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Szanowni Państwo

Minęły kolejne trzy miesią-
ce, w czasie których sporo 
działo się w życiu samorzą-
dowym naszej gminy. W tym 
miejscu odniosę się jedynie do 
kilku spraw, z którymi zwróci-
liście się Państwo bezpośred-
nio do mnie.

Pierwszą z takich spraw jest potrzeba, a moim 
zdaniem nawet obowiązek upamiętnienia posta-
ci szczególnie zasłużonych dla naszej lokalnej 
wspólnoty. Myślę tu o Zdzisławie Krasnodębskim 
i o Zygmuncie Jaźwińskim. O ile pułkownik, pilot 
i pierwszy dowódca dywizjonu 303 jest już patro-
nem szkoły w Woli Osowińskieji drużyny harcer-
skiej w Borkach, to część mieszkańców Woli postu-
luje, by te postać upamiętnić także nazwą ulicy.

Zasługi Zygmunta Jaźwińskiego są jakby mniej 
znane, toteż pozwolę sobie przypomnieć, iż dzięki 
niemu istnieje parafia w Borkach. W czasie drugiej 
wojny światowej sporządził on testament, którym 
przekazał grunty w środku miejscowości Borki 
na rzecz Kościoła Rzymsko-Katolickiego Diece-
zji Siedleckiej. Dziś na tych gruntach mieszczą 
się Gminna Spółdzielnia S.Ch., Bank Spółdziel-
czy, OSP, Apteka, Szkoła z Orlikiem, plac zabaw, 
kościół i plebania oraz stara plebania i organi-
stówka a także ujęcie wody z hydrofornią i osiedle 
mieszkalne.

Po wojnie Borki, które dotychczas należały do 
parafii radzyńskiej ustanowione zostały samodziel-
ną parafią a pierwsza prowizoryczna kaplica mieści-
ła się w przystosowanej do tego celu drewnianej 
stajni podworskiej w miejscu gdzie dziś mieści się 
poczta i biura gminy. Pierwszym proboszczem 
w Borkach był ksiądz Socha. W drugiej połowie 
lat pięćdziesiątych biskup siedlecki skierował do 
Bork księdza Leopolda Mosaka, który dokonał 
z pozoru rzeczy niemożliwej, a mianowicie rozpo-
czął i zakończył budowę nowej parafialnej świąty-
ni. Jak karkołomne było to przedsięwzięcie i jakim 
trudem okupione, by w czasach wojującego ateizmu 
i nasilonej propagandy komunistycznej zwalczającej 
kościół, z sukcesem zrealizować taką inwestycje, 
wyłącznie wysiłkiem finansowym i pracą parafian, 
pamiętają starsi mieszkańcy a ich wysiłek zasługu-
je na opisanie w oddzielnym tekście. Faktem jest 
jednak, iż gdyby nie darowizna Zygmunta Jaźwiń-
skiego, Borki i okoliczne wsie należałyby dziś do 
parafii w Radzyniu i Woli Osowińskiej.

Wątek zasług rodziny Jaźwińskich dla Bork 
ma jednak swoją kontynuację. Otóż na początku 
lat 2000-ych córka Zygmunta, Anna Krzyżanow-
ska-Jaźwińska, podarowała Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Borkach, bogatą kolekcję pamiątek 
rodzinnych. Niektóre z nich to eksponaty o dużej 

wartości historyczno-archiwalnej ale także material-
nej jak np. XVIII – wieczna mapa, luźne zdjęcia 
i albumy fotograficzne obrazujące życie ziemiań-
stwa, itp. Dziś można je podziwiać w siedzibie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkach, gdzie 
po konserwacji i zabezpieczeniu są eksponowane 
i zaświadczają o dziedzictwie kulturowym Ziemi 
Borkowskiej. Obiekty architektoniczne takie jak 
pałac czy młyn są dziś własnością prywatną osób 
trzecich jednakże górująca nad Borkami wieża 
kościelna i eksponaty w bibliotece borkowskiej 
przypominają o rodzinie, której Borki niewątpliwie 
dużo zawdzięczają.

Na koniec chciałbym jeszcze poruszyć pewien 
wątek sentymentalny związany z Jaźwińskimi. Otóż 
brat Zygmunta Konstanty w latach sześćdziesią-
tych ubiegłego wieku, kiedy to jeszcze obowiązy-
wał zakaz odwiedzania utraconych majątków przez 
ziemian, podróżując autobusem PKS-u przez Borki, 
doznał tak silnego wzruszenia, iż zasłabł i zmarł 
w autobusie. Nie pomogła reanimacja i Konstanty 
pozostał już na zawsze w swoich Borkach gdzie 
jest pochowany na miejscowym cmentarzu.

Dziś poddaję pod społeczną dyskusję pomysł 
części mieszkańców Bork o konieczności upamięt-
nienia rodziny Jaźwińskich nazwą ulicy w Borkach. 
Według mnie pomysł zasługuje na realizację. A co 
Państwo o tym sądzicie?

Szanowni Państwo.
Wiem, że szczególnie o trudnych sprawach 

trzeba rozmawiać. Chcę w tym miejscu zapewnić 
Państwa, że obserwowane ostatnio zawirowania 
na polu szeroko rozumianej działalności kultural-
nej w naszej gminie, czyli sposobu funkcjonowania 
Gminnego Ośrodka Kultury, w żadnym wypadku 
nie mają na celu zubożenia, czy też zakończenia 
działalności i aktywności którejkolwiek z dotych-
czas wypracowanych form. Nie ma mowy o likwi-
dacji któregokolwiek z zespołów śpiewaczych czy 
teatralnych. Nasza gmina folklorem słynie i tak ma 
być dalej. Będziemy w miarę skromnych gminnych 
możliwości wspierać istniejące zespoły i dążyć do 
powstawania nowych. 

Nieporozumienia wzięły się stąd, że jako wójt 
dążę do wypracowania bardziej uniwersalnego 
modelu pracy GOK, który w uproszczeniu polegać 
ma na zachowaniu i rozwijaniu sprawdzonych form 
aktywności kulturalnej związanej z folklorem ale 
jednocześnie rozwijaniu form oscylujących ku kultu-
rze wysokiej i szerszym propagowaniu tych form 
wśród najmłodszego pokolenia. Zależy mi także na 
objęciu tymi działaniami równomiernie całej gminy 
a nie skupianiu się wyłącznie na miejscowości 
z siedzibą GOK-u.

Ot i cały problem. Czułem potrzebę wyartykuło-
wania go publicznie zgodnie z zasadą, iż o trudnych 
sprawach trzeba rozmawiać.

Trudne tematy poruszane są także niemal na
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każdej sesji Rady Gminy Borki. Jednym z nich 
zajmuje się artykuł redakcyjny pt. „Kij w szprychy”, 
który polecam Państwa uwadze. W obradach Rady 
Gminy obok radnych i sołtysów mieszkańcy naszej 
gminy uczestniczą w ilościach śladowych, dlatego 
w ramach transparentności życia samorządowe-
go prezentujemy Czytelnikom „Czapli” te trudne 
tematy i mamy zamiar robić to w przyszłości.

Życzę Państwu przyjemnej lektury a korzy-
stając z okresu przedświątecznego składam 
serdeczne życzenia spokojnych i zdrowych 
Świąt Wielkanocnych. 

Wójt Gminy Borki
mgr inż. Radosław Sałata

W dniach 21-22 stycznia Wójt Radosław 
Sałata udał się do Warszawy na IV Kongres 
Ruchu Rowerowego. W ramach Kongresu 
odbyła się międzynarodowa konferencja promu-
jąca najlepsze praktyki w zakresie wdrażania 
polityki rowerowej w miastach Polski i Unii 
Europejskiej.

Celem spotkania było podsumowanie tego, 
co wydarzyło się w polskiej polityce rowero-
wej oraz wspólne zastanowienie się nad tym, co 
można i należałoby zrobić w najbliższej przyszło-
ści odnośnie poprawy infrastruktury rowerowej w 
samorządach.

Program wydarzenia zakładał prezentację 
najciekawszych prorowerowych zmian, które 
właśnie zachodzą na ulicach polskich miast. 
Kongres był okazją do porównania polityk rowero-
wych prowadzonych w różnych miastach i przed-
stawienia najważniejszych, płynących z takiego 
porównania, wniosków i rekomendacji. Zaprezento-
wano w szczegółach najlepsze rozwiązania, zarów-
no systemowe, jak i techniczne, które przyniosły na 
tym polu największy postęp. 

Szczególną uwagę poświęcono też kwestii 
nowych przepisów dotyczących tworzenia infra-
struktury rowerowej oraz bezpieczeństwa rowerzy-
stów.

Dołożymy starań, oby jak najwięcej wiedzy i 
doświadczeń przenieść na grunt naszej gminy.

Jolanta Wędroch-Stanisławska

Rodzina 500 plus
W ramach wprowadzonej w życie ustawy 

rodzice będą otrzymywać świadczenie wycho-
wawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie 
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodzi-
ny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto 
na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wycho-
wujących niepełnosprawne dziecko) – otrzyma-
ją je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku 
dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, 
podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świad-
czenie wychowawcze nie będzie liczone do docho-
du przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla 
rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimen-
tacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie 
można złożyć osobiście w GOPSie, (ul. II Armii 
W.P 41; 21-345 Borki), za pośrednictwem Poczty 
Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadcze-
nie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą 
portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz 
bankowości elektronicznej.

Świadczenia wychowawcze będą przyznawane 
od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwiet-
nia 2016 do 30 września 2017 roku. Jeśli wniosek 
zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od momen-
tu uruchomienia programu, to pieniądze zostaną 
wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku.

Edyta Wójcik

KOMUNIKAT
radnego Rady Gminy 

w Borkach, Zdzisława 
Kota z Woli Osowińskiej 
do swoich wyborców.

Informuję mieszkańców 
Woli Osowińskiej, że wypeł-
niając swój mandat radnego 
dołożę starań, by pieniądze 
uzyskane ze sprzedaży nieruchomości mieszka-
niowych przy ośrodku zdrowia w Woli Osowiń-
skiej, w kwocie 84 600 zł zostały wydatkowane 
na poprawę infrastruktury w tej miejscowości.

Zgłosiłem także potrzebę budowy dwóch 
parkingów, jeden przy ośrodku zdrowia i drugi 
przy naszym kościele parafialnym. Pierw-
sze zadanie będzie można zrealizować w tym 
roku, drugie zaś dopiero po wykonaniu prac 
ziemnych związanych z budową kanalizacji.

Wystąpiłem także do Rady Gminy w sprawie 
inwestycji drogowej w tzw. „Klonach” i Komisja 
Rolna zaakceptowała mój postulat do realizacji w 
2017 roku, kwalifikując drogę do Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych z wnioskiem o dofinansowanie.

Zdzisław Kot
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Dotacje Unijne i nie tylko
W 2016 roku ruszają pierw-

sze konkursy w nowej perspek-
tywie finansowania na lata 
2014-2020. Pracownicy Urzędu 
Gminy Borki śledzą na bieżą-
co ogłoszenia o konkursach, 
w których możemy startować 
i których realizacja  zaspo-
koi oczekiwania i potrzeby społeczne. Należy 
jednak mierzyć siły na zamiary, w każdym z 
konkursów wymagany jest wkład własny gminy 
lub wskaźniki, które należy wykazać. Sprawiają 
one, że nie do każdego z nich możemy przystą-
pić. Do chwili obecnej Gmina Borki wystąpiła z 
następującymi wnioskami o dofinansowanie:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubel-
skiego – wniosek do programu „ Pilotażowy system 
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 
województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym 
monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i uniesz-
kodliwiania”. W wyniku przyjętej punktacji zakwa-
lifikowana została z terenu naszej gminy 1 osoba.

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – wniosek 
na zadanie pod nazwą „ Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest” , zdjęcie i utylizacja 
azbestu, przyznano środki w wysokości 16 000 zł.

3. Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Lubelskiego – Program Szwajcarski 
wniosek na utylizację ponad 90 ton eternitu.

4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubel-
skiego, Departament Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich – wniosek o przyznanie pomocy 
dla operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. 
Złożono wnioski na następujące drogi: 102130L 
Wola Osowińska(Klony), 102145L Stara Wieś, 
102118L Krasew, 102117L Wola Chomejowa, 
102143L Wrzosów, 102138L Stara Wieś i Marusze-
wiec Nowy, 102139L Maruszewiec Stary i Tchórzew 
Kolonia. Wnioskowane dofinansowanie ok. 3 mln zł.

5. Instytut Książki – wniosek o dofinanso-
wanie zadania w ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infra-
struktura Bibliotek 2016-2020” złożony przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Borkach 
– wnioskowane dofinansowanie 2 mln zł.

6. Urząd Marszałkowski Województwa Lubel-
skiego – zgłoszenie do Wojewódzkiego Progra-
mu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 

Lubelskiego na 2016 r. i lata następne. Nazwa 
zadania „ Przebudowa i budowa kompleksu 
boisk i placu zabaw dla dzieci w m. Stara Wieś”. 
Wnioskowane dofinansowanie 238 000 zł.

W oczekiwaniu na nowe nabory wniosków 
opracowano dokumentację na budowę kanali-
zacji i oczyszczalni ścieków w Woli Osowińskiej 
i rozbudowę oczyszczalni w Borkach. Dodatko-
wo, przeprowadzono rozpoznanie wśród miesz-
kańców naszej gminy w sprawie udziału we 
współfinansowaniu inwestycji polegających na:

1. Budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków;

2. Wykonaniu instalacji fotowoltaicznych lub 
solarnych;

3. Budowie instalacji gazowych;
4. Termomodernizacji budynków mieszkalnych;
5. Wykonaniu nowych przyłączy kanalizacyj-

nych.
Zbliża się termin ogłoszenia naboru wniosków 

na wykonanie instalacji fotowoltaicznych i solar-
nych , który jest przewidywany na kwiecień 2016 r. 
Gmina Borki przygotowuje się do złożenia wniosku 
na w/w zadania. Zweryfikowano listę osób, które 
wyraziły chęć udziału w projekcie. Zlecono opraco-
wanie dokumentacji technicznej i studium wykonal-
ności. Przewidywany procent dofinansowania 
projektu to : do 85% kosztów kwalifikowalnych na 
zestawy solarne oraz do 65% kosztów kwalifikowal-
nych na panele fotowoltaiczne. Zakładany udział 
własny mieszkańca w finansowaniu projektu to:

1. 1. Dla zestawu solarnego od 1500 zł do 
3000 zł – w zależności od wielkości zestawu;

2. 2. Dla paneli fotowoltaicznych od 7000 zł 
do 12000 zł – w zależności od wielkości zestawu.

Sukcesywnie, w miarę ukazywania się 
dokumentacji konkursowych, będziemy 
przystępowali do kolejnych programów.

Michał Zając
Podinspektor ds. zamówień publicznych 

i funduszy zewnętrznych

Pięcioosobowa 
Komisja  
(Radosław Sałata, 
Janusz Buhaj,  
Andrzej Kosek, 
Katarzyna Stępniew-
ska i Sylwia 

Przysiadka), po przeanalizowaniu dokonań, działań 
i podjętych inicjatyw społecznych na rzecz swojego 
sołectwa wszystkich nominowanych, wybrała panią 
Joannę Sikora Sołtysem Roku 2015 z sołectwa 
Stara Wieś.



5C Z A P L A  BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY BORKI

Kij w szprychy.
W poprzednim numerze 

„Czapli” w sposób stonowa-
ny sugerowałem niektórym 
radnym zmianę w pojmo-
waniu swojej ważnej funkcji 
i w stanowieniu lokalnego 
prawa nie według zasady 
„kto – kogo” ale pod hasłem 
„Razem dla Gminy Borki”.

Nic z tego albo grochem o ścianę a udowod-
niła to sprawa przyzwolenia Rady Gminy na 
wydatkowanie 20 tys. zł na zakup walca drogo-
wego. Można by wtedy we własnym zakresie 
remontować drogi lokalne. Problem był porusza-
ny na obradach Rady Gminy 29-ego stycznia b. 
r. Zaczęło się od wystąpienia Pana Przewodni-
czącego Rady Gminy, który poddał w wątpliwość 
sens zakupu walca albowiem rzekomo na naszym 
terenie i na naszych drogach on się nie sprawdzi. 
Ponadto – argumentował – zaraz trzeba będzie 
dokupić niskopodwoziówkę do transportu walca 
i że lepiej po raz kolejny wyremontować zdeze-
lowaną równiarkę, która jest bardziej potrzebna.

Kontrargumentował wójt, że potrzeby drogo-
we są priorytetem gminy, że mając kilku 
strażaków kierowców i kruszywo na prefe-
rencyjnych warunkach możemy mając sprzęt 
wyremontować dużo więcej dróg lokalnych niż 
przy zlecaniu tych remontów firmom zewnętrznym.

Na takie dictum radni z Osowna, Olszew-
nicy i Sitna ochoczo poparli stanowisko Pana 
Przewodniczącego, który potrafiąc liczyć do 
sześciu, dziewięciu i piętnastu, z uporem 
godnym lepszej sprawy dążył do przegłosowa-
nia swojego wniosku o warunkowe odstąpie-
nie od przyznania pieniędzy z budżetu na walec.

Sprawy próbował jeszcze bronić radny z Woli 
Chomejowej oraz Pani mecenas, która zauwa-
żyła, że trzy czwarte ceny zakupu walca, czyli 60 
tys. zł to darowizna Lubelskich Kopalni Kruszywa a 
Rada ma jedynie dołożyć jedną czwartą tj. 20 tys. 
zł. Ostrzegała, że darowizna Lubelskich Kopalni 
Kruszywa jest celowa i nie można jej przeznaczyć 
na nic innego niż walec, bo darczyńca wprowa-
dzony w błąd, może żądać jej zwrotu. Nie pomógł 
także ostateczny argument wójta, że będziemy 
mieli i walec i równiarkę, do której jest już silnik i 
że po raz ostatni spróbujemy ją wyremontować. 

Nic z tego. Kij w szprychy został już włożony i 
nie było woli by go cofnąć. Pan Przewodniczą-
cy, który jest Panem Przewodniczącym dłużej 
niż poprzedni Pan Wójt był Panem Wójtem, 
doprowadził do głosowania i walca nie będzie.

I jeszcze kilka aspektów pobocznych tej 
sprawy. Na pytanie wójta: - Dlaczego radni PSL-u 
nie wykazali takiej wielkiej troski o budżet gminy 
przyznając prawie trzykrotnie większą kwotę (55 
tys. zł) na zakup nowego samochodu dla OSP 
Sitno, który stoi bezużytecznie w garażu i nie 
może być użyty w akcji gaśniczej bo nie ma w 
Sitnie przeszkolonych strażaków? – radny z Sitna 
odpowiedział, że trzeba się cieszyć, że samochód 
jest. Natomiast radny z Olszewnicy zapytał 
retorycznie: - Ile środków zewnętrznych przyszło 
za samochodem a ile przyjdzie za walcem?”

Pogratulować takiej logiki, no i cieszmy się 
pląsając w chocholim tańcu najlepiej w rytm walca.

Obserwując głosowanie radnych w tej sprawie, 
dało się zauważyć pewną ciekawostkę. Otóż 
wniosek Pana Przewodniczącego przeszedł 
większością głosów, ale nie oczekiwanymi dziewię-
cioma głosami a ośmioma, przy jednym wstrzy-
mującym się. Pomyłka to, czy może świadome 
złamanie dyscypliny partyjnej? Świadczyć by to 
bowiem mogło o pękaniu monolitu partyjnego w 
Radzie Gminy czego życzę obywatelom nasze-
go samorządu i sobie gdyż ciężko jest ciągnąć 
samorządowy wózek z kijem w szprychach.

Post scriptum
Na XIV-ej sesji Rady Gminy w dniu 3 marca 

br. sprawa walca drogowego wróciła i znalazła 
ostateczny epilog. Dzień wcześniej wójt otrzymał 
ekspertyzę od mechaników sprzętu drogowego, z 
której wynikało, iż kolejny remont będącej własno-
ścią gminy równiarki nie ma sensu ze wzglę-
du na jej zużycie i wyeksploatowanie technicz-
ne. Okazało się również, iż z zarezerwowanych 
130 tys. złotych na remonty dróg w Tchórzewie 
Kolonii pozostanie kwota około 80 tys zł. Wójt 
Sałata zaproponował, by te kwotę oraz 20 tys zł, 
o które prosił Radę na zakup walca przeznaczyć 
na zakup używanej lecz sprawnej równiarki a on 
wynegocjuje z dyrekcją Lubelskich Kopalni Kruszy-
wa zmianę przeznaczenia ich darowizny z walca 
na równiarkę. Zebrana w ten sposób kwota 160 
tys. zł daje gwarancję zakupu sprzętu w przyzwo-
itym stanie technicznym. Propozycja została 
przez Radę wstępnie zaakceptowana i pewnie 
będzie miała swoje konsekwencje na następnych 
sesjach Rady Gminy w postaci zmian i przenie-
sień budżetowych popartych stosowną uchwałą. 

Kompromis zaproponowany przez wójta 
spowodował, iż wózek samorządowy toczy 
się dalej. Rodzi się jednak pytanie. Komu cała 
ta awantura była potrzebna? I jeszcze jedno. 
Czy drugą stronę stać będzie na kompromis w 
następnych spornych kwestiach? Że takowe się 
pojawią to więcej niż pewne. Ano zobaczymy.

Marek Korulczyk
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KALENDARIUM DZIAŁAŃ WÓJTA RA-
DOSŁAWA SAŁATY POMIĘDZY XII A 
XIV SESJĄ RADY GMINY BORKI

Szanowni Państwo

Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne 
deklarowana przeze mnie jawność oraz transpa-
rentność życia samorządowego i działań podejmo-
wanych przez nasz samorząd chciałbym Państwu 
zdać sprawę z tego, co działo się w tej kwestii w 
okresie od XII-ej do XIV-ej sesji Rady Gminy tj. od 
21 listopada 2015 r. do 03-ego marca br. Treść 
tego sprawozdania znana jest Państwu Radnym, 
uznałem jednak, iż społeczność naszej Gminy 
powinna być także z nim zaznajomiona, toteż 
dysponując gminnym biuletynem będę składał takie 
sprawozdania w każdym numerze „Czapli”.

W ciągu tych 103 dni wykonano następujące 
czynności:

1. Wydano 36 zarządzeń.
2. Wykonano 19 projektów uchwał.
3. Kontrole: 1. Przeprowadzono audyt w 

Gminnym Ośrodku Kultury, w Gminnej Bibliotece 
Publicznej oraz audyt bezpieczeństwa informatycz-
nego w Urzędzie Gminy; 2. Trwa audyt w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej.

4. Odbyło się spotkanie: 1. Dwukrotnie ws. 
ewentualnego przekształcenia Szkoły Podstawowej 
w Tchórzewie, z Radą Pedagogiczną i rodzicami 
oraz Radą Gminy. Po analizie wydatków na szkoły 
podstawowe w latach poprzednich, Pani Skarbnik 
zauważyła, że szkoła w Tchórzewie obciąża budżet 
gminny około 300 tyś. zł rocznie więcej niż pozosta-
łe małe szkoły podstawowe czyli w Woli Chomejo-
wej i w Krasewie. Pani Skarbnik zaproponowała by 
przekształcić tę szkołę tak, aby organem prowadzą-
cym dla szkoły w Tchórzewie było stowarzyszenie 
lub osoba fizyczna tak, jak to odbyło się z pozosta-
łymi małymi szkołami za pana Henryka Mateusia-
ka. Szkół w naszej gminie było dużo, część z nich 
jest już zamknięta (Wrzosów, Stara Wieś, Sitno, 
Olszewnica, Osowno). Jako wójt gminy mam 
obowiązek dobrze zarządzać finansami publiczny-
mi. Jako głowa gminy nie mogę podjąć pochopnych 
decyzji ws. przekształcenia szkoły w Tchórzewie. 
W związku z powyższym postanowiłem przedys-
kutować propozycję pani Skarbnik w pierwszej 
kolejności z kierownictwem Urzędu i radnymi Rady 
Gminy a następnie, jeśli powyższa propozycja nie 
byłaby odrzucona, z nauczycielami i rodzicami z 
Tchórzewa. Niestety, zanim zdążyliśmy porozma-
wiać wewnętrznie o tej sprawie, to ktoś życzliwy 
poinformował rodziców, nauczycieli i lokalną prasę, 
tworząc w ten sposób niepotrzebny niepokój i złą 
atmosferę tuż przed Świętami Bożego Narodze-
nia. Być może skończyłoby się tylko na wewnętrz-
nych rozmowach, gdyż jest wiele znaków zapytania 

(Czy znajdzie się nowy organ prowadzący? Czy to 
nie będzie mały krok do całkowitego zamknięcia 
szkoły tak, jak to było w Olszewnicy, w Sitnie i w 
Osownie? Czy i kiedy zostanie wprowadzona nowa 
Reforma Oświatowa, którą chce wprowadzić nowy 
Rząd?). Oprócz tych niepewności jest niesamowi-
ta atmosfera panująca w tej Szkole. Rodzice, dzieci 
i nauczyciele traktują się nie tylko służbowo jako 
uczeń nauczyciel ale również jak rodzina. Wspól-
nie spotykają się przy różnych okazjach i uroczy-
stościach. Co więcej, szkoła ta potrafi zjedno-
czyć dwie skłócone już od wielu lat miejscowości: 
Tchórzew Wieś i Tchórzew Kolonię. Mieszkańcy 
stanęli jednym murem by bronić szkoły. Dlatego 
też, po zapoznaniu się ze wszystkimi argumenta-
mi za i przeciw postanowiłem wycofać wniosek o 
przekształcenie Szkoły Podstawowej w Tchórzewie 
Kolonii. 2. Ws. powołania gminnej drużyny w piłkę 
nożną przy ZPO Borki. 3. Ws. mapy zagrożeń na 
terenie gminy razem z Policją, władzami gminy, 
radnymi i sołtysami (9 lutego 2016 r.).

5. Brałem udział: 1. Kilkakrotnie w Walnym 
Zebraniu Członków LGD „Zapiecek”. 2. W VII 
Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolni-
czych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” 
w Leśnej Podlaskiej (26 listopda). 3. W szkoleniu 
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, (14 grudnia, 
ZSR w Woli Osowińskiej). 4. W posiedzeniu Powia-
towego Zarządu ZOSP RP (21 grudnia). 5. W 
spotkaniach wigilijnych i noworocznych. 6. W IV 
Kongresie Rozwoju Ruchu Rowerowego w Warsza-
wie (21-22 stycznia 2016 r.). 7. W dwóch walnych 
Zgromadzeniach Związku Komunalnego Gmin 
Powiatu Radzyńskiego. 8. W uroczystym otwarciu 
nowej siedziby redakcji tygodnika Wspólnota (04 
luty 2016 r.). 9. W Balu Gimnazjalnym w ZPO Wola 
Osowińska (06 lutego 2016 r. ). 10. W zebraniu 
wiejskim wsi Tchórzew Kolonia ws. wytypowania 
drogi do remontu. 11. W walnym zebraniu Gminnej 
Spółki Wodnej (15 lutego 2016 r.).

6. Spłacono kredyt i pożyczki na kwotę 218 
250 zł.

7. Zrealizowano pierwszy etap Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Obecnie rozpocznamy fazę 
opiniowania i uzgodnień na podstawie ustawy o 
planowaniu przestrzennym tj. m.in. konsultacje 
społeczne.

8. Zakupiono za kwotę 12 100 zł pług do 
odśnieżania oraz za kwotę 5 080 zł TUZ - urządze-
nie łączące ciągnik z pługiem.

9. Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego 
w Woli Chomejowej za kwotę – 57 271,27 zł.

10. Opracowana została dokumentacja 
techniczna przebudowy 7 dróg gminnych (Wrzosów 
od drogi powiatowej do końca wsi /przebudo-
wa nawierzchni i chodnik jednostronny/; Stara 
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Wieś /Poligon/ do lasu – podbudowa i nawierzch-
nia asfaltowa; Stara Wieś – Maruszewiec Nowy /
do Sujki/ – poszerzenie jezdni, nowa nawierzch-
nia i pobocza; Maruszewiec Stary – Tchórzew /
koło lasu/ - wykonanie nawierzchni na wykonanej 
podbudowie i w Tchórzewie wykonanie podbudowy 
i nawierzchni; Wola Osowińska /klony/ - wykonanie 
nowej nawierzchni i jednostronny chodnik; Krasew 
od drogi powiatowej do lasu Sachalin – wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej; Wola Chomejowa 
koło sklepu – wykonanie podbudowy i nawierzchni 
asfaltowej), potrzebna do wniosków o dofinansowa-
nie z PROW. Wnioski zostały już złożone i czekamy 
na ogłoszenie wyników przez Urząd Marszałkowski 
w Lublinie.

11. Przygotowano i złożono w Urzędzie Marszał-
kowskim wniosek o dofinansowanie przebudowy 
gminnego stadionu w Starej Wsi tj. m.in. przebu-
dowa płyty boiska do piłki nożnej; budowa placu 
zabaw, boisk do piłki siatkowej i koszykówki, do 
tenisa, wykonanie ogrodzenia.

12. Przygotowano dwa wnioski do FIO w imieniu 
OSP Nowiny i OSP Olszewnica.

13. Sprzedano trzy mieszkania w Woli Osowiń-
skiej. Całość środków będzie przeznaczona na 
inwestycje w tej miejscowości.

14. W odpowiedzi na złożony wniosek do Powia-
towego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim Urząd 
Gminy otrzymał dofinansowanie na szkolenia 
pracowników na kwotę 11 324,80 zł. Środki pocho-
dzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

15. Rozdzielono już środki pieniężne na reali-
zacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycz-
nej i sportu, kultury i turystyki na 2016 rok (pożytek 
publiczny).

16. Zorganizowano Konkurs „Sołtys Roku 2015”. 
Pięcioosobowa Komisja (Radosław Sałata, Janusz 
Buhaj, Andrzej Kosek, Katarzyna Stępniewska i 
Sylwia Przysiadka), po zapoznaniu się z dokona-
niami poszczególnych sołtysów, wybrała panią 
Joannę Sikorę, sołtysa sołectwa Stara Wieś, na 
Sołtysa Roku 2015. Serdecznie gratuluję.

17. Wójt Gminy Borki, 1 Rejon Borki Zrzesze-
nia WiN Inspektorat Radzyń oraz GOK zorganizo-
wał gminne Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy 
Wyklętych (1 marca – czytanie książek Rycerze 
Lasu i  Żołnierze Wyklęci; 2 marca projekcja filmu 
„Ucieczka z piekła. Śladami Witolda Pileckiego.”

18. 12 lutego 2016r. w ZPO w Borkach odbyło 
się rozstrzygnięcie gminnego finału ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobie-
ga Pożarom”.

19. Pomoc i uczestnictwo w zebraniach sprawoz-
dawczo – wyborczych we wszystkich jednostkach 
OSP. Osobiście brałem udział w 9 na 11. 

Wójt Gminy Borki
Radosław Sałata

Informacja dla mieszkańców Gminy 
Borki o istotnych zagadnieniach z za-
kresu gospodarki komunalnej.

1. Odpady komunalne. Od początku działa-
nia nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czysto-
ści w gminach czyli od lipca 2013 roku w sposób 
znaczący zmieniło się podejście nas wszystkich 
do tematu postępowania z odpadami komunalny-
mi. Z roku na rok odpadów zbieramy więcej i coraz 
mniej „śmieci” trafia w miejsca gdzie się znaleźć nie 
powinny.Należy jednak zauważyć i zaapelować do 
tych którzy takie praktyki stosują, że odpadów palić 
nie wolno! Takie działania mogą przynieść oprócz 
narażenia się na sankcje finansowe lub admini-
stracyjne trudne do określenia w tym momencie 
skutki w postaci narażenia nas samych na działa-
nie powstających w trakcie spalania bardzo niebez-
piecznych związków w postaci chlorowanych 
dioksyn i furanów. Nie palmy „śmieci”! Oprócz 
pozytywnych zmian jakie daje się zauważyć w 
gospodarce odpadami pojawił się niestety negatyw-
ny trend w postaci znacznego wzrostu odpadów 
zielonych i biodegradowalnych wystawianych 
do odbioru i zagospodarowania. Strumień tego 
odpadu stanowi niejednokrotnie ponad 30 % całej 
masy odpadów zbieranych w miesiącu. Odpad 
ten jest drogi w zagospodarowaniu, a w bardzo 
podobny sposób można z nim postąpić na własnym 
podwórku szczególnie jeśli chodzi o liście i trawę. 
Dużą część stanowią nadal odpady zmieszane. 
Segregujmy odpady! Te działania pozwolą nam 
utrzymać ceny na dotychczasowym poziomie.

2. Zaopatrzenie w wodę. W ubiegłym roku 
w okresie letnim wystąpiły długotrwałe upały co 
wpłynęło na znacznie większe zapotrzebowa-
nie na wodę, co w konsekwencji doprowadziło do 
okresowych jej niedoborów w niektórych miejsco-
wościach gminy. Częstszym też stało się używanie 
własnych ujęć do uzupełnienia braków. Pojawiły 
się problemy z jakością wody w wyniku wystąpie-
nia skażeń bakterią coli. Przeprowadzone kontro-
le doprowadziły do wyciągnięcia bezsprzecznego 
wniosku, że dużym zagrożeniem powstawania 
skażeń są własne ujęcia. Stwierdziliśmy częste 
mieszanie wody poprzez niewłaściwe i niedo-
zwolone połączenie wody z wodociągu z wodą 
z ujęć indywidualnych. Apelujemy o nie dopro-
wadzanie do mieszania się wody. W tym roku 
będą kontynuowane kontrole przyłączy pod kątem 
prawidłowości wykonania instalacji wewnętrznych.

Marek Karpiński
/ZGK/
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Podsumowanie roku 2015
Spłacono pożyczki i kredyt na łączną kwotę 

947 000 zł.
Uchwalono 66 uchwał.
Wydano 136 zarządzeń Wójta.
Opracowano i wydano: 1. Regulamin Organi-

zacyjny Urzędu Gminy Borki; 2. Regulamin Pracy; 
3. Kodeks Etyki; 4. Regulamin wynagradzania; 
5. Instrukcję udzielania pierwszej pomocy przedle-
karskiej w razie wypadku; 6. Ocenę ryzyka zawodo-
wego pracowników; 7. Programy szkolenia okreso-
wego w dziedzinie BHP.

Przybyło 37 mieszkańców na pobyt stały, 44 na 
pobyt czasowy.

Zmarło 54 osoby z terenu Gminy Borki a urodzi-
ło się 59 dzieci

Zrealizowane inwestycje/zadania/
BORKI
- 14 instalacji solarnych;
- wykonano boczną uliczkę do ul. Jana Pawła II 

– koszt 15 304,08 zł;
- w ramach akcji Działaj Lokalnie – Wyjdź 

z domu częściowo zagospodarowano teren pomię-
dzy rzeką a groblą po stawach – koszt 7 333,50 zł 
w tym grant 5 500 zł;

- opracowywano dokumentację techniczną na 
rozbudowę oczyszczalni ścieków w Borkach. Koszt 
wstępny rozbudowy to 1,05 mln zł. Przepustowość 
oczyszczalni zwiększy się do 155 m3/dobę (tj. 
o 100 m3/dobę);

- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. II Armii 
WP – koszt 40 590 zł;

- remont placu parkingowego przed cmentarzem 
- koszt 1 629,85 zł.

- wymieniono lampy oświetlenia ulicznego na 
ul. Nadrzecznej – 585 zł.

KRASEW 
- wykonano 13 instalacji solarnych;
- wykonano 27 przydomowych oczyszczalni 

ścieków;
- wykonywano modernizację drogi gminnej 

w Krasewie - Ruda – 241 477,91 zł, dofinansowa-
nie z FOGR – 100 tys. zł.

- wykonano ocieplenie budynku szkoły i malowa-
nie – koszt remontu – 33 999,51 zł.

- dostarczono 2 składy kruszywa na remont 
drogi Krasew (Sachalin) – koszt 3 259,70 zł.

- dostarczono 4 składy żużlu na remont drogi 
/Ruda/ - 2 709,94 zł.

- wykonano projekt przebudowy drogi gminnej 
Krasew /Sachalin/ - koszt 6 400 zł.

MARUSZEWIEC NOWY
- wykonano 2 instalacje solarne;
- dostarczono 60 ton pospółki na remonty dróg 

(środki sołeckie - 996,30 zł);

- wykonano dokumentację techniczną przebudo-
wy drogi gminnej Stara Wieś – Maruszewiec Nowy 
– koszt 4 800 zł.

MARUSZEWIEC STARY
- wykonano 1 instalacje solarną;
- wykonano modernizację drogi gminnej - koszt 

74 559,83  zł, dofinansowanie z FOGR 50 000,- zł.

NOWINY
- wykonano 4 instalacje solarne;
- wykonano 1 przydomową oczyszczalnię 

ścieków;
- dostarczono 3 składy kruszywa na remont drogi 

k.Ochów – 4 889,54 zł;
- dostarczono 40 ton pospółki na remonty dróg – 

koszt 664 zł.

OLSZEWNICA
- wykonano 6 instalacji solarnych;
- wykonano 6 przydomowych oczyszczalni 

ścieków;
- wykonano remont częściowy drogi Olszewnica 

(Zapłucie) – koszt 16 148,92 zł;
- dostarczono pospółkę na remont drogi gminnej 

i tłuczeń.

OSOWNO
- wykonano 9 instalacji solarnych;
- wykonano piłkochwyty i metalową bramkę, 

zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia 
boiska – 21 997 zł;

- dostarczono 320 ton pospółki na remonty dróg 
i równiarkę 6 220,80 zł.

PASMUGI
- wykonano 2 instalacje solarne;
- wykonano 1 przydomową oczyszczalnię 

ścieków;
- wykonano remont drogi gminnej – koszt 67 

914,98 zł;
- wykonano zadaszenie przystankowe koszt – 

1300 zł.

SITNO
- wykonano 6 instalacji solarnych.

STARA WIEŚ
- wykonano 10 instalacji solarnych;
- wykonano 11 przydomowych oczyszczalni 

ścieków;
- wykonano chodnik przy drodze powiatowej 

i przebudowę rozjazdu w kier. Wrzosowa – koszt 95 
305,17 zł z tego dofinansowanie PROW 60 447 zł.;

- remont częściowy drogi gminnej Stara Wieś 
(Zaolzie) – 39 123,84 zł;

- remont drogi gminnej kruszywem pod lasem – 
28 131,84 zł;
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- zakupiono działkę na której zlokalizowany jest 
budynek zaplecza stadionu;

- wykonano projekty przebudowy dróg gminnych 
Stara Wieś /Poligon/;

- wykonano remont budynku socjalnego na 
stadionie – 39 216 zł;

- zamontowano urządzenia w siłowni –17 741 zł;
- wykonano projekt „Młodzi dla przeszło-

ści” renowacja kapliczki – koszt 6 565 zł /dotacja 
4tys. zł/. 

TCHÓRZEW KOLONIA
- wykonano 10 instalacji solarnych;
- wykonano 7 przydomowych oczyszczalni 

ścieków;
- dostarczono na remonty dróg kruszywo 

i pospółkę – koszt 9 855,04;
- dostarczono 3 składy kruszywa na remont drogi 

przy lesie w kier. Maruszewca – 4 967,29 zł;
- wykonano projekt przebudowy drogi gminnej 

Maruszewiec Stary – Tchórzew / przy lesie/- koszt 
3 900 zł.

TCHÓRZEW WIEŚ
- wykonano 4 instalacje solarne;
- wykonano 2 przydomowe oczyszczalnie 

ścieków;
- zakupiono materiały /zlew i ogrzewacz/ do 

remizy – 680 zł.

WOLA CHOMEJOWA
- wykonano 10 instalacji solarnych;
- wykonano 19 przydomowych oczyszczalni 

ścieków;
- wykonano ogrodzenie boiska wraz z piłkochwy-

tami – koszt 32 526,74 zł;
- wykonano aktualizację projektu budowy domu 

wiejskiego i kosztorysy inwestorskie – 2000 zł;
- opracowano dokumentację na budowę drogi 

gminnej w ramach tzw. schetynówek – koszt 6 000 
zł;

- dostarczono 4 składy kruszywa /droga 
k. sklepu/ - koszt 6 945 zł;

- wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego – 
koszt 60 271,27 zł;

- wykonano projekt na przebudowę drogi gminnej 
do PROW – 2 000 zł;

- wykonano projekty przebudowy dróg gminnych 
łączących drogę powiatową z kol. Północną – koszt 
3 600 zł.

WOLA OSOWIŃSKA 
- wykonano 18 instalacji solarnych;
- wykonano 1 przydomową oczyszczalnię 

ścieków; 
- wykonano projekt budowy kanalizacji ze 170 

przyłączami i rozbudowy oczyszczalni ścieków 

– koszt dokumentacji 94 710 zł. Koszt robót wg 
kosztorysu inwestorskiego /netto/ 9 563 318,29 zł.;

- wykonano nowe ogrodzenie parku z siatki 
od strony łąki i remont parkanu od strony ulicy 
oraz wykonano siłownie zewnętrzną wraz z małą 
infrastrukturą – koszt 116 554,80 zł w tym środki 
z PROW 57 306 zł.;

- wykonano remont drogi gminnej /nad łąkami /– 
koszt 62 752,14 zł;

- wykonywano parking przy szkole 14 600 zł;
- wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego – 

koszt 42 804 zł;
- wykonano projekt przebudowy drogi gminnej 

/Klony/ - koszt 1 800 zł.

WRZOSÓW
- wykonano plac zabaw na który uzyskano grant 

w wysokości 5 000 zł i środki z gminy w kwocie 
20 000 zł.;

- wykonano remonty dróg gminnych – koszt 
7 734,20 zł;

- wykonano 6 instalacji solarnych;
- wykonano 1 przydomową oczyszczalnię 

ścieków;
- wykonano projekt przebudowy drogi gminnej 

/od powiatowej do krzyża/ - koszt 3 500 zł.

Koszt budowy 76 przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy wyniósł 1 187 926, 14 zł 
w tym z PROW będzie dofinansowane 322 567 zł.

Koszt 115 instalacji solarnych na terenie gminy 
/na 31.12.2015 r./1 017 521,11 zł w tym udział nasz 
20,62 % kosztów kwalifikowanych.

Zorganizowano konkurs „Edukacja ekologicz-
na w Gminie Borki” dla placówek oświatowych na 
terenie gminy koszt całkowity wyniósł 9 000 zł i był 
współfinansowany w 50% z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w Lublinie.

Z rad sołeckich w 2015 r. na remonty dróg wydat-
kowano 24 672,08 zł. 

Zakupiono za kwotę 12 100 zł pług do odśnieża-
nia oraz za kwotę 5 080 zł TUZ – urządzenie łączą-
ce ciągnik z pługiem. 

Usunięto z terenu gminy 90,15 ton eterni-
tu w systemie norweskim i 29,662 ton z dotacji 
z WFOŚiGW w Lublinie.

Opracowano inwentaryzację substancji szkodli-
wych – eternitu na terenie gminy, koszt opracowania 
15 867 zł.

Opracowano Gminną ewidencję zabytków nieru-
chomych i archeologicznych – koszt 6 002,40 zł.

Przebudowano obelisk upamiętniający przepra-
wę przez rz. Tyśmienicę ułanów z dywizji kawalerii 
„ZAZA” w 1939 r. – koszt 6 800 zł.

Wykonano remont pomieszczeń biurowych 
urzędu – koszt 42 024,49 zł.

Wójt Gminy Borki
Radosław Sałata
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Zarząd Gminnej Spółki 
Wodnej w Borkach z okazji 

nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych składa 
wszystkim Członkom 

serdeczne życzenia zdrowia, 
radości, pomyślności i 

wszelkich Bożych łask na 
czas radosnego świętowa-

nia.

Informacja GSW w Borkach.
W związku z prowadzonymi pracami proszę 

o wpłacanie składek za 2016 i 15 rok. UWAGA - 
Robiąc przelew bankowy proszę w tytule płatno-
ści wpisywać numer nakazu zaczynający się od: 
SKL …..  Ułatwi to poprawne odnotowywanie spłat, 
zwłaszcza gdy przelew jest robiony z innego konta 
(mam tu na myśli dane użytkownika konta banko-
wego, który nie jest członkiem GSW). Takie wpłaty 
pojawiały się, gdzie nie zgadzają się nazwiska, a 
brak opisu wpłaty utrudnia odnotowanie płatności w 
programie). Informuję iż prowadzę wtorkowe dyżury 
w UG Borki w pokoju nr8 od godz. 9 do 13. Składki 
można opłacić u sołtysów, na konto bankowe lub 
osobiście we wtorki w UG Borki.

W razie pytań proszę o kontaktowanie się pod nr 
tel. 500-626-872.

Przewodniczący Zarządu GSW w Borkach
Adam Król

Podsumowanie 
 2015 roku 

 Sołectwa Nowiny
Od momentu objęcia 

funkcji sołtysa postanowi-
łem w pierwszej kolejności 
przekazać pieniądze sołec-
kie na potrzeby OSP do 
sfinansowania dachu jako 
wkład własny a następnie uprzątać plac wokoło 
świetlicy OSP.

Kolejną rzeczą było wykonanie tzw. piłkochwy-
tu od drogi asfaltowej ze względu na częste wybie-
ganie dzieci przez jezdnię za piłką, jak również 
wykonanie nowych bramek i ławek przy boisku. 
Wyznaczone zostało miejsce na ognisko i wykona-
ne ławki przy ognisku. W maju została wykonana 
opaska z płytek chodnikowych wokoło świetlicy 
OSP, które przekazał nam Urząd Gminy Borki.

Przed świętem strażaka, które odbyło się 
w czerwcu zostały wykonane drzwi do 
magazynku. Wszystkie inwestycje, jeśli chodzi 
o finanse, wykonaliśmy wspólnie z Wójtem.

Wszystkie prace były wykonane dzięki zaanga-
żowaniu grupy strażaków i mieszkańców jak 
również kobiet z Koła Gospodyń, które posprzątały 
świetlicę OSP. Za pomoc w wykonanych pracach 
chcę podziękować.

Sołtys Wsi Nowiny
Radosław Bącik

Gminne obchody Dnia Kobiet 
i Dnia Mężczyzn

W dniu 8 marca w ramach gminnych obcho-
dów Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn w Zespole 
Placówek Oświatowych w Borkach spotkali-
śmy się w licznym gronie aby celebrować oba 
te święta.

Wieczór ten miał charakter kameralnego spotka-
nia towarzyskiego abyśmy mogli oderwać się od 
dnia codziennego i cieszyć wspólnie spędzonym 
czasem.

Na wstępie prowadząca uroczystość sekretarz 
Gminy Renata Leszcz przywitała gości i oddała 
głos wójtowi Radosławowi Sałacie, który swoją 
przemową przybliżył nam historię Dnia Kobiet. Były 
piosenki, dowcipy i żarty odnoszące się zarówno do 
święta kobiet jak i mężczyzn.

Punktem kulminacyjnym wieczoru był występ 
chóru męskiego „Bas Canto”, który oczarował 
publiczność swym talentem wokalnym. Przy 
słodkim poczęstunku i akompaniamencie akorde-
onu czas upłynął w miłej atmosferze. Wszyscy 
Goście bawili się wyśmienicie a bisom nie było 
końca…

Jolanta Wędroch-Stanisławska
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Sposób naliczania dotacji na 1 ucznia 
dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby 

prawne inne niż gmina i osoby fizyczne.
Dotację na 1 ucznia liczy się w oparciu o:
- ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych,
- uchwałę Nr XXIX/166/2013 Rady Gminy Borki z 

dnia 11 października 2013 r. w sprawie trybu udzie-
lania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Borki 
przyznanych publicznym szkołom, przedszkolom i 
innym formom wychowania przedszkolnego prowa-
dzonym na terenie Gminy Borki przez osoby fizycz-
ne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawi-
dłowości ich wykorzystania.

Osoby prowadzące inne formy wychowania 
przedszkolnego (punkty przedszkolne) otrzymu-
ją dotację z budżetu gminy na każdego ucznia 
w wysokości równej 80% wydatków bieżących 
przewidzianych na jednego ucznia w przedszko-
lu publicznym prowadzonym przez Gminę Borki, 
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wycho-
wania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stano-
wiące dochody budżetu gminy.

Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia 
z budżetu Gminy Borki dotację w wysokości równej 
wydatkom bieżącym przewidzianym na jedne-
go ucznia w szkołach tego samego typu i rodza-
ju prowadzonych przez Gminę Borki, nie niższej 
jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia 
szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryto-
rialnego.

Do podstawy obliczenia dotacji uwzględnia się 
wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia w szkołach 
samorządowych z następujących rozdziałów klasy-
fikacji budżetowej:

- szkoły podstawowe
- oddziały przedszkolne
- przedszkola
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- stołówki szkolne
- świetlice szkolne
- pozostała działalność oświaty
- wydatki obsługi finansowej szkół.
Przy wyliczeniu dotacji uwzględnia się średnio-

roczną liczbę uczniów w szkołach samorządowych.
Do naliczenia dotacji na ucznia nie uwzględ-

nia się dowożenia uczniów do szkół.
Corocznie dotacja na 1 ucznia w szkołach 

samorządowych jest wyższa, aniżeli w subwencji 
oświatowej. Wyjątek stanowi dotacja na 1 ucznia 
niepełnosprawnego.

Skarbnik
Danuta Gałązka

Sukces piłkarzy z ZPO Borki w „ha-
lówkę”!

15 grudnia odbyły się mistrzostwa powiatu w 
halową piłkę nożną chłopców gimnazjum. Gospo-
darzami imprezy było gimnazjum w Kąkolewni-
cy. Nie mogło zabraknąć tam naszych chłopa-
ków, których przygotowywał pan Dariusz Wołek. 
Po samych remisach w grupie, dzięki strzelonym 
bramkom nasza drużyna awansowała do półfi-
nału z pierwszego miejsca. Po pasjonującym 
boju pewnie pokonaliśmy gospodarzy turnieju, 
awansując do finału. Tam czekali na nas faworyci 
zawodów, czyli zespół z gimnazjum nr 2 z Radzy-
nia Podlaskiego, w którego szeregach gra wielu 
reprezentantów drużyny „Orlęta” Radzyń Podlaski, 
występującej z powodzeniem w lidze wojewódz-
kiej. Naszym chłopcom zabrakło sił na rywalizację 
o pierwsze miejsce i po dobrej grze ulegli kolegom 
z „dwójki”. Nie zmienia to faktu, że zagrali świetnie 
i osiągnęli olbrzymi sukces, jakim niewątpliwie jest 
wicemistrzostwo powiatu.

Dariusz Wołek
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Ferie w Gminie Borki

Minione ferie obfitowały w wiele atrakcji dla 
dzieci i młodzieży. Każda ze szkół w Gminie 
przygotowała tydzień aktywnych zajęć dla 
uczniów.

W Zespole Placówek Oświatowych w Borkach 
odbyły się m.in. zabawy z j. angielskim, wyciecz-
ka do izby regionalnej, warsztaty kulinarne, reali-
zacja projektu ”Telefon komórkowy w naszym 
życiu”, wykonanie dekoracji i kartek wielkanocnych, 
wycieczka do GOK-u w Woli Osowińskiej, szkole-
nie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej, wycieczka na film „Alvin i wiewiórki: Wielka 
wyprawa”, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnie-
nia od alkoholu oraz film o skutkach spożywania 
alkoholu. Nietypową atrakcją dla młodzieży były 
trzydniowe warsztaty filmowe i z hip hopu. Efektem 
czego jest teledysk do utworu „Marzeń się nie 
bierze” (https://www.youtube.com/watch?v=87qoL-
G7ukbw).

W Zespole Placówek Oświatowych w Woli 
Osowińskiej odbyły się: zajęcia plastyczne, zabawy 
ruchowe przy muzyce, zabawa w teatr, wyjazd na 
basen, gry i zabawy ruchowe, gry i zabawy ekolo-
giczne oraz dotyczące pierwszej pomocy, zabawy 
językowe, zajęcia sportowe, fotograficzne i filmowe 
oraz maraton filmowy.

Szkoła Podstawowa w Tchórzewie zorganizo-
wała: wycieczkę do kina i kręgielni w Łukowie, 
maraton filmowy, piknik myśliwski w leśniczówce, 
zajęcia kulinarne, wyjazd do Lublina na lodowisko 
„Icemania”.

W Szkole Podstawowej w Krasewie dzieci 
bawiły się przy zajęciach kulinarnych, decoupa-
ge, malowaniu woskiem, zabawach integracyj-
nych z chustą animacyjną, zajęciach plastycznych, 
rozgrywkach sportowych, zabawie masą solną oraz 
bajkach.

Gminny Ośrodek kultury przygotował następują-
cy plan zajęć: wykonanie pisanek i kartek świątecz-
nych, taniec nowoczesny, zajęcia kulinarne, zajęcia 
wokalne i plastyczne, zajęcia z haftowania.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkach 
czas wolny dzieci spędzały na zabawach: gry 
planszowe, puzzle, warcaby, zabawy konstrukcyj-
ne, gry komputerowe.

W filii Biblioteki w Woli Osowińskiej dzieci wysłu-
chały opowiadań o zimie oraz wierszy J. Tuwima, 
uczestniczyły w zajęciach plastycznych, rozwiązy-
wały zagadki i krzyżówki, grały w gry planszowe i 
komputerowe, oglądały bajki na komputerze.

Cieszymy się, że zajęcia umiliły dzieciom 
zimowy czas oraz dziękujemy za udział i zaprasza-
my na kolejne ferie zimowe.

Jolanta Wędroch-Stanisławska
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Żołnierze Wyklęci…
W zamian za ofiarną walkę w obronie warto-

ści jaką była Niepodległość Ojczyzny, wielu z 
Nich poległo z bronią w ręku, innych zamęczono 
w więzieniach ciągłymi przesłuchaniami i tortu-
rami, a jeszcze inni po okrutnych śledztwach 
przechodzili pokazowe procesy, które były kpiną 
z wymiaru sprawiedliwości, a których wyrok był 
oczywisty – natychmiastowo wykonywano kary 
śmierci. Jedynie nielicznym udało się przetrwać 
stalinowski reżim, aby żyć dalej przez długie 
dekady Polski Ludowej z piętnem „reakcyjne-
go bandyty”. Zaledwie garstka z Nich dożyła 
tzw. odwilży i ustawy honorującej ich wielolet-
nie zmagania w szeregach SZP, ZWZ, AK, DSZ, 
ROAK, NZW, NSZ, SN, i WiN z oboma okupan-
tami. Dożyli oni również dużej liczby rewizji 
nadzwyczajnych od wyroków śmierci, które 
otrzymali ich dowódcy i towarzysze partyzanc-
kiej doli i niedoli… a tych trzeba przynajmniej 
przypomnieć!

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych. Został on ustanowiony w 
2011 roku w hołdzie członkom antykomunistycz-
nego podziemia, którzy w obronie niepodległego 
Państwa Polskiego przeciwstawili się sowieckiej 
agresji i reżimowi komunistycznemu.  

Organizatorem obchodów Narodowego Dnia 
Żołnierzy Wyklętych w naszej Gminie był Wójt 
Radosław Sałata wraz z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury oraz Komendą 1. Rejonu Borki Zrzeszenia 
WiN Inspektorat Radzyń.

Dnia 1 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Borkach odbyło się czytanie książki pt. „Rycerze 
Lasu” Joanny Gajewskiej i Weroniki Zaguły. Czyta-
niu w wykonaniu Wójta Radosława Sałaty oraz 
Zastępcę Komendanta 1. Rejonu Borki Zrzeszenia 
WiN Inspektorat Radzyń Michała Zająca z uwagą 
przysłuchiwali się uczniowie szkół w Borkach i 
Tchórzewie. Kolejne czytanie odbyło się tego 
samego dnia w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Woli Osowińskiej a słuchaczami byli uczniowie 
szkół w Woli Osowińskiej, Krasewa i Woli Chome-
jowej. Na zakończenie dnia w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Borkach odczytano książkę „Żołnierze 
Wyklęci” Marka Koprowskiego.

Dnia 2 marca mogliśmy oglądać projekcję filmu 
„Ucieczka z piekła. Śladami Witolda Pileckie-
go” najpierw w hali sportowej w ZPO w Borkach 
a następnie w ZPO w Woli Osowińskiej. Projekcji 
towarzyszyło spotkanie autorskie z Panem Bogda-
nem Wasztylem, autorem książki „Pilecki. Ślada-
mi Mojego Taty”, producentem filmu Pilecki oraz 
pomysłodawcą akcji Projekt: Pilecki.

Po latach zapomnienia bohaterskich żołnierzy 
niezłomnych, nadszedł czas przywracania pamię-
ci o nich i ich ofierze. Jesteśmy winni pamięć tym, 

którzy walczyli o wolną Polskę. Oni zapłacili cenę 
najwyższą, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce.

Jolanta Wędroch-Stanisławska
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Mistrzowie Powiatu w siatkówkę

W piątek 12.02.2016 r. tuż przed feriami, w 
Białce odbyły się mistrzostwa powiatu w siatków-
kę chłopców gimnazjum. W turnieju wzięło udział 5 
drużyn: Białka, Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podla-
skim, Kąkolewnica, Wola Osowińska oraz Borki. 

Turniej został rozegrany systemem każdy z 
każdym do dwóch wygranych setów. W pierwszym 
meczu spotkali się srebrni medaliści z poprzednie-
go roku z brązowymi, czyli Kąkolewnica – Borki. 
Tym razem górą było gimnazjum w Borkach. W 
kolejnych meczach wyniki były różne, ale chłop-
cy z Bork odnieśli komplet zwycięstw nie oddając 
przeciwnikom żadnego seta. Mistrzostwo powiatu 
po raz pierwszy w historii gimnazjum zdobyte! W 
ostatnim swoim meczu tego dnia, w derbach gminy, 
gimnazjaliści z Bork pokonali swoich rówieśników 
z Woli Osowińskiej 2-0. Drugie miejsce w turnieju 
zdobyła, tak jak w ubiegłym roku Kąkolewnica, na 
najniższym stopniu podium uplasowali się siatka-
rze z Radzynia. Obrońcy tytułu i zarazem gospoda-
rze, czyli zawodnicy gimnazjum w Białce, zajęli tym 
razem 4 miejsce. Stawkę zamknęła druga drużyna 
z Woli Osowińskiej. 

To nie pierwszy w tym roku szkolnym sukces 
sportowców gimnazjum w Borkach na arenie powia-
tu: chłopcy są wicemistrzami powiatu w halową 
piłkę nożną, dziewczęta mistrzyniami powiatu w 
tej samej dyscyplinie, a w mistrzostwach powiatu 
dziewcząt w siatkówkę, gimnazjalistki z Bork zajęły 
3 miejsce. Aktualni, od 12 lutego, mistrzowie powia-
tu w siatkówce chłopców, przygotowywali się do 
tego turnieju od października, trenując regularnie 
pod okiem Marka Makosza. Trzon drużyny stanowią 
siatkarze występujący w drużynie „Gmina Borki”, 
występującej w II lidze siatkówki w Radzyniu Podla-
skim. Zwycięska drużyna grała w składzie: Mateusz 
Pawelec, Mateusz Kwaśny, Damian Pietrzela, 
Piotr Wojtaś, Piotr Włoszek, Damian Fijałek, Kamil 
Trojak, Tomasz Kaczka. 

Gratulacje dla chłopców i powodzenia na 
zawodach rejonowych, które odbędą się 11 marca 
w Parczewie.

Marek Makosz
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Projekt „ O finansach w bibliotece”
Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach zakwalifi-

kowała się do czwartej edycji projektu „O finansach… 
w bibliotece”. Jego celem jest zwiększenie u osób 50+ 
umiejętności korzystania z usług finansowych w tym 
bankowości elektronicznej. 

Zapraszamy mieszkańców gminy Borki w wieku 
50+ mogą tez być osoby 35+ do wzięcia udziału w 
bezpłatnych szkoleniach. Cykl szkoleniowy obejmuje 5 
spotkań( 5 modułów), które odbędą się w kwietniu b.r. 
w Bibliotece Borkach i filii w Woli Osowińskiej. Podczas 
spotkań będzie można nauczyć się obsługi elektronicz-
nego konta bankowego, wysyłania przelewów, robienia 
bezpiecznych zakupów przez Internet a także korzysta-
nia z komputera i Internetu.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Bank Polski 
a realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego.

Krystyna Maksymiuk

  

WIĘCEJ INFORMACJI: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach tel. 81 857-42-44 

ZGŁOSZENIA DO 31 MARCA 2016! 

LEKCJE BIBLIOTECEZNE
Wśród różnych  zajęć Gminna Biblioteka Publicz-

na w Borkach i filia w Woli Osowińskiej prowadzą 
lekcje biblioteczne, których uczestnikami są zorgani-
zowane grupy z różnych szkół.

Lekcje biblioteczne są jedną z podstawowych form 
dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach 
i ofercie Bibliotek. Uczą także korzystania z różnych 
źródeł oraz pozyskiwania potrzebnych informacji. Nasze 
zajęcia dostosowane są nie tylko do wieku, ale i zaintere-
sowań uczestników, dlatego też spotkania mają charak-
ter warsztatów angażujących uczniów, wykorzystują 
różnorodne środki dydaktyczne i aktywne metody pracy. 
W miesiącach styczeń-luty 2016 r. odbyły się lekcje:

- z edukacji czytelniczej połączone z przeglądem 
nowości wydawniczych, 

- z edukacji ekologicznej z wykorzystaniem gier 
planszowych, 

- z edukacji regionalnej w Izbie Regionalnej, 
- z bezpiecznego korzystania z Internetu.

Krystyna Maksymiuk



17C Z A P L A  BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY BORKI

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” rozstrzygnięte

W dniu 11 lutego 2016 roku w ZPO Borki 
przeprowadzono eliminacje gminne, Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji szkol-
nych do turnieju gminnego zakwalifikowało się 24 
uczniów ze szkół: ZPO Borki, ZPO Wola Osowiń-
ska, Szkoły Podstawowej w Tchórzenie, Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Krasewie i Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej.

Osoby uczestniczące w eliminacjach gminnych 
otrzymały, do rozwiązania, test składających się z 
30 pytań.

Finaliści Turnieju gminnego:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
I miejsce – Martyna Kojtych – Szkoła Podstawo-

wa w Borkach,
II miejsce – Weronika Paszkowska – Szkoła 

Podstawowa Borkach,
III miejsce – Jakub Stępniewski – Szkoła Podsta-

wowa w Tchórzenie.
II grupa wiekowa (gimnazja):
I miejsce – Katarzyna Cieślak – Gimnazjum w 

Woli Osowińskiej,
II miejsce – Jan Kosek – Gimnazjum w Woli 

Osowińskiej,
III miejsce – Szymon Gajda – Gimnazjum w 

Borkach,
Nagrody dla finalistów Turnieju ufundował Pan 

Radosław Sałata Wójt Gminy Borki. Wszyscy 
uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomy i upominki.

Osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca w 
poszczególnych grupach wiekowych, wezmą udział 
w eliminacjach powiatowych, które odbędą się dnia 
21 marca 2016 roku o godz.9ºº w Sali konferen-
cyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Radzyniu Podlaskim.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w 
konkursie.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia 
na eliminacjach powiatowych.

Jolanta Wędroch-Stanisławska
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BAL GIMNAZJALNY
W życiu każdego trzecioklasisty nadchodzi 

wyjątkowy i jakże ważny dzień, jakim jest bal 
gimnazjalny, który jest „pieczęcią” trzyletniej 
pracy w gimnazjum. 

6 lutego 2016 roku był szczególnie szczęśliwym 
dla nas dniem, kiedy to my, trzecioklasiści ostatni 
raz przed egzaminem mieliśmy okazję się wysza-
leć. O godzinie 18:00 powitaliśmy zgromadzonych 
gości, złożyliśmy podziękowania pani Dyrektor, 
rodzicom i nauczycielom, po czym wręczyliśmy 
kwiaty w ramach wdzięczności za wspieracie oraz 
pomoc, jaką nas otoczyli.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Danuta 
Kucio oraz Wójt Gminy Borki pan Radosław Sałata, 
którzy w swoich przemówieniach mówili o naszym 
dorastaniu oraz życiowych wyborach, których wkrót-
ce będziemy dokonywać. Kolejnym uroczystym 
punktem było zatańczenie tradycyjnego poloneza, 
którego nauczyła nas pani Małgorzata Caban. Po 
nim zatańczyliśmy z nauczycielami i gośćmi przy 
ponadczasowej piosence Jamesa Blunta. Po części 
oficjalnej wraz z gośćmi zeszliśmy na poczęstunek, 
po którym zaczęła się niesamowita zabawa.

W tym roku będziemy kończyć kolejny etap 
naszej edukacji. Wkroczymy w następny, wymaga-
jący od nas odpowiedzialności i konsekwencji w 
podejmowaniu decyzji. Cieszymy się, że mieliśmy 
możliwość przeżycia tak ważnego wydarzenia. 
Mamy nadzieję, że gdy staniemy się już dorośli, 
będziemy mogli wrócić pamięcią do tego piękne-
go dnia i znów poczuć, jak było wspaniale, kiedy 
byliśmy w gimnazjum.

Marta Skowron
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Dumni z przeszłości, nieśmy ją w przyszłość.

Świadomość swoich korzeni, wiedza o przod-
kach ale także o przeszłości i historii swojej 
wioski, o wydarzeniach i ludziach z nią związa-
nych, wzmacnia poczucie więzi wspólnotowych, 
niekiedy napawa dumą ale przede wszystkim 
jest naturalną potrzebą człowieka rozumnego do 
osadzenia siebie samego w konkretnym czasie i 
miejscu w długim łańcuchu toczących się dziejów, 
które toczyć się będą kiedy my już miniemy. 

Dlatego też wciąż żywe jest zainteresowanie 
sprawami genealogii , historii, heraldyki w wymiarze 
lokalnym. Dużo dobrego dla tej sprawy robią wszel-
kiego rodzaju towarzystwa i stowarzyszenia regio-
nalne oraz pojedynczy ludzie, pasjonaci lokalnej (i 
nie tylko) historii. Dobrym przykładem jest tu działal-
ność Pana Mariana Mazurka z Czemiernik czy 
profesora Szczepana Kalinowskiego z Białej Podla-
skiej. W każdym samorządzie są ludzie o podob-
nym zacięciu i aspiracjach. Na przykład w naszej 
gminie przed rokiem odbyła się piękna uroczystość 
z okazji wydania przez Panią Halinę Zgrajkę bardzo 
profesjonalnie wydanej monografii wsi Sitno pt. 
„Z roli wyrośliśmy”. Jest to kompendium wiedzy o 
historii i ludziach tej miejscowości, poczynając od 
pierwszych znanych wzmianek o wiosce, poprzez 
lata jej dużego znaczenia administracyjnego jako 
siedziby gminy  przed prawie stu pięćdziesięciu 
laty, aż do czasów nam współczesnych. Dzieło 
Pani Haliny Zgrajki jest pięknym darem dla swojej 
miejscowości ale przede wszystkim dla współ-
cześnie żyjących i przyszłych pokoleń mieszkań-
ców tej wioski, gdyż spełnia wszystkie kryteria 
wspominanej ludzkiej potrzeby osadzenia siebie 
w konkretnym miejscu i czasie pomiędzy pokole-
niami minionymi i tymi, które nadejdą. Szkoda 
tylko, że tak trudno dziś nabyć tę książkę. A może 
wydawca lub ktoś inny pomyśli o jej wznowieniu.

Każda, nawet najmniejsza miejscowość ma 
swoją historię i w każdym sołectwie mieszka-
ją ludzie nieobojętni dla lokalnych spraw. Niniej-
szy tekst jest próbą ich aktywizacji w kierunku 
który wskazała Pani Halina Zgrajka. Opracowa-
nie monografii wymaga dużo trudu i czasu. Do 
sporządzenia krótkiego kalendarium historii swojej 
miejscowości w oparciu o relacje przekazywane 
przez mieszkańców i wspaniałe źródło, które  każdy 
ma przed sobą, a  które nazywa się Internet, jest 
osiągalne dla każdego. Jeśli pomysł by się przyjął, 
chętnie będziemy drukować takie teksty w „Czapli”.

By nie być gołosłownym, przedstawiam garść 
informacji o swojej rodzinnej wsi tj. Wrzosowie, 
które uzyskane zostały z wyż. wym. źródeł tj. relacji 
najstarszych mieszkańców, paru książek i Internetu. 

Wrzosów w latach po drugiej wojnie świato-
wej był wyraźnie podzielony na wieś i Państwowe 
Gospodarstwo Rolne. Od ponad 20-stu lat nie ma 
już PGR-u ale ten podział jest ciągle widoczny, 
nie tylko w architekturze wsi ale i w mentalności 
mieszkańców. Przyznać jednak trzeba, że te różni-
ce coraz bardziej się zacierają. PGR powstał w 
wyniku przejęcia majątku ziemskiego przez dekret 
PKWN w 1944r. Tuż przed wojną i w czasie wojny 
majątkiem zarządzała rodzina Wrześniewskich. W 
praktyce gospodarstwem zarządzał w jej imieniu 
wieloletni rządca o nazwisku Bylina. W ubiegłym 
roku syn owego zarządcy Pan Stanisław Bylina 
odwiedził Wrzosów oraz „ rządcówkę” w której 
się urodził i wychował. Pan Stanisław Bylina jest 
emerytowanym profesorem historii średniowiecz-
nej i wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. 
Myślę, że w przyszłości znajdzie się miejsce w 
„Czapli” by jego osobie poświęcić więcej uwagi.

Wrześniewscy znani byli w latach trzydziestych 
ubiegłego wieku jako importerzy herbaty. Do dziś 
we Wrzosowie można jeszcze spotkać blasza-
ne pudełka po herbacie z wizerunkiem warszaw-
skiego pomnika naszego wielkiego astronoma od 

Dwór we Wrzosowie - zdjęcie z zasobów archiwalnych profesora Stanisława Byliny.
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"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,  
bo zostawili ślady w naszych sercach".

19 lutego 2016 roku zmarł Jerzy Walusz –
emerytowany pracownik Urzędu Gminy Borki.

Wszystkim Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, którzy 
łącząc się z nami w bólu uczestniczyli w ostatniej drodze 
naszego kochanego męża, taty, teścia, dziadka i brata 
Jerzego Walusza szczere podziękowania składa Rodzina.

którego ów produkt nazywano „ herbatą z Koper-
nikiem” . Najstarsi mieszkańcy Wrzosowa utrzy-
mują, iż Wrześniewski związał się z Wrzosowem 
ze względu na nazwę tej wsi, która „pasowała” mu 
do nazwiska ale przypuszczalnie był spokrewnio-
ny z poprzednimi właścicielami majątku tj. Milkie-
wiczami. Maksymilian Milkiewicz, którego grób 
zachował się w starej części cmentarza radzyń-
skiego, nazywał się podobno Miłkiewiczius i był 
banitą zesłanym przez władze carskie z Litwy 
po pozbawieniu go tamże majątku za udział w 
Powstaniu Styczniowym. To on w 1910 wybudo-
wał dwór we Wrzosowie, który po fatalnej przebu-
dowie w latach 60-tych ub. w. służył miejscowym 
jako szkoła aż do jej likwidacji przed jedenastu 
laty. Milkiewicz związał się z Wrzosowem poprzez 
małżeństwo z córką poprzedniego właścicie-
la tj. Chróścikowskiego. Kiedyś w rozmowie z 
senatorem Jerzym Chróścikowskim związanym z 
Solidarnością Rolników Indywidualnych, usłysza-
łem, iż Chruścikowscy z Wrzosowa to boczna 
linia jego przodków. Badań archiwalnych wymaga 
stwierdzenie faktu ile lat Wrzosów był własno-
ścią Chróścikowskich i do kogo należał wcześniej.

W wydanej przez RASIL pozycji „ Spis inwen-
tarza majątku klucza Radzyń Podlaski” można się 
natknąć na wzmiankę o właścicielach gruntów we 
Wrzosowie. Przy dwóch nazwiskach figurują słowa 
„pan” i „ pani” co wskazywałoby na ich szlacheckie 
pochodzenie. Jest to pan Dębski i pani Dziewul-
ska a rzecz dotyczy roku 1740-go. Stąd być może 
słyszana przeze mnie kilkadziesiąt lat temu informa-
cja, iż niegdyś na Wrzosów mówiono Dębszczyzna.

Według „Słownika geograficznego Króle-
stwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”  
(T.XIV) w 1885 roku. Wrzosów to wieś i folwark 
nad rzeką Bystrzyca, powiat radzyński, gmina 
Sitno parafia Radzyń ( odległość 9 wiorst ). Wieś 
liczyła 39 osad na 317 morgach. Folwark posia-
dał 1683  morgi, w tym gruntów ornych i ogrodów 
610m., łąk 306m., pastwisk 49m., lasu 597m., 
w odpadkach 92m., nieużytków 29m., budyn-
ków murowanych 2, drewnianych 16 oraz wiatrak 
i cegielnię. Stan ten zgadza się z posiadanym 
przez piszącego te słowa XIX wiecznym rosyj-
skojęzycznym planem majątku Wrzosów. Według 
tego samego źródła w 1827r. Wrzosów liczył 237 
mieszkańców zamieszkujących w 43 domach.

To samo źródło powołując się na łukowski rejestr 
poboru podatków z 1552r. określa Wrzosów jako 
wieś szlachecką w parafii Kock, która ma 11 osad.

Ciekawe informacje na temat Wrzosowa podaje 
„ Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w 
Średniowieczu”. Otóż w 1626r. obok nazwy Wrzosów 
pojawia się Wola Wrzosowska a w 1462r. Wola 
Tchorzowska alias(czyli) Wrzossow. Natomiast w 
latach 1415-19 funkcjonują nazwy Wola Tchorzow-
ska alias  Wrzessowicze. Jako właścicieli wymie-

nia się także w latach 1509-30 Jakuba Zieleńskie-
go, pisarza łukowskiego. W 1464r. rejestr poboru 
wymienia Macieja Kieschosza, kmiecia z Woli 
Tchórzewskiej a w roku 1419 Małgorzatę z Wrzes-
sowicz  i w 1415 wymienia się wieś jako własność 
Jakusza z Wrzessowicz alias Woli Tchorzewskiej.

W tym samym źródle na stronie 105 znajduje 
się ciekawy zapis o tym, że w 1531 roku biskup 
Piotr Tomicki na prośbę szlachty lubelskiej wyłącza 
parafię Kocko i Czemierniki z dekanatu radom-
skiego i włącza do archidiecezji lubelskiej. Do 
parafii Kocko należą m.in. wioski: Dębica, Osowno, 
Serocko, Tchórzów Wola Osowieńska i Wrzosów. 

Te wiarygodne źródła prowadzą do logiczne-
go wniosku, iż jeżeli w pięć lat po grunwaldzkiej 
bitwie Wrzosów stanowił na tyle poważny ośrodek 
osadnictwa, by odnotować go w rejestrach poboru 
daniny, to z pewnością jego początków należy 
upatrywać wcześniej tj. w czasach piastowskich. 

Zachęcam naszych czytelników do udoku-
mentowania tej tezy lub do penetrowa-
nia archiwaliów dokumentujących histo-
rię innych miejscowości naszej gminy.

I jeszcze jedno. Z zapisów o Jakuszu i Małgo-
rzacie z Wrzosowa wynika, iż w okresie 2015-19 
przypada 600-lecie tej wsi. Może warto pomyśleć, 
by z okazji tego jubileuszu właśnie we Wrzoso-
wie zorganizować imprezę rangi ogólnogminnej. 
Tym bardziej, że zbliża się także setna rocznica 
istnienia najstarszej w gminie jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej właśnie we Wrzosowie.

Marek Korulczyk
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Karolek
Widywano go najczęściej ze sztalugami. 

Spacerował nad rzeką, po polach, łąkach… 
Zatrzymywał się i patrzył, następnie powoli 
rozstawiał sztalugi i malował, malował…

Malarz Karol Daszewski był wieloletnim 
gościem Włodzimierza Chełmickiego i rezyden-
tem jego majątku w Maruszewcu Nowym. Miesz-
kał w modrzewiowym dworku w latach trzydzie-
stych ubiegłego wieku. Przechadzał się czasem 
z Chełmickim, bywał w majątku Milkiewiczów we 
Wrzosowie. Z pewnością lubił konie i być może 
stąd jego bliższa znajomość z Ludwikiem Kotem, 
który wówczas był stangretem.

Ludzie mówili, że cały swój majątek przetracił w 
Paryżu na studiach malarskich.

Chętnie wdawał się w rozmowy z miejscowy-
mi chłopami. Wtedy też zwykle rysował coś w 
zeszycie, który zawsze nosił przy sobie razem z 
ołówkiem. Nazywany był Karolkiem, a wspomnienia 

Listy od Czytelników
Redagujących „Czaplę” cieszy każda reakcja 

czytelnika na materiały pomieszczone w biuletynie 
albowiem jest ona dowodem na to, że gazeta jest 
czytana i budzi jakieś tam zainteresowanie.

Ponadto głosy Państwa wnoszą dużo nowego 
do poruszanych tematów i wyjaśniają wątpliwości. 
Tak się stało w przypadku artykułu o zapomnia-
nym pisarzu ze Starej Wsi Włodzimierzu Chełmic-
kim i zapomnianym malarzu stamtąd Karolu 
Daszewskim. Otrzymaliśmy dwie koresponden-
cje mailowe na temat tego drugiego artysty, które 
drukujemy poniżej. Jedna z nich pochodzi od 
mieszkanki Wrzosowa pragnącej zachować anoni-
mowość a druga z Poznania od Pani Anny Krzyża-
nowskiej-Jaźwińskiej, kuzynki obydwu wspomnia-
nych postaci.

Bardzo dziękuję za te listy pozostając z nadzie-
ją i przekonaniem, iż będziecie się Państwo dzielić 
wiedzą przez siebie posiadaną dotyczącą przeszło-
ści naszych okolic oraz informacjami o godnych 
zachowania w pamięci zbiorowej, ludziach z tej 
przeszłości.

Marek Korulczyk

Redaktor naczelny
Biuletynu samorządowego
Gminy Borki 
„CZAPLA”
Pan Marek Korulczyk

Szanowny Panie Redaktorze, po przeczyta-
niu Pańskiego ciekawego artykułu w 3 numerze 
„Czapli” o Włodzimierzu Chełmickim, chciała-
bym dołączyć kilka informacji o innym zapomnia-
nym artyście,  którego zresztą Pan wspomina, 
mianowicie o malarzu Karolu Daszewskim. 
Zarówno Chełmicki, jak i Daszewski są ciotecz-
nymi braćmi mojego ojca Zygmunta Jaźwińskie-
go. Wszyscy trzej wywodzą się od Walentego 
i Kamili ( z domu Zagajewskiej) Jaźwińskich.

O literacie Włodzimierzu Chełmickim napisał 
Pan w owym artykule; nic ponadto o nim nie wiem, 
natomiast z opowiadań rodzinnych pamiętam 
sylwetkę Karola Daszewskiego, miłośnika i malarza 
koni. Namalowany przez niego obrazek przedsta-
wiający  dwie głowy końskie, wisi u mnie w mieszka-
niu do dziś. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że 
tylko zbieżność nazwisk łączy Karola z Władysła-
wem Daszewskim, scenografem teatrów warszaw-
skich. To dwie inne osoby, mogę tym samym 
rozwiać Pana wątpliwości. Karol był malarzem, 
raczej lokalnym, obracającym się w kręgu rodzin-
nych i zaprzyjaźnionych majątków, niepozbawio-
nym – trzeba podkreślić –ekscentrycznych zacho-

wań, żeby nie powiedzieć dziwactw. Świadczy to 
pewnie o jego artystycznej duszy, mało przyziemnej 
osobowości, dla której sprawy doczesne ustępowały 
miejsca rzeczom podniosłym. Swoje ulubione konie 
malował wszędzie gdzie się dało, np. na drzwiach 
dużej białej szafy. Nigdy się nie ożenił, o ile wiem 
nie miał też rodzeństwa. Po wojnie, gdy już nie było 
majątków ziemskich, mieszkał w Warszawie, bywał 
na wyścigach konnych na Służewcu, a zmarł podob-
no w domu opieki w czasie, gdy byłam jeszcze 
małą dziewczynką, więc nie znałam go osobiście. 
Mój ojciec opowiadał o jego barwnym usposobie-
niu w tonie raczej nagannym, ale po latach, na tle 
szarej i biednej rzeczywistości, anegdoty te krążyły 
po rodzinie przypominając dobre borkowskie czasy.

Kilka słów przy okazji  warto poświęcić rodzi-
com Karola czyli Józefie z Jaźwińskich i Antoniemu 
Daszewskim. Otóż  w roku 1921 powstał na terenie 
folwarku podarowanego Róży Czackiej „Zakład dla 
Niewidomych” w Laskach pod Warszawą. Róża 
Czacka, sama niewidoma,  w 1911 roku założyła w 
Warszawie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. 
Dzięki hojności rodziny Daszewskich, Róża, która 
w międzyczasie złożyła śluby zakonne,  już jako 
siostra franciszkanka powołała do życia wielkie 
dzieło służące do dnia dzisiejszego niewidomym. 

Laski, oprócz swojej głównej roli ośrodka dla 
niewidomych, były także duchowym azylem dla 
artystów i pisarzy. Świadczy o tym piękny cmentarz 
wśród lasu, na którym spoczywa wielu twórców 
zasłużonych dla narodowej kultury. W skrom-
nym ziemnym grobie leżą tam także fundato-
rzy - Antoni i Józefa Daszewscy oraz ich krewni.

Pozdrawiam serdecznie Pana i mieszkańców 
Gminy

Anna Jaźwińska-Krzyżanowska
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o nim przetrwały w pamięci starszych mieszkańców 
Wrzosowa i Starej Wsi.

„Furmanka na żelaznych kołach i zaprzęgnięta 
do niej stara kobyłka, której uprząż poprawia gospo-
darz. Na wozie, między pomostami, na wiązce 
siana, siedzi kilkuletni chłopczyk w słomianym 
kapeluszu. Rzecz się dzieje nad rzeką, więc widać 
kawałek jej lustra, brzegi porośnięte krzakami, a 
dalej tylko łąki… może jakaś pojedyncza wierz-
ba… no i niebo z obłokami, bo dzień był słoneczny 
i jasny.” – Czy tak wyglądał szkic, na którym znaleźli 
się mój dziadek i wujek? Zapewne ten obraz realnie 
już nie istnieje. Pozostaje tylko wyobraźnia. A może 
Daszewski portretował tylko chłopca, a obraz nosił 
tytuł „Pastuszek”?

Mnożą się pytania: Dokąd wyjechał z Maruszew-
ca? Kiedy wyjechał? Jakie były jego dalsze losy? 
Czy był spokrewniony z Władysławem Daszew-
skim, znanym warszawskim scenografem? Czy 
malował później? Jakie obrazy? A okres paryski? 
Jeśli prawdą jest, że stracił tam dużo pieniędzy, to 
znaczy, że prawdopodobnie należał do ówczesnej 
paryskiej bohemy, albo przynajmniej do niej aspiro-
wał. Bywał na wernisażach i znał młodych, gniew-
nych artystów -  kontynuatorów rewolucji w malar-
stwie zapoczątkowanej przez impresjonistów. Kogo 
znał? Może Olgę Boznańską, Tadeusza Makow-
skiego, może Hiszpana Pablo Picasso, może 
Francuza Henri Matisse?

Van Gogh, po burzliwym paryskim okresie, 
malował pod słońcem Prowansji. Daszewski 
wrócił do kraju i malował pod słońcem Podlasia. 
Swoje szkice na papierze i akwarele zostawił w 
modrzewiowym dworku, który spłonął kilka lat po 
wojnie. Część wyposażenia ludzie zdołali wynieść 
z pożaru. Wśród ocalonych mebli leżał szkicownik 
Daszewskiego. Wiatr rozwiewał kartki z obraza-
mi. Pewien chłopiec pozbierał te kartki i przyniósł 
do domu. Niestety, wśród różnych szkiców było też 
kilka kobiecych aktów i matka chłopca, ujrzawszy 
je i uznawszy za nieobyczajne, złapała wszystkie 
kartki i wrzuciła do pieca.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach jest 
w posiadaniu jednego obrazu przedstawiające-
go głowę konia. Znane mi są jeszcze dwa inne 
tytuły obrazów Karola Daszewskiego: „Poranek we 
mgle” - był prezentowany na XVI Wystawie Grupy 
Artystów Plastyków ZACHĘTA, a Lubelski Oddział 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warsza-
wie wystawił na Dorocznym Salonie 1924/25 obraz 
„Wierzby” /bądź „Luzak”/.

A może jakieś prace Karola Daszewskiego 
leżą jeszcze gdzieś, na czyimś strychu? Może we 
Wrzosowie, a może w Starej Wsi? Może jakaś inna 
matka nie wrzuciła do pieca papierowych obraz-
ków? Mało prawdopodobne? A jednak możliwe.

Wrzosów 28.12.2015r.

Oświata w Krasewie
Szkoła w Krasewie ma tradycję około 100-letnią. 

Jako najstarszy budynek oświatowy w gminie 
Borki wybudowany na przełomie 1920-1930r., 
zbudowany na pograniczu miał w założeniu 
służyć trzem wsiom tj. Krasew, Wola Chomejo-
wa, Olszewnica. I tak to było do pewnego czasu.

Wówczas najnowocześniejszy obiekt oświa-
towy, był traktowany jako nie wymagający nakła-
dów finansowych. W ostatnich latach po wybudo-
waniu nowych szkół na terenie gminy stał się 
automatycznie budynkiem najmniej przystoso-
wanym do współczesnych wymogów oświa-
towych i potrzebujący przemodernizowania.

Władze Gminy wraz z jej Radą rozpoczęły 
swoistą reformę oświatową, która nie ominęła też 
tej placówki. Stało to się w 2006r. Układ PSL-ow-
ski rządzący Gminą postawił szkołę w Krasewie 
w stan likwidacji. Co może zaskakiwać to dość 
bierna postawa rodziców na co mogła wpłynąć 
aprobata do tej czynności dla władz Gminy, V-ce 
Marszałka Województwa Lubelskiego miesz-
kańca Krasewa Sławomira Sosnowskiego.

W lutym 2006r. zapadła decyzja na zebra-
niu mieszkańców o utworzeniu Stowarzyszenia 
w celu prowadzenia tzw. „Małej Szkoły”. Komitet 
założycielski w składzie: Rogoza Zygmunt, Sławo-
mir Sosnowski, Sposób Andrzej zarejestrował 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krasew i zaanga-
żował Zofię Skwarę jako przyszłego Dyrektora 
Szkoły do organizacji szkoły na zasadach Kodeksu 
pracy. Jak wspomniano, szkoła a także i otocze-
nie wymagało dużych nakładów finansowych na 
przystosowanie placówki do obecnych wymogów. 
Dotacja była w okresie tych 10 lat falująca i zależ-
na od ilości dzieci. Udało się skompletować kadrę 
z wymaganym magisterskim wykształceniem ale 
wynagrodzenie minimalne z większym wymia-
rem godzin niż w szkołach pod samorządem.

Wiadomo że Gmina przekształcając szkoły, 
robiła to po to, żeby oszczędzić. I porównując 
Szkołę w Krasewie i Tchórzewie przez okres 10 
lat, Gmina zaoszczędziła około 1,5 mln. zł. Uważa-
liśmy i uważamy że w diagonali przekrojowej, 
przestrzeni Gminy Północ-Południe i wg strategii 
Gminy z lat 2000-2010 winny zostać cztery szkoły 
i w tym winna być pozostawiona jako samorządo-
wa Nasza Szkoła. Dlatego że w prawie wszyst-
kich miejscowościach (nawet dwu już zlikwidowa-
nych) powstały przy wielomilionowych nakładach 
nowoczesne obiekty, nie mamy poczucia niższo-
ści, aby ubiegać się o środki gminne na dostoso-
wanie naszej szkoły do wymogów dwudzieste-
go pierwszego wieku. Udowodniliśmy przez te 
10 lat że nie liczymy tylko na Gminę ale sięga-
my także po środki zewnętrzne tak krajowe jak 
i unijne. Rozkład uzyskanych środków gminnych 
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lub za pośrednictwem Gminy, a tych uzyskanych 
przez Stowarzyszenie-zewnętrznych oscyluję 
w granicach 50/50 i przekracza 1,5 mln. zł. Obiekt 
szkolny jak i otoczenie jest własnością Gminy, 
czyli przyczyniam się do wzrostu majątku gminy. 

Do tej pory było takie wyrywanie w ciągu 
roku budżetowego. Ale zawsze z wdzięcznością 
dziękowaliśmy za wszystkie środki pozyskane tak 
z Gminy jak i z Rady Sołeckiej czy z innych źródeł. 
Ale w tym roku Zarząd Stowarzyszenia wraz 
z Komisją Rewizyjną, Dyrekcją Szkoły, rodzicami 
i mieszkańcami wsi szczególnie gorąco dziękuję 
Wójtowi, Radzie za przekazane i wykazane środki 
w Budżecie już na początku tego roku. Pozwoli 
to na rozłożenie prac remontowo-modernizacyj-
nych na wiele miesięcy a nie tylko na okres ferii. 

Chciałbym zauważyć że w rozwój naszej 
placówki olbrzymi wkład mają rodzice, którzy 
w wielu pracach społecznych wykazali się olbrzy-
mim zaangażowaniem i gorliwością. Mam prośbę 
aby umożliwiono nam na łamach waszego pisma 
przy okazji Dnia Edukacji zamieścić specjalną 
listę zasłużonych dla rozwoju naszej placówki. Nie 
byłbym sobą, aby nie zaznaczyć że nie zawsze było 
tak różowo i pewne winy zawinione i nie zawinio-
ne były powodem że 4-rokrotnie byliśmy na ostrym 
zakręcie, gdzie byt naszej szkoły był zagrożony. 
Ale mocą wsłuchania się w argumenty, różne racje, 
poprzez dialog i konsekwencję w działaniu-jeste-
śmy tu gdzie jesteśmy. I dziś sfera prowadząca 
może się pochwalić, co do coraz lepszego wyposa-
żenia placówki, a sfera dydaktyczna że wyniki 
w działalności pedagogicznej jesteśmy w czołów-
ce szkół w Gminie. Najważniejsze że są perspek-
tywiczne plany rozwoju a nie zwijania działalności.

Tego wszystkiego wszystkim życzymy.

Zygmunt Rogoza
Prezes Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Krasew

,,Nie masz, bracie, nad lotnika"
Pod takim hasłem 4 lutego 2016 roku w Szkole 

Podstawowej im. płk.pil. Zdzisława Krasnodęb-
skiego w Woli Osowińskiej odbyło się bardzo 
ciekawe spotkanie pokoleń lotników z nauczy-
cielami, uczniami, rodzicami i sympatykami 
lotnictwa.

Z wielką przyjemnością gościliśmy:
1. gen.dywizji nawigatora Zbigniewa Galca
2. gen.bryg.pil.inż. Ryszarda Hacia
3. płk.rez.nawig. Tadeusza Krząstka
4. płk.dypl.inż.pil. Jana Urbaniaka
5. płk. Leszka Deleżucha
6. mgr.inż. Jerzego Madlera - preze-

sa Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa 
z delegacją

7. płk. Kazimierza Pogorzelskiego - prezesa 
Stowarzyszenia Lotników Polskich z delegacją

8. Janusza Stachowicza - prezesa Klubu 
Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Lubelskiego 
z delegacją przedstawicieli 41. Bazy lotnictwa 
Szkolnego w Dęblinie

9. panią Dagmarę Dulębę Poluszyńską - ze 
Stowarzyszenia "Rodzina Wojskowa"

10. panią Renatę Leszcz - sekretarza Urzędu 
Gminy Borki

11. panią Krystynę Kożuch - prezesa Towarzy-
stwa Regionalnego w Woli Osowińskiej

12. Zespół Wokalny działający przy Muzeum 
Regionalnym w Woli Osowińskiej

Dyrektor szkoły pani Danuta Kucio powitała 
zebranych. Na początku wystąpił Zespół Wokalny 
przy Muzeum Regionalnym w Woli Osowińskiej, 
towarzyszyli im uczniowie naszej szkoły. W ich 
wykonaniu usłyszeliśmy piękne pieśni i kolędy lotni-
cze. Utwory prezentowane przez tę grupę są mało 
znane, często mają wartość historyczną. Zosta-
ły wysłuchane w skupieniu. Następnie głos zabrał 
płk dypl. inż. pil. Jan Urbaniak, który opowiadał o 
swojej pracy w czasie pielgrzymki Jana Pawła II 
na Litwę i Łotwę, co zilustrował ciekawą prezen-
tacją multimedialną. Pułkownik był dowódcą grupy 
mającej za zadanie zorganizować bezpieczny 
przelot Ojca Świętego w 1993 roku helikopterami 
na terytorium tych dwu państw. Odpowiedzialność 
była bardzo duża, jak opowiadał pan pułkownik, 
biorąc pod uwagę sytuację w obu postkomuni-
stycznych krajach. Opowieść Jana Urbaniaka  była 
bardzo interesująca zarówno dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

Na zakończenie, zmieniając nastrój, pan pułkow-
nik wziął akordeon i wspólnie ze swoimi kolega-
mi zaśpiewał piosenkę o lotnikach. Publiczność 
natomiast z wielką przyjemnością śpiewała z lotni-
kami ,,Serce w plecaku".

Impreza ta zainspirowała nas do organizowania 
cyklicznych spotkań z ludźmi związanymi z lotnic-
twem. Kolejne już wiosną. Wszystkich zaintereso-
wanych serdecznie zapraszamy.

Bożena Skowron
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Ważne adresy i telefony

Urząd Gminy Borki
ul. II Armii WP 41
21-345 Borki
Tel. 81 857 42 08
borki@borkiradzynskie.pl 
wojt@borkiradzynskie.pl 

Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach
ul. Spółdzielcza 1
21-345 Borki
tel.: 81 857 42 44
e-mail:gbp.borki@poczta.fm 
http://www.borki.naszabiblioteka.com

Gminny Ośrodek Kultury w Borkach 
z/s w Woli Osowińskiej
ul.22 Lipca 29
21-345 Borki
tel.: 81 857 41 95
gokborki1@poczta.fm 
www.gok.superhost.pl

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

Zakład Gospodarki Komunalnej w Borkach
ul. II Armii WP 41,
21-345 Borki
Tel. 81 857 42 30
e-mail.: zgkborki@onet.pl
ZMIANA SIEDZIBY – BUDYNEK ZA URZĘDEM 
GMINY

INFORMATOR

Alarmowe

Ogólnoeuropejski nr alarmowy  112
Straż Pożarna  998  lub 352 77 68
Policja   997 lub 351 22 10

Pogotowia

Ratunkowe   999 lub 352 84 61
Energetyczne  991 lub 352 88 01
Straż Miejska   83 352 80 50

Instytucje i Urzędy

Starostwo     83 352 74 00
PUP      83 352 93 80
Skarbowy    83 352 11 09

ZUS     83 352 92 60
ARiMR     83 352 79 80
Prokuratura Rej.   83 313 35 00
Sąd Rejonowy   83 313 30 11
KRUS Radzyń Podl.   83 352 07 51
KRUS Kock    81 859 14 73

Gmina Borki

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


