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Szanowni Państwo,

Cieszy mnie fakt, że obecny 2018 rok 
zaczął się tak wspaniale. W styczniu 
zorganizowaliśmy koncert charytatyw-
ny „Razem dla Marcina”. Zebraliśmy 
niebagatelną kwotę, bo ponad 22 000 
zł. Ten koncert pokazał, że społecz-
ność gminna jest jednością. Potrafimy 
wspólnie działać, pokonywać trudno-
ści, realizować cele, rozwijać się. Cieszy 
mnie to bardzo.
  Rok 2018 to czas rocznic, ale też wyzwań. Są wśród 
nich: 
– dokończenie dwumilionowej modernizacji oczysz-
czalni ścieków w Borkach,
– rozpoczęcie jedenastomilionowej budowy oczysz-
czalni i kanalizacji w Woli Osowińskiej w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego,
– dziesięciomilionowa modernizacja drogi Borki – 
Ulan Majorat, przy dwumilionowym wkładzie wła-
snym gminy Borki,
– sfinalizowanie budowy mieszkań w ramach rządo-
wego programu „Mieszkania +”
– gazyfikacja gminy Borki,
Oczekujemy też na wyniki konkursu na rewitalizację, 
na który złożyliśmy wniosek o wartości sześciu milio-
nów złotych. Jeśli zostanie zaopiniowany pozytywnie, 
to w latach 2019 - 2020 będziemy zmieniać wygląd 
parku w Woli Osowińskiej, centrum Bork oraz Wrzo-
sowa.
  A teraz o przedsięwzięciu, na które czekamy niecier-
pliwie, czyli pięćdziesięciomilionowej inwestycji tuż 
„za miedzą” Urzędu Gminy Borki, Science and Nature 
Borki Park. Połączy ona rozrywkę z nauką, a jedno-
cześnie będzie szansą rozkwitu lokalnej społeczności, 
zarówno poprzez nowe miejsca pracy, jak i rozwój 
gospodarczy miejscowości, gminy Borki oraz całego 
powiatu radzyńskiego.
  Rocznice, które w tym roku wspólnie będziemy 
obchodzić to:
– 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
– 100 lecie Lotnictwa Polskiego,
– 45 lecie Gminy Borki.
Zaplanowaliśmy szereg działań upamiętniających te 

rocznice. Już teraz zapraszam Państwa do czynnego 
w nich udziału.
  Chciałbym podjąć jeszcze jeden ważny temat i jed-
nocześnie poradzić się Państwa w tej kwestii. Otóż, 
postanowiliśmy wprowadzić kilka zmian w „Czapli”. 
W związku z dużą ilością materiałów, które otrzymu-
jemy od szkół i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, 
chcemy wydawać ten biuletyn co miesiąc. Dlatego 
gorąco zapraszamy do współredagowania naszego 
miesięcznika, do pisania o swoich przemyśleniach, 
bolączkach, oczekiwaniach, historii, praktycznych 
poradach w życiu codziennym i nie tylko, do dziele-
nia się sprawdzonymi przepisami na pyszne ciasto, 
czy też potrawy. Z pewnością będziemy drukować 
Państwa teksty. 
  Chcielibyśmy również wprowadzić stałe kolum-
ny: kalendarium i zwiastun wydarzeń gminnych. 
Kalendarium będzie zawierało spis najważniejszych 
wydarzeń z przeszłości dotyczących danego miesią-
ca. Natomiast zwiastun wydarzeń gminnych będzie 
zapowiadał wszystkie wydarzenia, które odbędą się 
w gminie w następnym miesiącu.
  Są jeszcze dwie zmiany, być może największe, a mia-
nowicie zmiana Redaktora Naczelnego i okładki 
biuletynu. Ta pierwsza zmiana spowodowana jest 
tym, iż Pan Marek Korulczyk już nie pracuje w Urzę-
dzie Gminy. Został pełnoprawnym emerytem i cieszy 
się wolnym czasem razem z rodziną. Obiecał, że nie 
zapomni o swym „dziecku” i będzie nadal pisał do 
„Czapli”. Nowym Redaktorem Naczelnym została 
pani Izabela Smogorzewska. Gratuluję pani Izie i ży-
czę powodzenia! 
  Zmiana okładki biuletynu spowodowana jest dą-
żeniem do poprawy czytelności i przejrzystości oraz 
dostosowaniem do gminnej identyfikacji wizualnej. 
W związku z tym, że „Czapla” jest czytana zarówno 
przez młodych, jak i starszych, musimy poprawić czy-
telność i klarowność tekstów, przedstawić je w cie-
kawy sposób i wykorzystać lokalny potencjał. Więcej 
o identyfikacji wizualnej przeczytacie Państwo 
w artykule pana Patryka Stolarza. Chciałbym, abyście 
Państwo wypowiedzieli się odnośnie tych zmian. 
Z przyjemnością wysłucham Państwa konstruktyw-
nych wniosków.
  Życzę Państwu miłej lektury i zapraszam do czyn-
nego uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach 
w naszej gminie, które odbędą się w miesiącu lutym.

Radosław Sałata
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16 stycznia 2018 r. odbyła już druga sesja Młodzieżo-
wej Rady Gminy Borki. Młodzi Radni niemalże w peł-
nym składzie przybyli do Urzędu Gminy Borki.  Na 
początek Przewodnicząca powitała Radnych, Wójta 
oraz koordynatorów. 
Jednym z punktów spotkania było omówienie planu 
pracy MRG na 2018 r. Pomysłów na wypełnienie 
planu pracy było bez liku. Mlodzież chce współpraco-
wać przy organizacji uroczystości i imprez gminnych 
a także pomagać osobom starszym i potrzebującym. 
Chcąc urozmaicić czas młodzieży z terenu naszej 
gminy, 

kolejna sesja
młodzieżowej
rady gminy

kolejna sesja
młodzieżowej
rady gminy

MRG chce zaprosić ciekawe osobowości i zorganizo-
wać wycieczkę do Sejmu. Ciekawym pomysłem jest 
zorganizowanie wpólnej sesji z Radą Gminy Borki 
i Gminną Radą Seniorów. Młodzi radni nie zapomnieli 
również o ochronie środowiska i ekologii, chętnie 
włączą się w coroczną akcję usuwania dzikich wysy-
pisk śmieci.
Kolejna sesja została zaplanowana na marzec 2018 r.

Ewa Mateusiak

Dnia 21 stycznia 2018 roku  o go-
dzinie 13.30  w siedzibie GOKiS 
w Woli Osowińskiej  odbył się 
koncert kolędowy  pt. „ Była Noc…” 
w wykonaniu grupy wokalnej „ 
Siew”. W trwającym blisko godzinę 
programie wykonawcy zapre-
zentowali wiele  pięknych kolęd 
staropolskich  i współczesnych 
pastorałek,  które przedstawiły 
historię Narodzenia Dzieciątka. 
  W koncercie, oprócz stałych  
członków  grupy wokalnej, uczest-
niczyli także  uczniowie ZPO 
w Woli Osowińskiej: Laura Bieniek, 
Anna Guz , Natalia Grzejdak , Iza-
bela Skowron , Wiktoria Skowron , 
Julia Żurawska. 
  Gościnnie występ grupy uświetni-
li najmłodsi wykonawcy – Marlen-
ka i Radek   -  rodzeństwo Ste-
faniak razem z tatą Jarosławem 
Stefaniakiem, który czuwał nad 
muzyczną stroną koncertu. 
 Podczas koncertu  pięknie 
wybrzmiały życzenia dla babć 

koncert
noworoczny
koncert
noworoczny

i dziadków.
  Całość uroczystości zakoń-
czyła wspólnie z publicznością 
odśpiewana kolęda z roku 1863, 
którą uczczono kolejną rocznicę 
Powstania Styczniowego. 
W dalszej części spotkania, człon-
kowie zespołu zaprosili  gości na 
herbatę i  pyszne tradycyjne fa-
worki , które przygotowały panie: 
Sylwia Bieniek i Krystyna Kucio. 
  Serdecznie dziękujemy publicz-
ności, która chciała z nami spędzić 
miłe, niedzielne popołudnie.
 Zapraszamy na kolejny program 
historyczno-rozrywkowy pt. „ Kar-
nawał w Rzeczypospolitej” , który 
odbędzie się dnia 04.02. 2018 roku  
o godzinie 17,00 w siedzibie GOKiS 
w Woli Osowińskiej. 
  Zarówno koncert kolędowy jak 
i karnawałowy nawiązują  do 100 
Rocznicy Odzyskania  Niepodle-
głości.

GOKiS



5

Dnia 22 stycznia 2018 roku w Zespole Placówek 
Oświatowych w Woli Osowińskiej odbyło się II 
Gminne Spotkanie Samorządów Uczniowskich szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz Młodzieżowej Rady 
Gminy Borki. Honorowym patronatem objął je Wójt 
Gminy – pan Radosław Sałata, który był też jednym 
z zaproszonych gości. Organizatorami byli młodzi lu-
dzie, działający w samorządach ZPO w Woli Osowiń-
skiej wraz z opiekunkami: panią Mileną Latoch – Male-
są i panią Moniką Jędrzejkiewicz. Tematem spotkania 
było funkcjonowanie dzieci i młodzieży w środowi-
sku, poznanie celów i form działania Młodzieżowej 
Rady Gminy Borki oraz określenie sposobów współ-
pracy miedzy samorządami. 
Uczestników powitały: przewodnicząca rady samo-
rządu gimnazjum – Julia Żurawska i jej zastępca – 
Izabela Skowron, które poprosiły o przedstawienie się 
uczestników oraz przypięcie karteczek z imionami, 
by ułatwić współpracę. Następnie zebranych powita-
ła pani Agnieszka Zając – Dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych, która życzyła owocnej pracy i mile 
spędzonego czasu w naszej szkole.
Na początku wszyscy obejrzeli prezentację, dotyczą-
cą samorządu i Młodzieżowej Rady Gminy, wpro-
wadzającą w temat. Potem Natalia Grzejdak rozwi-
nęła temat związany z Młodzieżową Radą Gminy, 
w której sama działa. Kolejnym punktem spotkania 
było wystąpienie gościa specjalnego – pana Jerzego 
Czyżewskiego - Wójta Gminy Łomazy. Przedstawił on 
prezentację o działalności Młodzieżowej Rady Gminy, 
jej zadaniach oraz współpracy z samorządami. Posłu-
giwał się przykładami z własnej gminy.
W dalszej części spotkania przedstawiciele samo-
rządów z poszczególnych szkół zaprezentowali 
różnorodne i bardzo ciekawe propozycje dotyczące 
współpracy między samorządami oraz działań, jakie 
mogłaby podjąć Młodzieżowa Rada Gminy. Po tych 
wystąpieniach uczestnicy zostali zaproszeni na prze-
rwę i poczęstunek. Pani Dyrektor oprowadziła też 
gości po Szkolnej Izbie Pamięci poświęconej patrono-
wi – płk. pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu.
Druga część rozpoczęła się od pracy w grupach, 
w których była zarówno młodzież, jak i dorośli, będą-
cy doradcami, konsultantami wspierającymi. Zadanie 
polegało na zebraniu propozycji działań w określo-
nych obszarach: kultura i rozrywka, sport i turysty-
ka, ekologia, wolontariat i działalność społeczna. 
Wszyscy mocno zaangażowali się w pracę, a efekty 
przedstawili na forum. Następnie miała miejsce dys-
kusja, z której wnioski spisała i przedstawiła komisja 
dziennikarska pod opieką pani Hanny Gołoś. 
Na koniec wystąpił pan Radosław Sałata – Wójt Gmi-
ny Borki, który podsumował spotkanie, dziękował 
wszystkim za zaangażowanie i zachęcał do dalszych 
działań. Zwrócił uwagę na to, że warto nawiązać 
współpracę nie tylko między samorządami i Młodzie-

żową Radą Gminy, ale też Gminną Radą Seniorów. 
Zasugerował, by łączyć różnorodne działania tak, 
by były one bardziej efektywne i przynosiły więcej 
satysfakcji. Przekazał przedstawicielom samorządów 
materiały do debaty oksfordzkiej oraz temat, nad 
którym mają się zastanowić, by móc przedstawić 
swoje argumenty na kolejnym spotkaniu. 
Jako ostatnia głos zabrała pani Agnieszka Zając, 
która podziękowała wszystkim za to, że zechcieli 
poświęcić swój czas, przyjechać i wspólnie pracować. 
Następnie wręczyła pamiątkowe dyplomy.

Monika Jędrzejkiewicz

II gminne spotkanie
samorządów uczniowskich
II gminne spotkanie
samorządów uczniowskich
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Kiedy rok temu otrzymałem zapytanie 
o ofertę zaprojektowania szaty graficz-
nej strony internetowej gminy Borki, 
od razu odrzuciłem ten temat. Moja 
odpowiedź brzmiała: „nie tędy droga – 
to nie pomoże gminie”. Nawet jeśli 
stworzyłbym coś ładnego, cała reszta 
materiałów, za pomocą których komu-
nikuje się gmina, nadal nie spełniałaby 
swojej funkcji, byłaby mało czytelna 
i niespójna. Tak więc wykonałbym 
pracę, która nie przyniosłaby wiele do-
brego. Zaskoczyła mnie jednak reakcja 
gminy – prośba o przygotowanie oferty 
na opracowanie kompleksowej identy-
fikacji wizualnej. 
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Nie wiedziałem, czy podołam 
temu odpowiedzialnemu i trudne-
mu zadaniu, więc zaproponowa-
łem, że na początek przyjadę na 
kilka dni do gminy i tu pomiesz-
kam. Chciałem najpierw poszukać 
punktu zaczepienia, zrobić roze-
znanie, dopiero później rozma-
wiać o poważniejszych rzeczach. 
W kwietniu 2017 roku przyjecha-
łem z wizytą. Jeździłem po całej 
gminie, poznawałem należące do 
niej wsie, ważne miejsca, spotyka-
łem się z istotnymi mieszkańcami, 
odwiedzałem urzędy, biblioteki, 
ośrodki kultury, szkoły, izby i inne 
instytucje. Rozmawiałem zarów-
no z pracownikami, jak i z ludź-
mi spotkanymi na ulicy, prze-
mieszczłem się nawet „na stopa”, 
by poznać jeszcze więcej osób.
 Kluczowym momentem okazała 
się wizyta w Izbie Regionalnej  
przy bibliotece w Borkach. Natra-
fiłem tam na szereg starych map 
gminnych z niezwykłym, odręcz-
nym liternictwem. Litery mapy 
stworzonej w 1914 r. przez p. Józefa 
Nowickiego (Gieometra Rządowy 
Lubelskiej Komisji Włościańskiej) 
wywarły na mnie największe 
wrażenie – były ponadczasowe, 
jednocześnie stare i mocno nowo-
czesne. Ich cień skierowany pod 
kątem 45° wydał mi się bardzo 
odważny i interesujący. Pismo to 
charakteryzuje się również kątami 
prostymi, zaokrągleniami oraz 
budową opartą na kwadratowych 
modułach. Cechy te odnalazłem 
również w kilku innych miejscach, 
np. w szklanych podziałach drzwi 
i na podłodze przedsionka w ko-
ściele w Borkach oraz w lokalnych 
makatkach znajdujących się 
w Muzeum Regionalnym w Woli 
Osowińskiej.
 Całość stanowiła mocny punkt 
zaczepienia dla projektowania 
identyfikacji, którego mogłem się 
już podjąć ze spokojnym sumie-
niem.
 Ponieważ każda jednostka 
samorządowa posiada już silny, 
historycznie uwarunkowany, 
element identyfikujący w postaci 
herbu, uważam, że w większości 

przypadków jedyną sensowną 
drogą projektowania identyfikacji 
wizualnej jest bezpośrednie na-
wiązanie do herbu – jego uprosz-
czenie lub wydobycie jednego 
z elementów (patrz identyfikacja 
Wadowic, Gdańska, Sztokholmu, 
Lizbony czy Amsterdamu). Wobec 
powyższego, postanowiłem zlecić 
studiu Pillcrow, specjalizującemu 
się w typografii, zaprojektowa-
nie całego kroju pisma na bazie 
znalezionych liter. Sam w między-
czasie zająłem się upraszczaniem 
(a w zasadzie wyrysowaniem od 
nowa) herbu wedle zasad dykto-
wanych przez litery. Przerysowa-
łem także wzory z makatek, dzięki 
czemu ich dekoracyjny żywot 
zostanie przedłużony na kolejne 
lata i nowe zastosowania. 
 Lokalny potencjał w postaci foto-
grafii Państwa Lipko od razu uzna-
łem za konieczny do wykorzysta-
nia w identyfikacji (patrz okadka). 
Tak samo z resztą jak wyjątkowy 
regionalizm ujawniający się 
w jednej z odmian słowa Borki np. 
przyjedź do Bork – nie do Borek 
i nie do Borków jak powiedziałby 
każdy nie-mieszkaniec gminy. 
 Na koniec wystarczyło już tylko 
zebrać wszystkie te elementy 
i połączyć ze sobą nadając im hie-
rarchię oraz wyznaczając zasady 
stosowania. Nowa identyfikacja 
przekłada się również na biuletyn, 
który właśnie Państwo czytają. 
Mam nadzieję, że będzie służyła 
Gminie i jej Mieszkańcom swoją 
czytelnością i klarownością.
 Na koniec dodam tylko, że wpro-
wadzenie identyfikacji zbiega 
się z oficjalną czterdziestą piątą 
(niczym kąt padania cienia we 
wspomnianych literach) oraz z nie-
oficjalną stupięćdziesiątą rocznicą 
powstania gminy Borki. 

Patryk Stolarz / Turnedog.com
projektant, członek Stowarzyszenia 
Twórców Grafiki Użytkowej
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Wydarzenia 
patriotyczne 
w naszej 
gminie

Wydarzenia 
patriotyczne 
w naszej 
gminie

wieczór pieśni
W dniu 10 stycznia 2018 r. w ra-
mach obchodów 100 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległosci w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Borkach odbył się 
Pierwszy Wieczór Pieśni Patrio-
tycznych. Zaproszenie do wspól-
nego śpiewania przyjęli człon-
kowie Gminnej Rady Seniorów 
w Borkach, młodzież z zespołu 
„Mięta”działającego przy GOKiS 
oraz chętni seniorzy z Bork. Mię-
dzypokoleniowe śpiewanie odbyło 
się przy akopaniamencie akorde-
onu. Podniosły nastrój spotkania 

podkreślały zapalone świece 
oraz biało czerwona scenografia. 
Uczestnicy mogli korzystać z tek-
stów pieśni w postaci śpiewników 
przygotowanych przez GOKiS 
w Borkach. Przez dwie godziny 
rozbrzmiewały utwory, wsród 
których można było usłyszeć: 
Rotę, Wojenko, wojenko..., Ułani, 
ułani, Rozszumiały się wierzby 
płaczące, itp. Był to wyjątkowy 
wieczór, pełen wzruszeń i refleksji 
nad wartościami, które kształtują 
tożsamość człowieka.

Krystyna Maksymiuk

dzień stroju

Rok 2018 jest wyjątkowy. Każdego 11 dnia danego 
miesiąca uczniowie wszystkich szkół maszerują rano 
w eleganckich strojach o charakterze patriotycznym. 
Pomysłowość dzieci i rodziców jest ogromna. Kon-
kurs na najpiękniejszy i najciekawszy strój ogłoszony 
przez GOKiS wygrała w tym miesiący Oliwka Bajdak. 
Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.

GOKiS

wieczór kina
Za nami pierwsze spotkanie z kinem patriotycznym. 
Klasa 3 gimnazjum ZPO w Woli Osowińskiej odkrywa-
ła „Pianistę” Romana Polańskiego. Uczniowie poznali 
fakty z życia Władysława Szpilmana (tytułowego 
bohatera), Romana Polańskiego (reżysera) oraz fakty 
historyczne będące tłem filmu.
 Konkurs związany z filmem wygrała Milena So-
snowska, która zapamiętała, czym tytułowy bohater 
otwierał puszkę z ogórkami. Gratulujemy.
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„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła” (Wisława Szymborska)

promowanie 
czytelnictwa
promowanie 
czytelnictwa

W bibliotece ZPO w Woli Osowiń-
skiej odbywają się cotygodniowe 
„Spotkania z książką” uczniów 
z klas młodszych. Na początku 
roku otrzymali oni „Książeczki 
czytelnika”, które systematycznie 
wypełniają ilustracjami z prze-
czytanych książek oraz opisami. 
W czasie spotkań czytelnicy, 
m.in. opowiadają o tym, o czym 
przeczytali, zachęcając innych 
do wypożyczenia konkretnych 
tytułów, słuchają fragmentów 
wybranych książek. Celem spotkań 
jest przekonanie dzieci, że czytanie 
to przyjemność, a kontakt z książką 
rozwija pamięć, język i wyobraź-
nię, rozbudza zainteresowania, 
zapewnia wszechstronny rozwój. 
Młodzi czytelnicy poznają biblio-
tekę, wyrabiają w sobie „nawyk” 
wypożyczania i czytania.
 W ramach popularyzowania czy-
telnictwa, postanowiliśmy zaprosić 
do współpracy rodziców i dziad-
ków poprzez udział w akcji „Czy-
tanie łączy pokolenia”. Pani Anna 
Zbiciak rozpoczęła akcję w „zerów-
ce”, zapraszając do czytania mamy, 
które bardzo chętnie się zaangażo-
wały i same wybierają książki dla 
małych słuchaczy. Mamy nadzieję, 
że chętnych lektorów nie zabrak-

nie, a w dzieciach rozwinie się 
pasja czytania.
 Po raz kolejny wznowiliśmy też 
akcję „wzbogacania” zbiorów 
biblioteki, tym razem pod hasłem 
„Podziel się książką!”. Każdy, kto 
ma książkę, którą mógłby przeka-
zać innym, może ją przynieść do 
biblioteki szkolnej, by dała radość 
kolejnym osobom. Chętni mogą 
wpisać dedykację dla przyszłych 
czytelników.
 W naszej szkole działa Klub 
Przyjaciół Biblioteki, w którym są 
uczennice ze szkoły podstawowej 
oraz gimnazjalistki zainteresowa-
ne książkami, czytelnictwem oraz 
działalnością biblioteki. Podejmują 
one różne działania związane 
z pracą w bibliotece, czy promowa-
niem czytelnictwa, między innymi 
przygotowują gazetkę „Polecane 
przez nastolatki”. Zamieszczają na 
niej recenzje książek, które warto 
przeczytać. Działalność w klubie 
przyczynia się do zwiększania 
zainteresowania książką, jest jedną 
z form uspołeczniania młodzieży, 
uczy odpowiedzialności za powie-
rzone zadania i systematyczności.

Monika Jędrzejkiewicz

WOŚPWOŚP
Jak co roku GOKiS czynnie włączył się 
w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomo-
cy. Udało się zebrać 13 105.81zł

Oto nazwiska naszych wolontariuszy: Aleksandra 
Przysiadka, Kinga Choroś, Sebastian Grzywacz, Pauli-
na Duda, Weronika Wrzosek, Marta Majcher, Ewelina 
Sposób,Gabriela Zielant, Dawid Kulenty,Dominik Ku-
lenty,Rafał Dudziński, Magdalena Skoworn, Dominika 
Sokół, Patrycja Bieniek,Milena Wrzosek, Natalia Grzej-
dak, Dawid Latoch, Marcin Krasucki, Magda Kozieł, 
Bożena Kusyk, Magda Zając, Julia Smogorzewska,-
Julia Żurawska, Monika Gurtat,Bartosz Michalski,Mi-
chał Skowron,Martyna Świder,Paulina Mańko,Milena 
Sosnowska,Wiktoria Skowron,Izabela Skowron,Aure-
lia Kulik,Magda Mitura,Julia Kozak,Natalia Woźniak,-
Dawid Cieślak,Weronika Wrzosek,Aleksandra Kulik.
Bardzo dziękujemy za dobre serducho i wytrwałość.

GOKiS.
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"Na początku było słowo..." 

XXVIII
Konkurs
recytatorski

XXVIII
Konkurs
recytatorski

Już XXVIII regionalny Konkurs Recytatorski Poezji 
i Prozy Bożonarodzeniowej odbył się w GOKiS w Woli 
Osowińskiej. Cieszymy się, że żywe "żywe słowo" jest 
cały czas ważne...
Język ojczysty, poczucie przynależności narodowej 
i kulturowej, poznanie i praca z wartościowymi tek-
stami kultury- to bardzo istotne elementy w rozwoju 
młodych adeptów sceny.Do Konkursu zgłoszono 
ponad 50 uczestników. Wszyscy zaprezentowali się 
pięknie i zapewnili widowni cudowne przeżycie. 

Oto laureaci:
Kategoria klasy 0-3:
1 miejsce-Wiktoria Czyżak
2 miejsce-Martyna Brygoła
3 miejsce- Maja Bielecka
wyróżnienie-Hanna Pawlak

Kategoria klasy 4-6:
1 miejsce-Natalia Dyjak
2 miejsce-Zuzanna Guz i Maciej Radomyski
3 miejsce-Julia Semczuk
wyróżnienia:Jakub Walaszek,Aleksandra Gajda,Anna 
Lipińska,Natalia Polkowska,Alicja Skowron,Magdale-
na Ogrodnik

Kategoria klasa 7 i gimnazjum:
1 miejsce-Kacper Siwiak,Bartek Niewęgłowski
2 miejsce-Antonina Kozłowska,Julia Kożuch
3 miejsce-Julia Sposób, Gabriela Guz
wyróżnienie-Patryk Łazuga

zumbazumba Zumba rządzi w naszej gminie ! 
Zimową pogodę i brak słońca na-
szym najmłodszym mieszkańcom 
umilały warsztaty zumby, przepro-
wadzone w szkołach przez GOKiS. 
Pan Paweł Jabłoński z wrodzo-
nym entuzjazmem i uśmiechem, 
dynamicznie przeprowadził 
zajęcia z tak wymagającego tańca 
jakim jest Zumba. Sądząc po 
mokrych plecach, czerwonych 
buziach i szerokich uśmiechach. 
Było super!

GOKiS
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aktywna
tablica
aktywna
tablica

W  Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowiń-
skiej w ramach Rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 
szkoła pozyskała dofinansowanie w kwocie 17 500 zł.
Środki te zostały przeznaczone na zakup dwóch 
tablic multimedialnych z projektorem ultra-krótko-
ogniskowym. Tablice zostały zamontowane w sali 
edukacji wczesnoszkolnej i pracowni przyrodniczej. 
Dzięki nowym pomocom dydaktycznym nauczyciele 
będą mogli wykorzystać technologię informacyjną 
i komunikacyjną w procesie nauczania ze wszystkimi 
jej możliwościami, bez konieczności przechodzenia 
do pracowni komputerowej. 

Agnieszka Zając

aktywna tablica
także w borkach
aktywna tablica
także w borkach

W naszej szkole, tuż przed Bożym Narodzeniem, 
pojawił się nowy sprzęt. Nie były to prezenty od 
św. Mikołaja, ale efekt pozyskania dofinansowania 
w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyj-
nych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Dzięki 
udziałowi w tym programie placówka pozyskała 
dofinansowanie w kwocie 17 500 zł.

Środki te zostały przeznaczone na zakup pomocy dy-
daktycznych w postaci 3 zestawów multimedialnych, 
składających się z tablic interaktywnych i projekto-
rów krótkoogniskowych. Tablice zostały zamonto-
wane w salach j. obcych, edukacji wczesnoszkolnej 
i pracowni historycznej. Nowoczesny sprzęt będzie 
dużym udogodnieniem w pracy nauczycieli, uatrak-
cyjni też zajęcia lekcyjne – w naszej szkole jest już 
kilka takich tablic, więc i uczniowie, i nauczyciele są 
już „oswojeni” z tymi pomocami dydaktycznymi. Trzy 
kolejne zestawy sprawią, że będzie mniej wędrówek 
po klasach w poszukiwaniu wolnej pracowni z inte-
raktywną tablicą…

M. Górna
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Zasady segregacji odpadów
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Maksymilian i Jan 
czyli 
powstańcze reminiscencje

Maksymilian i Jan 
czyli 
powstańcze reminiscencje

Maksymilian i Jan 
czyli 
powstańcze reminiscencje

22-ego stycznia minęła 155 rocznica 
wybuchu Powstania Styczniowego. 
Ten zryw powstańczy z 1863r uważa-
ny przez historyków za najważniej-
szy i największy pod względem mili-
tarnym z całego 123-letniego okresu 
zaborów, ma także zapomniany 
akcent borkowski, a właściwie wrzo-
sowski, poprzez osobę ostatniego 
właściciela majątku we Wrzosowie, 
Maksymiliana Milkiewicza.
 Młody 24-letni ziemianin z Litwy, 
tamże przystąpił do powstania i brał 
w nim czynny udział. Po upadku 
powstania, w ramach carskich re-
presji został pozbawiony majątku na 
Litwie i skazany na banicję poza tzw. 
„ kordon ”. Odwiedzając kuzynów 
w guberni siedleckiej, poznał córkę 
ówczesnych właścicieli Wrzosowa, 
Chróścikowskich, którą wkrótce 
pojął za żonę i osiadł we Wrzosowie, 
gospodarząc najpierw wspólnie 
z teściem, a potem samodzielnie aż 
do swojej śmierci w 1924r.
 Nie ma już ludzi pamiętających 
Maksymiliana, jednak pamiętam 
opowieści starszych osób i mojej 
babci z lat sześćdziesiątych ubie-
głego wieku, którzy zapamiętali go 
jako surowego ale sprawiedliwego 
człowieka, dobrego gospodarza 
i organizatora, otwartego na nowinki 
techniczne oraz człowieka wrażliwe-
go na sprawy obywatelskie. 
 W 1910 roku wprowadził się z ro-
dziną do nowego budynku dworu 
we Wrzosowie, w którym była już 
bieżąca woda, kanalizacja i centralne 
ogrzewanie. Budynek był ogrzewany 
drewnem i torfem wydobywanym 
mechanicznie z tzw. dworskiego ka-
nału za wsią przy pomocy parowej 
lokomobili. Były ponoć próby wy-
korzystania tej maszyny do wytwa-
rzania prądu elektrycznego, jednak 
zostały zarzucone ze względu na 
wysokie koszty. Osobiście pamiętam 
jednak, że na przełomie lat 1950/60 
służyła w ówczesnym PGR do napę-
du młocarni.
 Po wielkim pożarze Wrzosowa 

w 1908 roku, kiedy to spłonęła cała 
wieś poza trzema zagrodami, Milkie-
wicz zakupił ręczną pompę gaśniczą 
z beczką na konnym wozie, która 
przez ok. 10 lat stała w jego majątku, 
lecz w razie potrzeby służyła także 
wsi. Kiedy na początku lat 20-tych 
powstała OSP we Wrzosowie, 
Maksymilian podarował ten sprzęt 
wiosce, ale wcześniej podarował 
drewno ze swego lasu na budowę 
remizy, którą wybudowali miesz-
kańcy Wrzosowa i która służyła im 
do końca lat osiemdziesiątych XX 
wieku.
 Maksymilian Milkiewicz przeżywszy 
85 lat został pochowany na cmenta-
rzu parafialnym w Radzyniu Podl., po 
lewej stronie kaplicy Św. Anny, gdzie 
zachował się do dziś jego grób ( fot. 
poniżej ).

 Na czołowej stronie ociosanego 
piaskowca znajduje się napis: „ 
Maksymilian Milkiewicz, właściciel 
majątku Wrzosów, uczestnik po-
wstania 1863r”.
 Grób jest zaniedbany i może warto 
pomyśleć o tym, by trochę oń 
zadbać. Jeśli nie gmina, to może har-
cerze albo uczniowie starszych klas 
borkowskiej szkoły? Należy Mu się to 
od nas, tym bardziej, że kiedyś sta-
wiając z synem i żoną na tym grobie 
znicz zauważyłem, że pod warstwą 
liści i ziemi leży duża żeliwna płyta, 
mocno skorodowana, lecz sprawne 

oczy będą w stanie odczytać z niej 
odczytać epitafium i znaki herbowe 
Chróścikowskich i Milkiewiczów.
 I jeszcze jeden wątek powstańczy. 
Kiedy byłem kilkuletnim chłopcem, 
ojciec pokazywał mi na tym samym 
cmentarzu trzy powstańcze groby. 
Okolone były wspólnym, zardze-
wiałym, metalowym płotkiem, za 
którym stały trzy metalowe krzyże 
z wykutymi proporczykami na 
szczytach tych krzyży. Ojciec tłu-
maczył mi, że są to groby powstań-
ców z 1863 roku i że jego dziadek 
a mój pradziadek Jan Korulczyk był 
jednym z nich. Dziś nie ma już śladu 
po tych powstańczych mogiłach. 
Na ich miejscu stoją dwie lastrykowe 
„piwniczki” zasobnych radzyńskich 
rodzin.
 Około ćwierć wieku temu, wielce 
się zadziwiłem, kiedy to okazało się, 
że moja nieżyjąca już ciotka Janina 
Zielińska z Korulczyków uhono-
rowała swego dziadka a mojego 
pradziadka Jana, prostym ale trwa-
łym grobem z tablicą i stosownym 
napisem „ Jan Korulczyk, uczestnik 
powstania 1863”, ( fot. poniżej). 

Grób znajduje się przy wschodnim 
parkanie cmentarza.
 Kiedy wziąłem się do pisania tego 
tekstu, uświadomiłem sobie jak 
wiele tych dwu dzieliło a jednocze-
śnie łączyło. Jeden był wykształco-
nym ziemianinem a drugi chłopem 
i przypuszczalnie analfabetą. Jeden 
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z Wileńszczyzny a drugi z Turowa 
koło Radzynia Podl.. Pewnie nigdy 
się bezpośrednio nie zetknęli ale 
poza cmentarzem radzyńskim po-
łączyła ich Sprawa. Nikt ich przecie 
na siłę do powstania nie wysyłał. To 
musiała być ich świadoma decyzja. 
Decyzja niełatwa. Przypomnę, że 
w powstaniu zginęło 20 tysięcy 
Polaków a ponad 50 tysięcy zesłano 
na Syberię. Sankcje jak pozbawienie 
majątku czy banicja dotknęły ponad 
100 tysięcy Polaków. Oni wiedzieli, 
co im grozi, a jednak poszli. 
 Kiedy patrzę w ekran telewizora na 
kłócących się w Sejmie polityków, 
odechciewa mi się komentarza, 
ale zostaje pytanie: „ Który z was by 
poszedł ?”. Warto też sobie samemu 
zadać to pytanie i szczerze sobie 
samemu na nie odpowiedzieć. „ Czy 
gdyby była taka potrzeba, zostawił-
bym to wszystko i wiedząc, czym 
ryzykuję, czy ja bym poszedł ?”.
 Tak się składa, że mieszkam 
w domu, którego starszą część 
przed 133-ema laty kazał zbudować 
Maksymilian. Była w niej stołówka 
folwarczna. Można powiedzieć, że 
pięć pokoleń temu zbudował mi 
dom. Jan natomiast, który także 
dożył sędziwego wieku 88 lat, był 
moim pradziadkiem w prostej 
linii. Kiedy myślę o nich obydwu, 
przychodzi mi do głowy, że obydwaj 
zbudowali mi dom i że nie tylko 
mnie, bo jeszcze Tobie i Tobie i Jemu 
i Wam. Mieszkamy w nim dziś 
wszyscy.
 Post scriptum.
Syn mojego pradziadka Jana Korul-
czyka, Zygmunt, czyli mój dziadek, 
poślubił Emilię z domu Pachała, 
siostrę Józefa Pachały, któremu 
poświęcona jest tablica pamiątkowa 
na budynku remizy we Wrzosowie, 
odsłonięta 27 sierpnia 2017r i o któ-
rym pisałem parę miesięcy temu.
Po raz kolejny zachęcam i za-
praszam czytelników „Czapli” do 
dzielenia się swoimi rodzinnymi 
opowieściami z przeszłości, by pa-
mięć o zapomnianych bądź cichych 
bohaterach naszej historii przekazy-
wać następnym pokoleniom. 

Marek Korulczyk

Moje i nasze
pasterki
Moje i nasze
pasterki

Tekst naszego czytelnika, który nie zmieścił się w po-
przednim wydaniu, dlatego publikowany jest w tym 
numerze.

Borki i okolice Kocka

Trudny los spotkał parafię p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Kocku. Na jej rozległość i odległości niektórych wiosek, wynoszące 
ponad 10 km, nałożyły się jeszcze zburzenie świątyni i trudna okupacja 
niemiecka. Znany z pobożności lud Podlasia – szczególnie z najdalszych 
wiosek – pozbawiony był w tych trudnych czasach opieki duszpasterskiej. 
 Kryzys nie trwał długo. Odżyły wtedy piękne intencje przodków zacne-
go rodu Jaźwińskich – aby na ich dobrach powstał kościół i parafia. 
 Realizację tych planów podjął – cieszący się wspaniałym autorytetem 
– senior Zygmunt Jaźwiński. Za jego staraniem, przy współpracy ze spon-
tanicznie powstałym aktywem głównie ze Starej Wsi, Bork i Wrzosowa 
oraz za zgodą władz kościelnych, już latem 1942 r. przywożony był ksiądz 
z Kocka do odprawiania Mszy Świętej.
 W każdą niedzielę rano, pięknym wolantem zaprzężonym w parę bia-
łych koni, stangret dworski – specjalnie ubrany p. Szymanek – odbywał 
taką majestatyczną podróż.
 W dostosowanej naprędce kaplicy, 24.XII.1942 r., odbyła się pierwsza 
Pasterka w Borkach. Radość była wielka. Osobiście bardzo lubiłem to 
nabożeństwo i starałem się być na każdym do 1948 r.

Gdańsk

W niedzielę l.X.1949 r. powołany byłem do „nielubianego” wojska KB W, 
które wchodziło w skład aparatu bezpieczeństwa. Zwolniono nas dopie-
ro w 1952 r. Nasza służba odbywała się w szczytowym okresie stalinizmu, 
kiedy trwała brutalna walka z Kościołem. Pierwsze Boże Narodzenie 
w 1949 r. odbywało się jeszcze po staremu na stołówce. Był z nami ks. 
kapelan, opłatek, choinka, kolędy i... łzy wzruszenia. Drugie Boże Naro-
dzenie spędziłem na urlopie i oczywiście na Pasterce w Borkach. Był to 
rok 1950. 
 Trzecie Boże Narodzenie w 1951 r. było szczególne. Należało się spo-
dziewać wielu ograniczeń, dotyczących świętowania w wojsku. Nie 
będzie już ks. kapelana, ani opłatka, ani kolęd, ani choinki. Jak przeżyć te 
Święta?... Zaplanowany „wypad” z dwoma kolegami nie udał się – zrezy-
gnowali. Zostałem sam. Szkoda, a może to i lepiej. Jeśli „wpadnę”, to sam 
bez tytułu prowodyra.
 Po zwykłej kolacji, zafundowali nam obowiązkowe obejrzenie filmu 
o rewolucji bolszewickiej. Wszystko umówione i na korytarzu, i w ko-
tłowni, gdzie czeka na mnie zbita szyba. Leżę pod kocem w mundurze 
i spodniach, i udaję, że śpię. W pobliżu mojego łóżka jest dyżurka dla ofi-
cera inspekcyjnego pułku. Będzie kontrola łóżek. Przyszedł i sprawdzał 
wszystkie. Przyszedł i do mojego. Długo się przyglądał mojej zbyt niskiej 
kostce. Mnie serce waliło jak młot. W końcu poszedł, zamknął się klu-
czem i położył, bo zaskrzypiały sprężyny. Odczekałem chwilę, czy nie jest 
to prowokacja. Z płaszczem, czapką, butami i pasem głównym, po cichu 
pokonałem kolejne piętra. Pod kotłownią ubrałem się i za chwilę byłem 
w kościele. Akurat śpiewano Veniteadoremus. Czułem się jak w Niebie. 
Pokonałem barierę lęku, o której mawiał bł. ks. Jerzy Popiełuszko. 
 Bogu niech będą dzięki.

Roman Karczmarz
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informacja
gminnej spółki wodnej
w borkach

informacja
gminnej spółki wodnej
w borkach

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 
2018 r. nowego prawa wodnego, spółki wodne uzy-
skały możliwość egzekwowania swoich zaległości 
poprzez Urzędy Skarbowe.
 Zarząd GSW w Borkach apeluje do członków spółki 
posiadających zaległości do dobrowolnego wpłaca-
nia swoich zobowiązań celem uniknięcia postępo-
wania i kosztów egzekucyjnych naliczonych przez 
Urzędy Skarbowe.
 Wpłaty można dokonać na nr konta :
96 8040 1012 2007 0500 1140 0001 BS w Borkach ,
podając w tytule wpłaty numer ostatniego nakazu   
SKL …
W razie pytań proszę o kontakt tel.: 500-626-872

W dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 10 
w Urzędzie Gminy Borki odbędzie 
się Walne Zebranie Delegatów 
GSW w Borkach. 

ZAPRASZAMY.

Przewodniczący Zarządu GSW  
w Borkach
Adam Król

spotkanie 
opłatkowe
spotkanie 
opłatkowe

,,Nie pozwól, aby w te święta kto-
kolwiek był sam”
 Ustrojone choinki, udekorowane 
klasy i korytarze szkolne wprowa-
dziły nas w klimat świąt Bożego 
Narodzenia. Ponadto tradycyjne 
jasełka, które z radością przeżywa-
my każdego roku. 
 Uczniowie Zespołu Placówek 
Oświatowych w Woli Osowińskiej 
w dniu 22 grudnia 2017 roku uczest-
niczyli w ogólnoszkolnym spotka-
niu opłatkowym, które rozpoczęło 
się wspólnym śpiewem kolędy 
,,Wśród nocnej ciszy..” Następnie 
wszyscy uczestnicy spotkania 
wysłuchali fragmentu Ewangelii 
świętego Łukasza o narodzeniu 
Jezusa, który przeczytał Pan Wójt 
Gminy Borki Radosław Sałata.
Potem zostały przedstawione 
,,Jasełka bajkowe”. W przedsta-
wieniu udział wzięli uczniowie 
klas V, III oraz VII a, VII b i gim-
nazjalistki z klasy II b . Widzowie 
mogli przeżyć ponownie historię 

narodzin Jezusa. Świętą Rodzi-
nę z Dzieciątkiem, oprócz króla 
Heroda, odwiedziły postacie 
z bajek: Dziewczynka z zapałkami, 
Jaś i Małgosia, Pinokio, Smerfetka, 
Czerwony Kapturek, Pszczółka 
Maja, Calineczka , Kopciuszek. 
Aktorzy we wspaniałych strojach 
prezentowali się doskonale. Każda 
z postaci odwiedzająca nowo na-
rodzone Dziecię pozostawiała swój 
dar i przesłanie dla oglądających.
 Po jasełkach głos zabrała Pani 
Dyrektor Agnieszka Zając. Złożyła 
wszystkim życzenia świąteczne 
i przekazała gospodarzom po-
szczególnych klas opłatek, aby się 
nim przełamali podczas wigilii kla-
sowych. Następnie Pan Radosław 
Sałata, Pani Dyrektor, nauczyciele 
i pracownicy obsługi złożyli sobie 
serdeczne życzenia i przełamali się 
opłatkiem.
 Świąteczna atmosfera panowała 
również podczas wigilii klasowych.
Elżbieta Kozieł

fot. Zbigniew Lipko
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Zimne ognie, ciacho, uśmiechy 
mam i dzieci- a wszystko to 
z kolędami w tle. Spotkanie dzieci 
uczęszczających na zajęcia GOKiS 
oraz ich rodziców odbyło sie 
w uroczej atmosferze...
 Kolorowe światła choinki i super 
zabawa. Ostatni mali uczestnicy 
wychodzili z płaczem... (Dlaczego 
tak krótko? Ja chcę jeszcze!)

GOKiS

spotkanie
noworoczne
spotkanie
noworoczne

misyjni 
kolędnicy
misyjni 
kolędnicy

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Tchórzewie Kolonii, pod opieką 
nauczyciela - katachety Pani Anny 
Badziak od lat wspólnie włączają się 
w Ogólnopolską Akcję Kolędników 
Misyjnych, na rzecz dzieci w krajach 
misyjnych. Tym razem pomoc skie-
rowana była do dzieci z Syrii i Libanu.
Uroczyste Rozesłanie Kolędników 
Misyjnych w parafii NMP Wspomo-
życielki Wiernych w Borkach odbyło 
się w uroczystość Świętego Szcze-
pana - 26 grudnia, podczas Mszy Św. 
o godzinie 12.00.
 Uczniowie kl. VI i VII przygotowali 
w trzech grupach krótki program 
o tematyce świąteczno - misyjnej 
i z tym programem w dniach 3 i 5 
stycznia, pod opieką Pani Anny 
Badziak i Pani Magdaleny Furtak 
kolędowali w Tchórzewie i Tchórze-
wie Kolonii. 
Mieszkańcy, do których przybyli 
kolędnicy, przyjmowali ich z wielką 
życzliwością. 
 Szczególnie cieszyli się ludzie starsi, 
samotni i dzieci. Odwiedzane ro-
dziny były bardzo gościnne. Oprócz 
ofiar na misje kolędnicy byli obda-
rowywani słodyczami, owocami 
i ciepłą herbatą. 
 Symboliczne pamiątki w kształ-

cie otwartych dłoni, zostawiane 
w odwiedzanych domach, mają 
przypominać o potrzebie modlitwy 
i pomocy materialnej dla potrzebu-
jących dzieci w Syrii i Libanie.
Uroczyste zakończenie tegoroczne-
go Kolędowania Misyjnego odbyło 
się w niedzielę 14 stycznia w kościele 
w Borkach. 
 W czasie Mszy Świętej kolędnicy 
złożyli na ołtarzu puszki z zebranymi 
ofiarami, które zostaną przekaza-
ne do centrali Papieskiego Dzieła 
Misyjnego Dzieci, jako pomoc dla 
najmłodszych mieszkańców Syrii 
i Libanu. 
 Łącznie trzy grupy kolędnicze 
zabrały 960 zł.
Wszystkim, którzy otworzyli dla nas 
swe serca i domy, składamy serdecz-
ne podziękowania.
 Nasi dzielni, tegoroczni kolędnicy 
to: Natalia Furtak, Kinga Karwowska, 
Adam Kazubek, Gabriela Król, Domi-
nika Krzyżanowska, Zuzanna Kulik, 
Patryk Niewęgłowski, Julia Siwek, 
Michał Stefaniak, Sylwia Stefaniak, 
Wiktoria Stefaniak, Alicja Domańska 
i Jakub Skowron.
 Serdecznie im dziękujemy za wło-
żony trud kolędowania.
Anna Badziak
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W dniach 16-17 stycznia na hali 
sportowej Zespołu Placówek 
Oświatowych w Woli Osowińskiej 
odbyły się Powiatowe Drużynowe 
Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkol-
nej w Tenisie Stołowym.
Turniej rozegrał się w 3 katego-
riach:
1. Licealiada
2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej
3. Igrzyska Dzieci
 Turniej oficjalnie rozpoczęły: Dy-
rektor Zespołu Szkół Rolniczych 
Pani Beata Żurawska-Polkowska 
oraz Dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych Pani Agnieszka 
Zając.
 W turnieju wzieli udział ucznio-
wie naszej szkoły, jak również 
Szkoły Podstawowej z Brzóstów-
ca, Branicy Radzyńskiej, Czemier-
nik, Komarówki, Polskowoli, Soból, 
Suchowoli, Woli Chomejowej oraz 
Żakowoli.
 W Drużynowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej bardzo dobrze 
spisały się zespoły z naszej gminy. 
Chłopcy z ZPO w Woli Osowiń-
skiej w składzie: Adrian Bernat, 
Bartłomiej Kazimierczak, Mateusz 
Mucharzewski zajęli I miejsce, 
zaś dziewczęta z ZPO w Borkach 
w składzie: Karolina Pietrzela, Julia 
Boschke, Magdalena Klaudia Ko-
zieł uplasowały się na III stopniu 
podium.

powiatowe drużynowe
igrzyska
w tenisie stołowym

powiatowe drużynowe
igrzyska
w tenisie stołowym

 Drużyny,które zajęły miejsca 
na podium, otrzymały puchary 
i dyplomy. Zespoły, które zajęły 
pierwsze i drugie miejsce awan-
sowały do turnieju rejonowego.
Nad prawidłowym przebiegiem 
rozgrywek czuwali: Pan Marek 
Bernat, Pani Milena Latoch-Malesa 
oraz Pan Sławomir Dudek.
Miejsca na podium :
Kategoria Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej (dziewcząt):
I ZO Kąkolewnica
II ZS Czemierniki
III ZPO Borki
IV Gimnazjum Suchowola

Kategoria Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej (chłopców):
I ZPO Wola Osowińska
II Gimnazjum Suchowola
III SP Suchowola
IV ZO Kąkolewnica

Kategoria Igrzyska Dzieci (dziew-
cząt):
I SP Żakowola
II SP Polskowola
III SP Suchowola
IV SP Czemierniki

Kategoria Igrzyska Dzieci (chłop-
ców):
I SP Komarówka
II SP Sobole
III SP Suchowola
IV SP Żakowola
Kategoria Licealiada (dziewcząt):
I ZSP im. Jana Pawła II Radzyń 
Podlaski
II ZSS Komarówka Podlaska
III I LO Radzyń Podlaski

Kategoria Licealida (chłopców):
I ZSS Komarówka Podlaska
II Technikum im. W. Witosa Wola 
Osowińska
III ZSP im. Jana Pawła II Radzyń 
Podlaski
IV I LO Radzyń Podlaski

Milena Latoch-Malesa

„We wtorek, 16 stycznia, w Woli 
Osowińskiej odbyły się Igrzyska 
Młodzieży w drużynowym tenisie 
stołowym. Naszą szkołę reprezen-
towały: Karolina Pietrzela z klasy III 
A, Julia Boschke z klasy VII b oraz 
Magdalena Klaudia Kozieł z klasy 
VII a. W gronie drużyn z powiatu 
radzyńskiego nasze dziewczę-
ta osiągnęły najlepszy rezultat 
z wszystkich startów w historii 
udziału dziewcząt z naszego gim-
nazjum i stanęły na podium, zaj-
mując trzecie miejsce. W zeszłym 
roku sukcesem mogli pochwalić 
się chłopcy z gimnazjum, którzy 
po raz pierwszy w historii upla-
sowali się w trójce najlepszych, 
najpierw starszy brat Julki, Darek, 
zajmując trzecie miejsce indywi-
dualnie w powiecie, a następnie 7 
miejsce w zawodach rejonowych.
Potem drużyna chłopców była 
druga w powiecie i 7 w zawo-
dach rejonowych. Wygląda na 
to, że po sukcesach piłkarskich, 
siatkarskich, pływackich i lekko-
atletycznych, również tenis stanął 
w naszej szkole na najwyższym 
poziomie.

Marek Makosz

historyczne
podium
dziewcząt
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Hasło świątecznej akcji dobroczyn-
nej Caritasu „Tak, pomagam” może-
my uznać za motto Bożonarodze-
niowego okresu w ZPO w Borkach. 
Święta już za nami, warto więc 
podsumować te działania naszej 
placówki, które związane były z róż-
norodnymi akcjami charytatywny-
mi. Szkolne Koło Caritas nr 56 przy 
Gimnazjum w Borkach, które działa 
od kilku lat (opiekunem od wrze-
śnia bieżącego roku jest p. Violetta 
Rogulska), stara się koordynować 
wszelkie poczynania, mające na 
celu pomoc najbardziej potrzebu-
jącym. Koło po raz kolejny przy-
stąpiło do akcji zbiórki żywności 
przed świętami Bożego Narodzenia: 
„Zbieraliśmy żywność w sklepach: 
Lewiatan i Groszek w Borkach oraz 
Biedronka w miejscowości Kock. 
Pozyskaliśmy 501 kg artykułów 
żywnościowych, z których zostały 
przygotowane 22 paczki dla najbar-
dziej potrzebujących rodzin z naszej 
parafii. Wolontariusze zaangażo-
wani w akcję to: Natalia Obroślak, 
Wiktoria Morawska, Marta Kolęda, 
Jakub Różycki, Gabriela Sidor, Kinga 
Obroślak, Agata Kania, Natalia 
Skowron, Agnieszka Mazur, Michał 
Szajna, Wiktoria Lis, Aleksandra 
Blicharz, Agata Adameczek, Kinga 
Choroś, Magdalena Kozieł, Julia 
Sałata, Gabriela Wawerek, Wiktoria 
Filip, Karolina Pietrzela, Martyna 
Kojtych, Klaudia Kraska, Emilia 
Wągrodna” . 

 Kolejną akcją wolontariuszy Caritas 
było pozyskanie środków pienięż-
nych na prezenty dla dzieci z Domu 
Dziecka w Radzyniu Podlaskim. To 
już drugi rok z kolei, kiedy na prze-
łomie listopada i grudnia, dzięki 
organizowanym przez klasy kier-
maszom ciast, udaje się uczniom 
zebrać pieniądze na zakup prezen-
tów dla rówieśników z radzyńskiego 
ośrodka: „21 grudnia przedstawiciele 
Szkolnego Koła Caritas pod opieką 
pana dyrektora Romana Pawelca 
obdarowali wychowanków paczką, 
w której były zabawki, gry eduka-
cyjne i słodycze”..
 Od dwóch lat nasi uczniowie, tym 
razem także ci najmłodsi, tuż przed 
Bożym Narodzeniem, odwiedzają 
pensjonariuszy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kocku.20 grudnia ucznio-
wie pod opieką pani wicedyrektor 
Jolanty Guz, pani Violetty Rogulskiej 
i pani Justyny Kruszyńskiej – Bącik 
udali się na spotkanie z mieszkań-
cami Domu. Na spotkaniu dzieci 
z klasy „0” zaprezentowały piękne 
jasełka, które wywołały u obser-
watorów wzruszenie i radość. Po 
przedstawieniu były życzenia, 
a przedstawiciele Szkolnego Koła 
Caritas wręczyli mieszkańcom 
ośrodka własnoręcznie wykonane 
świąteczne stroiki.
 „Następnym punktem wizyty było 
wspólne kolędowanie, po którym, 
zgodnie z tradycją, dzieci otrzy-
mały słodki poczęstunek. Miały 
także okazję bliżej poznać miejsce, 
w którym mieszkają podopieczni 
placówki. Wyjazd był dla uczniów 
prawdziwą lekcją wychowawczą, 
która uczy szacunku i życzliwości 
dla drugiego człowieka. Mali wyko-
nawcy wraz z opiekunami zostali 
zaproszeni do kolejnych odwiedzin”.
 Z kolei uczniowie Szkoły Podsta-
wowej, pod opieką pani Violetty 

Rogulskiej, od lat włączają się 
w ogólnopolską akcję Kolędników 
Misyjnych, prowadzoną na rzecz 
dzieci z krajów misyjnych. Tym 
razem pomoc skierowana była do 
dzieci z Syrii i Libanu. Kolędnicy ze 
specjalnie przygotowanym progra-
mem świąteczno-misyjnym odwie-
dzili mieszkańców parafii, wszędzie 
przyjmowani byli życzliwością, a ich 
wizyta szczególną radość sprawiła 
ludziom starszym i mieszkającym 
samotnie. „14 stycznia na Mszy Świę-
tej o godzinie 12.00 kolędnicy złożyli 
na ołtarzu puszki z zebranymi ofia-
rami, a te z kolei zostały przekazane 
do centrali PDMD jako pomoc dla 
najmłodszych mieszkańców Syrii 
i Libanu. Łącznie zebraliśmy sumę 
229.00 złotych” 

 Nasi uczniowie od lat angażu-
ją się także w działania WOŚP, 
w tym roku grupa wolontariuszy 
(Grzywacz Sebastian, Przysiadka 
Aleksandra, Kozieł Magda, Sałata 
Julia) pod opieką pani Bożeny Ku-
syk włączyła się w akcję Orkiestry 
przy sztabie Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Borkach z/s 
w Woli Osowińskiej: „Mimo mroźnej 
pogody nic nas nie powstrzyma-
ło, aby kwestować kilka godzin. 
W zbiórce wspomagali nas myśliwi 
z lokalnego Koła Myśliwskiego nr 
10 „Borki”. W tym roku zebraliśmy 
kwotę 2091,16 zł.” 

 Wolontariat to obecnie jedno 
z ważniejszych zadań do realizacji 
przez szkoły, ale w ZPO w Borkach 
akcje charytatywne były od dawna. 
Uczą współczucia i pokory, ale też 
solidarności i umiejętności radzenia 
sobie z problemami. Trzeba po-
święcić czas, prosić ludzi o wsparcie 
i datki, czasami nawet wysłuchać 
niezbyt miłych komentarzy – a to 
hartuje i wzmacnia. Nasi uczniowie 
potrafią zorganizować pomoc, po-
trafią też pomagać, a to cieszy.

Małgorzata Górna, 
Violetta Rogulska, 
Bożena Kusyk

„tak pomagam !!”
wolontariat to jest to
„tak pomagam !!”
wolontariat to jest to
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Kolejny sukces przedszkolaków.
„Kartka Bożonarodzeniowa” to 
tytuł konkursu plastycznego, któ-
rego organizatorem było Stowa-
rzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin 
w Ustroniu. Nasze przedszkole re-
prezentowały Kamilka Gaweł oraz 
Klaudia Rola z grupy „Tygryski”. 
Dzieci przygotowały piękne prace 
pod kierunkiem wychowawczyni, 
pani Agnieszki Bielewskiej, zajmu-
jąc I miejsca.
Dziewczynki otrzymały dyplomy 
oraz atrakcyjne nagrody. 
Bardzo się cieszymy, że prace 
wykonane przez Kamilę i Klaudię, 
zostały tak wysoko ocenione. 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!! 
Agnieszka Bielawska

dzień babci i dziadkadzień babci i dziadka

Zgodnie z tradycją Zespołu Placówek Oświatowych  
w Woli Osowińskiej 19 stycznia 2018 roku  odbyła się 
wspaniała uroczystość z udziałem przybyłych licznie 
dziadków, rodziców  i dzieci.
Miłych gości powitała Pani Dyrektor Agnieszka Zając, 
która złożyła serdeczne życzenia wszystkim Babciom 
i Dziadkom oraz zaprosiła do wysłuchania progra-
mu artystycznego  w wykonaniu przedszkolaków, 
uczniów klas I-III oraz młodzieży. Część artystyczna 
zakończyła się wręczeniem Babciom i Dziadkom lau-
rek oraz upominków wykonanych przez wnuczęta. 
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdro-
wia oraz pociechy z wnuków. 

Danuta Kucio

zpo wola osow. sp krasew
18 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbyła się wyjątko-
wa uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
Na wstępie Pani Dyrektor – Urszula Oprawska - Ab-
dułłajew przywitała wszystkich i zaprosiła obec-
nych do wysłuchania życzeń oraz wyrazów miłości 
i wdzięczności w postaci wierszy, piosenek, scenek, 
a także do obejrzenia szkolnych jasełek. 
Podczas prezentowanego programu słowno – mu-
zycznego nie obyło się bez braw i uśmiechów. Część 
artystyczna zakończyła się wręczeniem Babciom 
i Dziadkom laurek oraz drobnych upominków wyko-
nanych samodzielnie przez ich wnuki.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 

Urszula Oprawska – Abdułłajew
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31 stycznia już po raz drugi GOKiS oraz gościnne progi 
ZPO w Borkach powitały wszystkie dzieci z gminy Borki 
na szaleńczej zabawie...Całe grupy księżniczek,motyl-
ków, policjantów i superbohaterów śmigały po parkie-
cie... Animatorzy wymyślali kolejne atrakcje, a cudowne 
dzieciaki wspaniale się spisywały...Parkiet już dawno 
nie był tak wypolerowany :) Było malowanie buziek, 
konkurs na najpiękniejszy kostium i ciasteczka i bułecz-
ki... Ogrom radości, energii i entuzjazmu. Dziękujemy 
wszystkim za superową zabawę..

GOKiS

28.01.2018r odbył się w Zespole Placówek Oświato-
wych w Borkach I Maraton Zumby, którego to orga-
nizatorem był Pan Paweł Jabłoński. Zajęcia Zumby 
prowadziły również Panie instruktorki : Magdalena 
Domańska, Sylwia Szczęsna oraz Kinga Wasak i Kami-
la Kosior. Trzy pełne godziny szaleństw oraz miliony 
spalonych kalorii, co widać na zdjęciach

GOKiS

I maraton
zumby
I maraton
zumby
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W Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowiń-
skiej zostały zorganizowane dwa konkursy: poetycki 
i plastyczny pod wspólnym hasłem „Latać jak ptak”. 
Uczestnicy z klas III- VI mieli za zadanie napisać wiersz 
lub przygotować rysunek o tematyce lotniczej. Hono-
rowy patronat nad konkursem objął generał brygady 
rezerwy pil. inż. Ryszard Hać.W dniu 4 grudnia 2017 
roku komisja, po przeczytaniu 23 wierszy i obejrzeniu 
31 prac plastycznych, postanowiła przyznać tytuły 
laureatów. W konkursie poetyckim były to następu-
jące osoby: Alan Zając z klasy III, Marta Latoch z klasy 
IV, Michał Grzejdak z klasy V, Mateusz Zbiciak z klasy 
VI. Za rysunek o tematyce lotniczej wyróżnieni zostali: 
Zuzanna Zając z klasy III, Natalia Zając z klasy III, Nicola 
Zając z klasy III, Aleksandra Kozieł z klasy VI. 
Wszyscy nagrodzeni wykazali się talentem artystycz-
nym, trafną i pomysłową realizacją tematu. Szczegól-
ną nagrodą dla laureatów jest opublikowanie ich prac 
w książce przygotowanej i wydanej przez generała 
brygady rezerwy pil. inż. Ryszarda Hacia.
Gratulujemy!

Monika Jędrzejkiewicz

„olimpusek”„olimpusek”
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY 

„OLIMPUSEK” SESJA ZIMOWA
08.01.2018 roku odbył się w Szkole Pod-
stawowej w Tchórzewie Ogólnopolski 
Konkurs Wiedzy.

 11 uczniów z klas I-III  przez 50 minut rozwiązywało 
21 zadań testu zintegrowanego z edukacji poloni-
stycznej, matematycznej i przyrodniczej.  Zadania, 
o rożnym stopniu trudności, wymagały 
od uczniów sporo wysiłku. Pracowali w skupieniu, 
wykorzystując do końca przeznaczony na to czas. 
A jaki efekt ich pracy? Zobaczymy już na począt-
ku marca. A wygranym jest każdy, kto wziął udział 
w konkursie, pokonując tremę, wkładając wysiłek 
w rozwiązywanie zadań.
 Szkolny koordynator konkursu, pani Elżbieta Pa-
skudzka, składa podziękowanie
pani Mariannie Karwowskiej za pomoc w przeprowa-
dzeniu konkursu w klasie I.

Elżbieta Paskudzka
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Borkach 
zachęca mieszkańców gminy, którzy posiadają nie-
ważny dowód osobisty lub którym okres ważności 
dokumentu dobiega końca, do skorzystania z usług 
fotograficznych. Usługa jest odpłatna. Będzie realizo-
wana w miejscowości Wola Osowińska w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Dla osób, które posiadają znaczną 
trudność w poruszaniu się, przewidziano możliwość 
wykonania usługi w domu. Osoby chętne zaprasza-
my do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej  pod numerem telefonu  81 857 42 11. Przewi-
dywany termin wykonania usługi koniec lutego.

Karolina Skowron

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Borkach informuje, że 
od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej 
Rodziny jest dostępna w dwóch 
formach: tradycyjnej (tj. plastiko-
wej) i elektronicznej (tj. na urzą-
dzeniach mobilnych).
Osoby ubiegające się o Kartę skła-
dają jeden wniosek o przyznanie 
Karty Dużej Rodziny, na którym 
będą zaznaczać czy ubiegają się 
o Kartę tradycyjną, elektroniczną, 
czy obie. Po jego pozytywnym 
rozpatrzeniu zostanie przyznana 
Karta w wybranej formie (jeśli 
zostaną przyznane 2 formy Karty 
obie będą miały ten sam numer). 
Jednocześnie, rodzic oraz mał-
żonek rodzica, któremu zostanie 
przyznana Karta elektroniczna 
będzie mógł wizualizować na 
swoim urządzeniu mobilnym (np. 
smartfonie) Karty elektroniczne 
swoich dzieci oraz drugiego rodzi-
ca lub małżonka rodzica.
W przypadku zgubienia lub 
zniszczenia Karty wydawany jest 
duplikat. Koszt wydania duplika-
tu to 9,21 zł. Ponadto, przyznanie 
drugiej formy Karty Dużej Rodziny 
podlega opłacie 9,21 zł, tj. w przy-
padku gdy członkowi rodziny 
wielodzietnej na jego wniosek wy-
dana już została wyłącznie karta 
tradycyjna, a następnie wnioskuje 
o wydanie karty elektronicznej lub 
gdy członek rodziny wielodzietnej 
posiada już kartę elektroniczną 
i wnioskuje o kartę tradycyjną.
Gmina nie pobiera opłaty przy 
składaniu wniosku o elektroniczną 
Kartę jeśli wniosek o Kartę trady-
cyjną został złożony do 31.12.2017 r. 
a o Kartę elektroniczną ubiega się 
do 31.12.2019 r.
Osoby zainteresowane zaprasza-
my do biura GOPS w Borkach pok. 
nr 3.

Karolina Skowron

obowiązek
wymiany
nieważnych
dowodów
osobistych

karta
dużej
rodziny

GOPSGOPS

fot. Zbigniew Lipko
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1 stycznia 1973 r. – rozpoczęła 
funkcjonowanie gmina Borki

22 stycznia 1863 r. - Manifestem 
Tymczasowego Rządu Narodo-
wego rozpoczęło się Powstanie 
styczniowe, największy w XIX w. 
polski zryw narodowy. Pochłonę-
ło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar 
i w ogromnym stopniu wpłynęło 
na dążenia niepodległościowe 
następnych pokoleń. 

23 stycznia 1793 r. – nastąpił II 
rozbiór Polski

24 stycznia 1874 r. -  wojsko 
rosyjskie (w tym formacje kozac-
kie) otworzyło ogień do parafian 
modlących się przed świątynią 
skonfiskowaną przez zaborcę 
na rzecz prawosławia. Akt ten 
był najgłośniejszym epizodem 
prześladowań, które nastąpiły 
w związku z kasatą unickiej die-
cezji chełmskiej i przymusowym 
podporządkowywaniem unitów 
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, 
w ramach polityki rusyfikacji.

6 lutego 1989 r. - rozpoczęły się 
obrady okrągłego stołu

7 lutego 1992 r. - w Mastricht pod-
pisano traktat  o Unii Europejskiej

9 lutego 1943 r. - rozpoczęła się 
rzeź wołyńska

11 lutego 1929 r. - utworzono pań-
stwo - miasto Watykan

14 lutego 1919 r. - wybuchła woja 
polsko – bolszewicka

26 lutego 1927 r. - Mazurek 
Dąbrowskiego został oficjalnie 
polskim hymnem narodowym

wydarzyło
się

wydarzy się
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Luty

10-11.02.2018 – „Rafałki” – Konkurs modeli 
plastikowych i kartonowych (ZPO Borki)

11.02.2018 – Dzień Stroju Patriotycznego 
(gmina Borki)

12.02.2018 – Wieczór Pieśni Patriotycznej-Kra-
sew (Krasew)

13.02.2018 – Wieczór Kina Patriotycznego 
(GOKiS) 

20.02.2018 – Gminny Konkurs Recytatorski „ 
Słowem i Sercem o Polsce” z okazji obcho-
dów 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
Polski (ZPO Wola Osowińska)

25.02.2018 – Mistrzostwa Gminy w piłkę noż-
ną halową (ZPO Borki)

28.02.2018 – Patriotyczny Bieg Nocny (SP 
Wola Chomejowa)

Marzec

01.03.2018 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych (GBP)

01.03.2018 – Wieczór Pieśni Patriotycznej 
(Osowno)

05.03.2018 – Wieczór Kina Patriotycznego 
(GOKiS) 

05.03.2018 – Gminny Konkurs Wiedzy o Języ-
ku Polskim (ZPO Borki)

08.03.2018 – Dzień Kobiet i Mężczyzn (GOKiS)

09.03.2018 – Mistrzostwa Gminy w siatkówkę 
mężczyzn (ZPO Borki)

11.03.2018 – Dzień Stroju Patriotycznego 
(gmina Borki)

14.03.2018 – Gminne Urodziny Ludolfiny–Kon-
kurs Matematyczny (Krasew)

17.03.2018 – XIX Konkurs Recytatorski Poezji 
i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego 
(ZPO Wola Osowińska)

25.03.2018 – XX Spotkania z Pieśnią i Tradycją 
Wielkopostną (ZSR Wola Osowińska)

Jeśli ktoś z Państwa chciałby dodać wydarzenie 
z przeszłości lub przyszłości do kalendarium, to za-
praszamy do współpracy!

fot. Zbigniew Lipko


