zestrzelił samolot, który atakował spadochroniarza, 
a po wylądowaniu dowiedział się, że jego kolega został 
zestrzelony. Krasnodębskiego z miejsca lądowania  
przewieziono do szpitala pod Londynem, gdzie tego 
samego dnia odwiedził go Witold Urbanowicz. Jego to 
pułkownik wyznaczył na swego następcę w dowodzeniu 
Dywizjonem, a sam pozostał w szpitalu do 15 września 1941 
roku. Leczenie przyniosło dobre rezultaty i Krasnodębski 
odzyskał naturalny wygląd ciężko poparzonej twarzy, 
jednak wciąż miał problemy z nie w pełni sprawnymi 
dłońmi. Mimo że komisja lekarska uznała go za zdolnego 
do latania operacyjnego, do końca swojej służby w wojsku 
latał wyłącznie nieoperacyjnie i sporadycznie, korzystając  
z samolotów jednostek stacjonujących w bazach,  których 
był komendantem.  

Za swą wielką odwagę otrzymał Krzyż Srebrny Orderu 
Virtuti Militari z rąk gen. Władysława Sikorskiego. Po 
rekonwalescencji  został przydzielony do tzw. ,,Misji 
Pokojowej gen Ducha”, której celem było werbowanie  
w Ameryce młodych rekrutów do Polskich Sił Zbrojnych. 
Po powrocie do Wielkiej Brytanii  został dowódcą stacji 
myśliwskiej w Heston. W okresie przygotowań do inwazji 
na kontynent otrzymał rozkaz zorganizowania 131. 
Skrzydła będącego ruchomą bazą dla polskich dywizjonów 

myśliwskich. Po wypełnieniu tej misji ukończył Wyższą 
Szkołę Lotnictwa. Następnie został wyznaczony na 
stanowisko dowódcy Polskiej Szkoły Pilotów w Newton 
pod Nottingham. Po wojnie pozostał w Anglii do roku 
1948.

Rozdzieleni wojną małżonkowie 
Krasnodębscy starali się  połączyć ze 
sobą na stałe. W roku 1946 Wanda 
Krasnodębska, która w czasie wojny 
była żołnierzem Armii Klasowej  
i czynnie uczestniczyła w Powstaniu 

Warszawskim, dotarła na Zachód do męża. W roku 
1948 małżonkowie wyemigrowali z Anglii do Afryki 
Południowej, a stamtąd w 1951 roku do Kanady. W roku 
1956 uzyskali obywatelstwo kanadyjskie.
Zdzisław Krasnodębski zmarł 3 sierpnia 1980  
w Toronto. Po 24 latach, 14 maja 2014 prochy majora 
Zdzisława Krasnodębskiego i jego żony Wandy zostały 
przetransportowane do Polski i uroczyście pochowane na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

mgr Bożena Skowron
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O strażakach
  W sobotę (27.05) odbyły się uroczystości z okazji 
Gminnego Dnia Strażaka. Obchody rozpoczęła 
uroczysta msza św. w intencji wszystkich strażaków 
i ich rodzin. Po mszy św. strażacy oraz zaproszeni 
goście w asyście pocztów sztandarowych udali się do 
remizy OSP w Krasewie. Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością: Wiceprezes Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Pan Marian 
Starownik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Pan Tadeusz Sławecki, Dyrektor Departamentu 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pan 
Marcin Czyżak, Marszałek Województwa Lubelskiego 
Sławomir Sosnowski, Wójt Gminy Borki a zarazem 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Pan Radosław Sałata.
 Podczas obchodów wręczono medale „za zasługi 
dla pożarnictwa” i odznaki „strażak wzorowy” oraz 
dokonano poświęcenia nowej motopompy zakupionej 
ze środków WFOŚiGW, Urzędu Marszałkowskiego  
i Gminy Borki dla OSP Krasew. 
  Tydzień później (04.06) strażacy ochotnicy 
uczestniczyli w zawodach sportowo-pożarniczych 
w Radzyniu Podlaskim. Choć z nieba lał się skwar, 
druhowie z gminy Borki dzielnie walczyli na boisku 
w PSP w Radzyniu Podlaskim. W sumie w rywalizacji 
wzięło udział 7 drużyn. Wśród konkurencji, z jakimi 
przyszło zmierzyć się strażakom był tor przeszkód, 
sztafeta oraz ćwiczenia bojowe. Najlepsze w Gminie 
Borki okazały się drużyny z OSP Stara Wieś i OSP Wola 
Chomejowa, które zakwalifikowały się do eliminacji 
powiatowych.
  Niespełna tydzień póżniej (09.06) chętni strażacy 
uczestniczyli w wycieczce dofinansowanej przez Wójta 
Gminy Borki na Międzynarodowe Targi Sprzętu  
i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych 
Kielce IFRE-EXPO.  Na targach prezentowane były 
urządzenia, sprzęt i technologie dla służb ratowniczych 
oraz ochrony przeciwpożarowej. Podczas imprezy 
uczestnicy mogli zapoznać się z nowościami 
rynkowymi, poszerzyć swoją wiedzę dzięki wykładom 
i prezentacjom.
  Eliminacje powiatowe zawodów pożarniczych oraz 
zmagania drużyn kobiecych odbyły się w niedzielę 18 
czerwca. Drużyny męskie wyłonione w eliminacjach 
gminnych: OSP Wola Chomejowa oraz OSP Stara 
Wieś zajęły odpowiednio 8 i 9 miejsce w powiecie.
Drużyny kobiece: OSP Wola Osowińska (3 miejsce) 
oraz OSP Wrzosów (5 miejsce).
  Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych.

Jolanta Wędroch Stanisławska

Fotorelacja 
z Dnia Strażaka
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Fotorelacja z Gminnych Zawodów Pożarniczych
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Fotorelacja z Powiatowych Zawodów Pożarniczych



15

Z życia gminy

CZAPLA - Biuletyn Samorządowy Gminy Borki

 Poniżej prezentujemy nazwiska uczniów, którzy za rok 
szkolny 2016/2017 osiągneli najwyższe wyniki i otrzymali 
świadectwo z paskiem oraz stypendium Wójta Radosława 
Sałaty.

Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
szkoła podstawowa

1. Wągrodna Kamila 
2. Kuśmierowska Marta 
3. Orłowska Roksana 
4. Szajna Aleksandra 
5. Jeleń Kacper 
6. Skowron Magdalena 
7. Udrycka Natalia 
8. Wiater Paweł 
9. Żeleźnik Julia 
10. Niewęgłowski Ziemowit 
11. Filip Marcelina 
12. Filipek Patrycja 
13. Kolęda Marta 
14. Kożuch Alicja 
15. Obroślak Natalia 
16. Skowron Natalia 
17. Cuch Tomasz 
18. Grzywacz Sebastian 
19. Korulczyk Konstanty 
20. Przysiadka Aleksandra

Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
gimnazjum

21. Paszkowska Weronika 
22. Kojtych Martyna 
23. Żeleźnik Kamila 
24. Stępniewski Jakub 
25. Bandyk Emilia 
26. Blicharz Aleksandra 
27. Trojak Monika 
28. Górna Natalia 
29. Sałata Wiktoria 
30. Bernacka Natalia 
31. Latoch Łukasz 
32. Rużyk Magdalena 

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej
szkoła podstawowa

33. Guz Anna 
34. Skowron Alicja 
35. Kozieł Aleksandra 
36. Kulik Justyna 
37. Malesa Marta 
38. Skowron Wiktoria 
39. Zabielski Kacper 
40. Kożuch Julia

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej
gimnazjum

41. Bernat Adrian 
42. Skowron Izabela 
43. Krasucki Marcin 
44. Żurawska Julia 
45. Białucha Katarzyna 
46. Majcher Mateusz 
47. Kaznowska Patrycja

Szkoła Podstawowa w Tchórzewie

48. Król Gabriela 
49. Stefaniak Sylwia

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasewie

50. Stanisławska Julia 
51. Sposób Paweł 
52. Sposób Rafał

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej

53. Cieślak Aleksandra 
54. Grabowska Aleksandra 
55. Nowicka Dominika 
56. Nowicka Monika 
57. Cieślak Jakub 
58. Wierzchowska Martyna 

 A to najlepsi szkolni sportowcy, którzy także otrzymali 
nagrody za swoje osiągnięcia sportowe:

Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
szkoła podstawowa

Lp. Nazwisko i imię ucznia 
1. Obroślak Natalia 
2. Różycki Jakub 
3. Świć Karol

Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
gimnazjum

4. Kania Kacper 
5. Kalicki Michał 
6. Boschke Dariusz 
7. Gruba Jakub 
8. Gruba Sebastian 
9. Powałka Jakub 
10. Latoch Łukasz 
11. Marchwiak Jakub 

Izabela Kożuch

Prymusi naszych szkół
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IX Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną
Już po raz IX czerwcowa niedziela zabrzmiała w Krasewie 
pieśniami i obrzędami weselnymi. Impreza miała 
charakter przeglądu, dzięki czemu zgromadziła duże 
grono odbiorców.  Koło Gospodyń Wiejskich „Paprocie” 
z Krasewa, Stowarzyszenie Wsi Krasew oraz GOKiS 
w Borkach gościło artystów z powiatu radzyńskiego  
i ryckiego, którzy walczyli o nagrodę „Jaska Muzykanta”   
w dwóch kategoriach:
- obrzędy i zwyczaje weselne
-  autentyczne pieśni  weselne.
W pierwszej kategorii zaprezentował się gospodarz  
przeglądu tj.   Koło Gospodyń Wiejskich „Paprocie”, 
który został zwycięzcą  „Jaśka Muzykanta”.  Była to okazja 
do obejrzenia przedstawienia „Swaty” i  pretekst  do 
przypomnienia zapomnianych  obrzędów i zwyczajów  
weselnych,  jakie rozgrywały się na wsi przed 80- 90  latami.
Nagrody rozdano również  w drugiej kategorii: nagrodę 
„Jaśka Muzykanta” otrzymał Zespół „Osowianki z Osowna, 
na drugim miejscu uplasował się zespół „Karczmirska” 
z Leopoldowa”, zaś trzecie przypadło zespołowi 
„Tchórzewianki „  z Tchórzewa.
Ponadto zostały wyróżnione zespoły: z  Woli Chomejowej, 
Woli Osowińskiej, Nowin i zespół „Senior”  z Ulana.
 Gościliśmy  Marszałka Województwa Lubelskiego pana 
Sławomira Sosnowskiego, Wicedyrektora Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie pana Józefa Obroślaka, oraz 
Wójta Gminy Borki pana  Radosława Sałatę. 
Śmiechu było wiele… Talenty aktorskie ogromne…
Impreza odbyła się dzięki wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz 
prywatnych sponsorów: 
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska ” w Borkach
- SC Francik Izdebski Franciszek, Izdebski Mirosław,  
Podświadek Stanisław
- Coolmar Marek Sergiel, 
- Bogdan Smogorzewski Piekarnia „Stary Piekarz”
- Stacja Kontroli Pojazdów Izdebscy s.c  Izdebska Marianna, 
Izdebski Mirosław
- Karat  Pracownia Złotnicza  Bogdan Mierzwiński
- Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział  
w Borkach 
Wszystkim organizatorom serdecznie dziękujemy i … do 
zobaczenia za rok.
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Noc Muzeów 2017 w Woli Osowińskiej
Muzeum przystąpiło do tej europejskiej akcji po raz szósty. 
Impreza odbywała się 20 maja. w godz. 19.00 - 24.00. 
Zorganizowało ją Towarzystwo Regionalne im.Wacława  
Tuwalskiego, a dofinansował Powiat Radzyński w ramach 
zadania pod tytułem: Europejska Noc Muzeów 2017  
w Radzyńskiej Krainie Serdeczności – Przystanek: Wola 
Osowińska. Organizacyjnego wsparcia udzieliły miejscowe 
instytucje : Gminny Ośrodek Kultury ( przygotowanie 
dzieci i młodzieży do występu w „mikrofonie dla 
wszystkich”, obsługa fotograficzna), Zespół Placówek 
Oświatowych (pomoc w opracowaniu okolicznościowego 
folderu, prace porządkowe wolontariuszy przed imprezą 
i pomoc w trakcie jej trwania), Zespół Szkół Rolniczych 
(pomoc wolontariuszy) i Ochotnicza Straż Pożarna  
w Woli Osowińskiej (wypożyczenie i dostarczenie ławek 
z miejscowej remizy). Program  imprezy realizowany był 
zarówno wewnątrz jak i przed budynkiem. Przedstawiał się 
następująco:
- Zwiedzanie stałej ekspozycji w 6 salach: sień, dawna 
kuchnia, dawny pokój, sala poświęcona tkactwu, kancelaria 
szkolna, wystawa historyczna. Przewodnikami byli: Tadeusz 
Gajda, Damian Mitura, Krystyna Kożuch, Michał Górecki
- Pokazy ginących zawodów i czynności. Prezentacje 
przygotowali: Marianna Skowron – parowanie pączków 
na tradycyjnej kuchni,  Iwona Kolasik – domowy wyrób 
masła i sera Krystyna Sałata – przędzenie na kołowrotku,  
Zofia Toczyńska –  tkanie na krosnach, Sylwia Bieniek 
– haftowanie i „ robienie na drutach”, Emilia Skowron 
– kwiaty z bibuły,  Mirosław Grydek – klepanie kosy, 
młócenie cepem, Henryk Gurtat – kolekcja banknotów, 
monet, replik medali i odznaczeń. 
- Degustacja tradycyjnych potraw miejscowej kuchni. 
Uczestnicy mogli pokosztować wielu potraw takich, jak: 
podsos, kapusta z grochem,  parowańce z macką, parowańce 
z serem, z jagodami, placek drożdżowy z wiśniami, bułki 
drożdżowe z wiśniami, z soczewicą, jaglaniak, gryczaniak, 
pierożki z marmoladą, wafelki, ciasto bakaliowe, ciastka  
z jabłkami, babka z jabłkami, babeczki,  kompot z owoców, 
kawa zbożowa, domowe masło i ser, chleb ze smalcem  
i kwaszonym ogórkiem.
Wymienione potrawy przygotowały: Lucyna Skowron, 
Iwona Kolasik, Krystyna Kożuch, Jolanta Bisak, Grażyna 
Listosz, Marianna Armacińska, Elżbieta Deleżuch, Zofia 
Janiszek, Katarzyna Skowron, Sylwia Bieniek, Urszula 
Mitura, Danuta Malesa, Mirosława Latoch
- Koncert „Melodie pokoleń”- zagrał i zaśpiewał Jarosław 
Stefaniak
- Mikrofon dla wszystkich – z nieograniczonej możliwości 
występu przed mikrofonem skorzystali przedstawiciele 
różnych pokoleń: Oliwia Górska, Julia Mazur, Natalia 
Zając, Izabela Skowron. Wiktoria Skowron, Natalia Kozieł, 
Michał Górecki, Stanisław Armaciński, Krystyna Sałata 
i Zofia Toczyńska. Wszyscy otrzymali pamiątkowe kubki 
bądź szkatułki z okolicznościowym nadrukiem
-Losowanie stołka radnego. Około 23.00 – po przybyciu 
biwakującej w Woli grupy harcerzy wraz z wójtem 
Gminy Borki Radosławem Sałatą  - odbyło się losowanie 

drewnianego stołka z okolicznościowym napisem, 
wykonanego przez Waldemara Skowrona, woleńskiego 
stolarza, zasiadającego w Radzie Gminy Borki.  Pamiątkowy 
stołek otrzymała Renata Sapiaska. Pan radny – wzorem 
lat ubiegłych - wręczył też stołki-nagrody specjalne za 
pracę społeczną. W tym roku wyróżnił Alinę Kryjak, 
Iwonę Kolasik i Jolantę Bisak. Do uczestników trafiły 
również wspomniane kubki oraz „księżyce” - upieczone 
w miejscowej piekarni i podarowane przez Bogdana 
Smogorzewskiego. Całą organizację imprezy koordynowali 
członkowie Zarządu Towarzystwa Regionalnego: Krystyna 
Kożuch, Lucyna Skowron, Jolanta Bisak, Iwona Kolasik 
i Grażyna Listosz. W drzwiach Muzeum gości witały, 
prowadząc jednocześnie rejestr uczestników, uczennice 
Gimnazjum: Natalia Grzejdak, Gabriela Zelant, Magdalena 
Mitura, Julia Żurawska i Monika Gurtat,  Do wspomnianego 
rejestru wpisało się 210 osób, ale w imprezie uczestniczyło 
zdecydowanie więcej. Oprócz Woli Osowińskiej widnieją 
następujące miejscowości: Bełcząc, Borki, Czarna, 
Czemierniki, Niewęgłosz, Radzyń Podlaski, Warszawa, 
Wrzosów, Wola Chomejowa, Kock, Nowiny, Krasew, 
Lichty, Oszczepalin, Osowno, Skoki, Stara Wieś, Stoczek, 
Turów, Wygnanów.

Krystyna Kożuch
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Losy naszych matek
Z doświadczenia życiowego wiemy, iż ponad 3 obowiązków 
w rodzinie spada na kobiety. Tak było i tak jest.
Czy kobieca połowa ludności świata może być 
dyskryminowana? Tak naprawdę, nie ma kto zająć się tym 
problemem. Wprawdzie są światowe  agendy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, ale one opanowane przez 
lewactwo działają w złym kierunku. Kobiety-matki nie 
mogą liczyć na ONZ.
Niezadowolenia społeczne grup zawodowych posługują 
się strajkami, a kobiety nawet tego nie mogą i pozostają 
bezbronne.
Największym obciążeniem kobiety jest macierzyństwo. 
Nieodłącznym atrybutem macierzyństwa jest wysiłek  
i ból. Organizm matki jest narażony na ubytek wapna. Stąd 
w wielu ubogich krajach jest wiele matek ,,szczerbatych”. 
Kobiety jako płeć piękna lubią być szczupłe, zgrabne. 
Jako matki ofiarują to potomstwu. Również psychika 
kobiety-matki przechodzi ciężkie chwile. Narażona jest jej 
intymność i zwykła ludzka wstydliwość.
Na szczęście po stronie matek jest cały chrześcijański świat 
ze św. Janem Pawłem II na czele, który jako pierwszy na 
świecie nazwał Was ,,geniuszami”. Waszą główną opiekunką 
jest Najświętsza Maryja Panna. Was czczą wspaniałe utwory 
od ,,Bogarodzicy” i ,,Guarde Mater Polonia”, aż po pieśni 
Bernarda Ładysza i Mieczysława Fogga.
Sursum corda! Kochane matki. Idą nowe, lepsze czasy. 
Jeżeli jeszcze nie Wy, to pewnie Wasze córki, a najpewniej 
wnuczki doczekają emerytur za macierzyństwo. Po Waszej 
stronie są także poczciwe, wierne i życzliwe bociany. Co 
prawda po akcji 500+ mają więcej zamówień, ale jest to 
solidna firma! Nie zawiedzie!
Tym żartem kończę i wszystkich Was w Gm. Borki 
pozdrawiam.

Roman Karczmarz

Dzień mamy i taty
„Dla Ciebie Mamo i Tato…”
  W czwartkowe popołudnie 25 maja br. sala widowiskowa 
GOKiS w Borkach z/s w Woli Osowińskiej wypełniła się 
po brzegi. Wszystko za sprawą spotkania artystycznego 
zatytułowanego „Dla Ciebie Mamo i Tato…” grupy 
działające przy GOKiS nie zapomniały o tym pięknym, 
wzruszającym święcie, dając szerokie spectrum swoich 
talentów.

kulturalnych i sportowych w najbliższym 
czasie w Gminie Borki: 

- 09 lipca Festyn Sportowo-Rekreacyjny (Stara Wieś)
- 16 lipca Teatr w Opłotkach (Sitno)
- 27 sierpnia Gminne Święto Plonów (Wrzosów)

Wakacje w Gokis:
-Każda Środa w Gokis
- Warsztaty Artystyczno-Podróżnicze (14-26 sierpnia)

Zapowiedzi wydarzeń

Zbieranie korków
RAZEM ZEBRALIŚMY 10 1479 KORKÓW.
W minionym roku szkolnym w Szkole Podstawowej  
w Tchórzewie przeprowadzono drugą już akcję zbierania 
korków dla chorego na stwardnienie zanikowe boczne 
pana Mariusza Kopra. Już pierwsza akcja pokazała jak 
potrafimy być zaangażowani w niesienie pomocy innym, 
a równocześnie prezentować postawę ekologiczną.  
W tym roku z większym jeszcze zapałem i zaangażowaniem 
uczniowie, przedszkolaki i całe rodziny oraz znajomi 
zbierali korki i przynosili do szkoły. Nie dla wygranej, nie dla 
nagrody, ale po to, by pomóc ciężko choremu człowiekowi  
i jego rodzinie. W drugiej akcji zebrano dużo więcej 
korków, zbierających było również więcej. Każdy starał się, 
aby nie zmarnował się żaden korek, wielu rywalizowało, 
kto więcej zbierze? Niestety, pan Mariusz zmarł pod koniec 
maja. Pozostałe korki, tak, jak wcześniejsze, przekazaliśmy 
pani Edycie- żonie zmarłego. Uczniowie zaangażowani 
otrzymali piękne podziękowania i słodki upominek od 
koordynatora akcji- pani Elżbiety Paskudzkiej. Akcja 
przyniosła nam wiele korzyści: kształtowaliśmy naszą 
postawę ekologiczną, pomagaliśmy bezinteresownie 
potrzebującemu, rywalizowaliśmy ze sobą, byliśmy 
zwyczajnie dumni z naszego zachowania, uczylismy się, co 
to znaczy akcja charytatywna. Pana Mariusza już nie ma 
z nami, ale zawsze znajdą się osoby potrzebujące pomocy, 
którym warto pomagać i to będzie cel kolejnej akcji  
w przyszłym roku szkolnym.

Robert Stępniewski

Dnia 31 maja 2017 r. w Zespole Placówek Oświatowych  
w Woli Osowińskiej odbył się Festiwal Piosenki Angielskiej 
„ENGLISH SONGS”, zorganizowany przez nauczycieli 
języka angielskiego – panią Agnieszkę Zając i pana Vadima 
Kaznadzieja. Festiwal został objęty patronatem Wójta gminy 
Borki Pana Radosława Sałaty. Jury wysłuchało 17 piosenek  
w języku angielskim, które zaprezentowali uczniowie 
z Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach, Szkoły 
Podstawowej w Krasewie oraz Zespołu Placówek 
Oświatowych w Woli Osowińskiej. Uczestnicy 
występowali w dwóch kategoriach – soliści oraz 
zespoły. Wszyscy poradzili sobie znakomicie   
z tańcem, śpiewem i oczywiście językiem angielskim. 
Gratulujemy zwycięzcom!
     Agnieszka Zając

„ENGLISH SONGS”
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  Jak ogromne emocje mogą towarzyszyć tym którzy po raz 
pierwszy występują na profesjonalnej scenie? Adrenalina, 
mokre dłonie, suche  gardło, miękkie kolana i tzw. ”czarna 
dziura” w głowie. Tak jest przed wyjściem na scenę, ale 
kiedy zapalą się światła a po drugiej stronie sceny słychać 
bicie serc publiczności ,wytwarza się więź: widz – aktor, 
aktor – widz. I natychmiast rodzi się nić porozumienia 
albo nawet swoistej przyjaźni .Jest to uczucie, które może 
zawładnąć młodym człowiekiem na długie, długie lata. 
Bo „..teatr jest właśnie po to, żeby wszystko było inne niż 
dotąd”. W teatrze jest magia i czar. Ta dziedzina sztuki łączy 
i ruch i słowo i plastykę i muzykę.  To dzianie się na scenie, 
bo teatr nie znosi próżni.
  Młodzi adepci sztuki teatralnej ćwiczą w ZPO w Borkach 
ale działają w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej. Nazwali się 
po prostu „JESTESMY”. Zaryzykowali,  zgłaszając się na 
eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych, po dwóch miesiącach 
istnienia.
  Debiut okazał się bardzo udany. To miniatura sceniczna 
utrzymana w konwencji teatru  w teatrze. Młodzież zagrała 
samych siebie ,angażując do niektórych scen publiczność.
Spektakl opowiada o zespole muzycznym, który zgłasza 
się na przegląd i prosi o pomoc znaną menager muzyczną. 
Kiedy wbrew sobie mają śpiewać  piosenkę ”Jestem z miasta” 
przyznają się, że wszyscy są ze wsi a tylko dlatego w karcie 
zgłoszeniowej wpisali miejsce zamieszkania Warszawa aby 
przypodobać się pani menager – warszawiance. Okazuje się 
że ona wcale nie pochodzi ze stolicy a „przyciśnięta” do muru 
przyznaje się, że jest z …..Bork.  Wszyscy doznają swoistego 

katharsis , a pani menager postanawia pomóc zespołowi, 
który nie wstydzi się swojej ,małej ojczyzny.     
  Pomimo zabawnej fabuły sztuka ma drugie, głębsze 
dno i zmusza do refleksji. Ma  bardzo żywiołowy, 
dynamiczny finał. Gra młodych aktorów spotkała się  
z ciepłym przyjęciem radzyńskiej publiczności jak również 
z przychylną oceną Pana Henryka Kowalczyka- Głównego 
Instruktora d/s Teatru Wojewódzkiego Ośrodka Kultury  
w Lublinie. 

„Jestem ze wsi, czy widać?” 

Nocne iGranie z teatrem

Noc Muzeów, Noc Kultury, Noc Restauracji, Noc Bibliotek. 
Taka moda, teraz nocne życie to nie tylko ciemne kluby 
w wielkich miastach. Noc Teatrów 10 czerwca, Sitno . 
Zapomniana już scena wiejskim Domu Ludowym    gościła 
artystów z  całej gminy.. Rzecz ochrzczona została Nocne 
iGranie z Teatrem. Na pomysł organizacji takiej imprezy 
wpadł oczywiście Gminny Ośrodek Kultury i Sportu . 
Pomysł spotkał się ze sporym zainteresowaniem. Sala była 
pełna. Wszystkie oczy zwrócone na scenę. A co na niej? 
Niezaprzeczalne gwiazdy wieczoru:  Teatr „Już Kończymy” 
z Radzynia Podlaskiego „Kołatka” - Spektakl to połączenie 

ruchu, plastyki, ciekawych rozwiązań scenicznych, świateł, 
muzyki Jana Kantego Pawluśkiewicza ale przede wszystkim 
bogatego w treści - słowa.
 Po oficjalnym otwarciu imprezy przez organizatorów, 
wystąpieniu Wójta Gminy Borki, pana Radosława Sałaty, 
rozpoczęły się spektakle, czyli, jak to określiła pani Ewa 
Śliwińska, instruktor teatralny GOKiS – „dzianie się” na 
scenie.
Grupa teatralna z GOKiS Dwa Kożuchy otworzyła  imprezę 
spektaklem „Fotografie”.    
I tak oglądaliśmy w następującej kolejności :
1. Dwa Kożuchy  z GOKiS  „Fotografie”
2. Już Kończymy z Radzynia Podlaskiego „Kołatka”
3. Gram bo mi kazali ZPO Borki „W naszym piórniku, czyli 
pierwsze pożegnanie z gimnazjum”
4. Grupa teatralna z Woli Chomejowej „Królewna Śnieżka”
5. Dwa Zające z GOKiS „ W moim ogródku”
6. Jesteśmy z  GOKiS „Jestem ze wsi”
Po prezentacjach wszyscy uczestnicy wymienili wrażenia 
artystyczne… i nie tylko przy wspólnym ognisku.
Mamy nadzieję, że Nocne iGranie z teatrem na stałe wpisze 
się do kalendarza gminnych  wydarzeń kulturalnych. 
O nocnej porze teatr smakuje inaczej!
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  Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursów 
przedmiotowych  Lubelskiego Kuratora Oświaty, która 
miała miejsce 11 maja 2017 roku, zgromadziła liczne 
grono młodych ludzi z całego województwa. Wśród 
uhonorowanych przez Kurator Oświaty, Teresę Misiuk, 
dyplomami i nagrodami znalazł się także gimnazjalista  
z ZPO w Borkach, Łukasz Latoch. Łukasz uzyskał 
tytuł laureata konkursu fizycznego, a nauczycielem 
przygotowującym do konkursu była pani Katarzyna 
Krasucka. Zapytany, co motywowało go do pracy, Łukasz 
odpowiedział  „Po prostu postanowiłem sobie, z wielu 
powodów, że zostaną laureatem. Jako, że był to mój ostatni 
rok nauki w gimnazjum, miałem tylko jedną szansę, aby 
przebrnąć przez wszystkie trzy etapy konkursu, więc 
nie było mowy o jakimkolwiek potknięciu, a to była 
wystarczająca motywacja”. Ten sukces to także wytężona 
praca własna: ”Ciężko mi powiedzieć, ile czasu spędziłem 
na przygotowania do konkursu kuratoryjnego, ponieważ 
uczyłem się dość nieregularnie. Jednak zacząłem je już 
pod koniec poprzedniego roku szkolnego.  Na pewno 
decydujące były dwa ostatnie tygodnie poprzedzające 
finał, kiedy nauka stała się bardziej intensywna. Wtedy też 
zrobiłem najwięcej zadań, które niewątpliwie pozwoliły mi 
zdobyć tytuł laureata” Jako że konkurs kuratoryjny składa 
się z kilku etapów: szkolnego, okręgowego i wojewódzkiego,  

Łukasz rozwiązał ogromną ilość zadań, a oprócz nich 
również też testy z poprzednich edycji konkursowych, 
wśród których  były również zestawy Polsko – Ukraińskiego 
Konkursu Fizycznego LWIĄTKO. Łukasz spróbował więc 
swoich sił w tegorocznej edycji „Lwiątka”. Z osiągniętym 
wynikiem 121,25 pkt znalazł się w grupie zwycięzców  
i uzyskał honorowy tytuł KAON-a. Pracująca z uczniem pani 
Katarzyna Krasucka jest pełna podziwu dla podopiecznego 
za sumienność, zdyscyplinowanie i konsekwencję, ale 
też odczuwa wielką satysfakcję – godziny spędzone nad 
testami przyniosły sukces. Pasją Łukasza jest nie tylko 
fizyka:  w marcu został zwycięzcą II etapu konkursu „Logika 
Młodego Matematyka”, organizowanego przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim w ramach 
Powiatowego Dnia Matematyki (nauczyciel prowadzący 
p. Hanna Spocińska). Podsumowując swoje osiągnięcia 
Łukasz stwierdził: „ Nie nazwałbym moich przygotowań 
cieżkimi, dlatego że lubię fizykę i jej nauka nie sprawia mi 
żadnych problemów. Osobiście jestem bardzo zadowolony 
z podjęcia tego wyzwania i myślę, iż warto zainwestować 
trochę czasu, by później móc się cieszyć z osiągniętego 
sukcesu”.

Łukasz Latoch
Katarzyna Krasucka

Małgorzata Górna

„Postanowiłem sobie, że zostanę laureatem”

Mistrzostwa lekkoatletyczne o Puchar Wójta Gminy Borki
  Mistrzostwa lekkoatletyczne o Puchar Wójta Gminy 
Borki odbyły się 30.05.2017 roku w Woli Osowińskiej. 
Rywalizacja miała na celu popularyzację lekkoatletyki 
jako najbardziej dostępnej formy rekreacji wpływającej na 
zdrowie i rozwój fizyczny dzieci oraz zawarcie przyjaźni  
i koleżeństwa między szkołami. W Woli Osowińskiej mamy 
dobrą bazę do organizacji takiej imprezy, dlatego już po 
raz ósmy spotykamy się w tej szkole. W konkurencjach 
lekkoatletycznych wzięło udział ponad 50 uczestników, 
którzy zmagali się w biegu na 400m, rzucie piłką 
lekarską, skoku w dal oraz w biegu na 60 m. Oto wyniki 
poszczególnych konkurencji:
Bieg na 60 m chłopców
I miejsce Łukasz Przekaziński – S.P. Wola Osowińska
II miejsce  Paweł Wiater– S.P. Borki
III miejsce Jakub Syrzycki – S.P. Borki 
Bieg na 60 m dziewcząt
I miejsce Kinga Choroś – S.P. Borki
II miejsce Magdalena Kozieł – S.P. Borki
III miejsce Julia Żeleźnik – S.P. Borki 
Bieg na 400 m chłopców
I miejsce Michał Przekaziński – S.P. Wola Osowińska
II miejsce  Kacper Och– S.P. Talczyn
III miejsce Kacper Krasucki – S.P. Wola Osowińska 
Bieg na 400 m dziewcząt
I miejsce Aleksandra Przysiadka– S.P. Borki
II miejsce Julia Żeleźnik – S.P. Borki
III miejsce Justyna Kulik – S.P. Wola Osowińska
Rzut piłką lekarską chłopców 
I miejsce Łukasz Przekaziński – S.P. Wola Osowińska
II miejsce Michał Magnuszewski – S.P. Wola Osowińska

III miejsce Karol Świć – S.P. Borki
Rzut piłką lekarską dziewcząt
 I miejsce – Paulina Kasak – S.P. Talczyn
II miejsce Julia Kozak – S.P. Wola Osowińska
III miejsce Justyna Sałata – S.P. Borki
Skok w dal chłopców
 I miejsce Michał Przekaziński – S.P. Wola Osowińska
II miejsce Michał Magnuszewski – S.P. Wola Osowińska
III miejsce Kacper Gurtat – S.P. Wola Osowińska
Skok w dal dziewcząt
I miejsce Justyna Kulik – S.P. Wola Osowińska
II miejsce Kinga Choroś – S.P. Borki
III miejsce Natalia Obroslak – S.P. Borki
  W klasyfikacji szkół I miejsce S.P. w Woli Osowińskiej, 
II miejsce S.P. Borkach i III miejsce S.P. Talczynie. Pani 
Dyrektor udekorowała zwycięzców medalami i dyplomami 
za zajęcie I-III miejsca. Nauczyciel wychowania fizycznego 
pani Ilona Sikorska- Korgol przygotowała i poprowadziła 
imprezę. Dziękujemy Panu Wójtowi za ufundowanie 
nagród, które w znaczący sposób uatrakcyjniły naszą 
imprezę.

Ilona Sikorska- Korgol
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...  na Powiatowym Konkursie „Przedsiębiorczy 
gimnazjalista”. Po raz drugi uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział Powiatowym Konkursie „Przedsiębiorczy 
gimnazjalista” w organizowanym przez Zespół  Szkół  
Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim. Do etapu 
szkolnego przystąpiło 10 uczniów z klas drugich i 
trzecich. Testy zostały opracowane i sprawdzone przez 
organizatorów. Do drugiego etapu zakwalifikowały się trzy 
osoby: Katarzyna Cieślak,  Patrycja Kaznowska i Sebastian 
Skwara. 
17 maja 2017r. w ZSP odbył się drugi- powiatowy 
etap, na który uczniowie udali się z opiekunem panią 
Hanną Gołoś. Uczestnicy  rozwiązywali test składający 
się z 45 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru,  
a także z zadań otwartych. Po zakończeniu pracy zostali 
zaproszeni na poczęstunek; nauczyciele już wcześniej 
degustowali pyszne wypieki działu gastronomicznego 
(m.in. Malinową chmurkę). Później uczennica klasy II 
o profilu ekonomicznym Kinga Sposób, absolwentka  
naszego gimnazjum,  przedstawiła prezentację dotyczącą 
zakładania działalności gospodarczej. Obecnie Kinga osiąga 
wysokie wyniki   w nauce,  a także w konkursach nawet 
o zasięgu ogólnopolskim. Cieszymy się z sukcesów naszej 
absolwentki, która niejednokrotnie pięknie reprezentowała 
nasze gimnazjum. 
Podczas podsumowania okazało się, że I miejsce zajęła 
Katarzyna Cieślak z klasy IIIB. 
Gratulujemy Kasi bardzo serdecznie i wiemy, że chce dalej 
rozwijać swoje zainteresowania ekonomią i podejmie  
naukę w tej szkole, czego jej życzymy.

Hanna Gołoś

Sukces Katarzyny Cieślak ...

  Dnia 25 maja 2017 roku uczniowie Zespołu Placówek 
Oświatowych w Woli Osowińskiej wzięli udział  
w Gminnym Konkursie Wiedzy o Języku Polskim, którego 
celem było rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym. 
Patronatem objął go Wójt Gminy Borki pan Radosław 
Sałata. Konkurs odbył się w ZPO w Borkach, a uczestniczyli 
w nim uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy. 
Przebiegał w trzech kategoriach: klasy IV, klasy V i klasy VI. 
Pytania dotyczyły nauki o języku oraz wiedzy o literaturze. 
Zakodowane prace sprawdzali nauczyciele ze wszystkich 
placówek. Naszą szkołę reprezentowali: Dominik Gurtat 
– klasa IV, Alina Kaznadziej – klasa IV, Aleksandra Kozieł 
– klasa V, Mateusz Zbiciak – klasa V, Wiktoria Skowron – 
klasa VIa, Julia Kożuch – klasa VIb. 
Aż czworo spośród nich zdobyło nagrody: 
Dominik Gurtat –  I miejsce w kategorii klas IV
Alina Kaznadziej – III miejsce w kategorii klas IV 
Aleksandra Kozieł –  I miejsce w kategorii klas V
Julia Kożuch–  I miejsce w kategorii klas IV
Gratulujemy nagrodzonym i czekamy na dalsze sukcesy!

Monika Karwowska

Sukces na Gminnym Konkursie Wiedzy o Języku Polskim
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Nazywam się Zbigniew Niebrzegowski i mieszkam we 
Wrzosowie. Jestem mieszkańcem tej gminy od urodzenia. 
Zapewne ci, którzy mnie znają bardziej kojarzą mnie jako 
mechanika samochodowego, jednak poza pracą zawodową 
mam tez pasję jaką jest zbieranie zegarów ściennych. 
Moja pasja zrodziła się, gdy w wieku około 15 lat 
nieżyjący już Pan Kulenty ze Wrzosowa podarował 
mi zegarek kieszonkowy. Zajmował się on również 
zbieraniem i naprawami dla mieszkańców zegarów 
naręcznych, kieszonkowych i naściennych. Często  
u niego przesiadywałem i podpatrywałem jak on to robi. 
Kolejnym eksponatem, jaki trafił w moje ręce, był zegar 
naścienny znaleziony na dzikim wysypisku śmieci. Był 
całkowicie zniszczony, połamana obudowa, brakowało 
wahadeł i niektórych części z mechanizmu. Miałem wtedy 
około 18 lat. Naprawa i uruchomienie jego zajęło mi kilka 
miesięcy, gdyż nie kupowałem części, bo mnie nie było 
na to stać, tylko poszukiwałem ich w różnych miejscach. 
W tym okresie naprawiałem już dla znajomych zegarki 
naręczne. Później przyszło wojsko, po wojsku rodzina  
i praca zawodowa. Moja pasja pozostała, jednak nie było 
na to czasu. Poświęciłem się pracy i rodzinie. Około 10 lat 
temu, gdy dzieci już dorosły i wyprowadziły się z domu,  
a wiek nie pozwala już tak angażować się w pracę zawodową, 
zacząłem powracać myślami do tego, aby zagospodarować 
czymś swój wolny czas. Wywożąc śmieci na wysypisko, 
dostrzegłem szczątki obudowy zegara naściennego. 
Był w stanie opłakanym. Zabrałem go do samochodu 
i w wolnych chwilach zasiadałem do niego dorabiając 
elementy obudowy i mechanizmów. Po kilku miesiącach 
zegar zaczął żyć. Mam go do dzisiaj. Kamieniem milowym 
do powstania mojej kolekcji był zegar, który pozyskałem 
zamieniając się na zegar elektroniczny, jaki miałem w domu 
z Panem Wiesławem Karwowskim ze Wrzosowa. Kolejne 
egzemplarze już zaczęły pojawiać się w bardzo szybkim 
tempie. Kilka osób dowiedziało się o moim zainteresowaniu 
i w ten sposób pozyskałem bardzo ciekawe eksponaty. 
Najczęściej zostawiane one mi były w rozliczeniu za naprawę 
innych zegarów. W chwili obecnej mam 16 egzemplarzy  
w pełni odrestaurowanych do stanu oryginalnego. Pochodzą 
z różnych lat. Są naprawdę stare i unikatowe egzemplarze, 

jak również bardziej pospolite. W kolekcji mam tez około 
100 letnią stację pogodową. Najciekawszym, jak też 
najstarszym i najokazalszym eksponatem jest pochodzący 
z około 1830 roku zegar salonowy, mierzący około 2m 
wysokości. Pochodzi z Francji i został przywieziony 
przez handlarza antyków. Pozyskałem go, jako odpad. 
Był w stanie opłakanym. Obudowa niemal całkowicie 
zniszczona, na szczęście mechanizm wraz z cyferblatem 
przetrwały. Obudowa została odtworzona na podstawie 
zdjęć i rysunków pozyskanych ze sprawnych i działających 
zegarów. W tej chwili zegar jest w stanie nieodbiegającym 
od oryginału. Obudowa została odtworzona z tego samego 
gatunku drzewa, wahadło i ciężarki pochodzą z epoki. 
Można powiedzieć, że stan oryginalny po odbudowie.
To chyba na tyle, jeśli chodzi o moją pasję i hobby. Było mi 
bardzo miło podzielić się z Państwem.

Z wyrazami szacunku
Zbiegniew Niebrzegowski

Zegary moja pasja

KOMUNIKAT
W związku z odejściem na 
emeryturę farmaceutki prowadzącej 
aptekę w Woli Osowińskiej, tj. Pani 
mgr Krystyny Kowal, Gmina Borki 
poszukuje osoby z uprawnieniami 
do kontynuacji funkcjonowania 
apteki. Warunki wynajmu lokalu 
do uzgodnienia w Urzędzie Gminy  
w Borkach.
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