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OKŁADKA:
Zdjęcie wykonane przez GOKiS podczas Międzynarodowego Konkursu Modelarskiego „RAFAŁKI”,   
ktróry odbył się 10-11 lutego 2018 r. w ZPO w Borkach.
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„Należy tak zorganizować życie, 
aby każda chwila była ważna”
Iwan S. Turgieniew

Szanowni Państwo, 
  Już oczekujemy na wiosnę, a tymczasem zawitała 
do nas mroźna zima, która wszystkich zaskoczyła. 
Z jej przybycia najbardziej ucieszyli się uczniowie, 
ponieważ idealnie trafiła na ferie zimowe. W tym 
roku młodzież szkolna miała bardzo duży wybór 
zajęć pozalekcyjnych, przygotowanych przez szko-
ły, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Gminną 
Bibliotekę Publiczną. Bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy poświęcili swój czas, by przedstawić dzieciom 
i młodzieży tak ciekawą ofertę. Jednak wszystko, co 
dobre, szybko się kończy i ferie też już są za nami. 
Uczniowie bezpiecznie wrócili do szkół, ponieważ 
rozpoczął się kolejny semestr wypełniony nauką. 
  A za nami krótki, ale pracowity, zimowy miesiąc 
luty. Rozpoczął się cykl wiejskich zebrań sprawoz-
dawczych (mamy 15 miejscowości) i strażackich 
(mamy 11 jednostek OSP). W sumie czeka nas 26 
spotkań, zatem do Świąt Wielkanocnych wszyst-
kie weekendy mam już zarezerwowane. Jak wyni-
ka z przeprowadzonych zebrań, jest dużo potrzeb 
w poszczególnych miejscowościach i jednostkach 
OSP. Podsumowanie wszystkich zebrań opubliku-
jemy w „Czapli” po zakończeniu cyklu spotkań.
  W związku ze zmianą formuły składania wnio-
sków na dopłaty bezpośrednie zorganizowaliśmy 
dwa spotkania informacyjne dla rolników, jedno 
w Borkach, drugie w Woli Osowińskiej. Uczestniczyli 
w nich przedstawiciele Biura Powiatowego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ra-
dzyniu Podlaskim, którzy wyjaśnili i szczegółowo 
omówili, w jaki sposób poprawnie złożyć wniosek na 
dopłaty bezpośrednie w 2018 r. Dodatkowo codzien-
nie w Urzędzie Gminy będzie można skorzystać 
z komputera z dostępem do Internetu, a w każdą 
środę dyżur będzie pełnił pracownik Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszystko po 
to, by pomóc rolnikom przy nowej formule składania 
wniosków na dopłaty bezpośrednie. 
  Szanowni Państwo, luty był też miesiącem premie-
rowych edycji następujących wydarzeń: 
„Rafałki” – konkurs modeli plastikowych i kartono-
wych o nagrodę Wójta Gminy Borki; 
„Rafałki Biznesu” – I Forum Przedsiębiorczości.
  Wydarzenia te cieszyły się dużym zaintereso-
waniem i uznaniem, choć odbywały się w naszej 
gminie po raz pierwszy. W konkursie modeli pla-
stikowych i kartonowych wzięło udział około 100 
wystawców (nie tylko z gminy Borki, ale też z całej 
Polski, Białorusi i Rosji), którzy zaprezentowali około 
400 modeli. Nazwa konkursu jest związana z płk. pil. 
Zdzisławem Krasnodębskim, który pochodzi z na-

szej gminy i był pierwszym dowódcą Dywizjonu 303. 
Piloci tego dywizjonu byli nazywani „Rafałkami” od 
liter kodowych Dywizjonu 303 - RF. Płk pil. Zdzisław 
Krasnodębski to wspaniały bohater, którego postać 
powinniśmy i chcemy promować, między innymi 
poprzez takie działania.
  Drugim premierowym wydarzeniem w naszej gmi-
nie były „Rafałki Biznesu” – I Forum Przedsiębior-
czości. Jego głównym założeniem jest wspieranie 
przedsiębiorczości dla lepszego wykorzystania ich 
potencjału w celu rozwoju społeczności lokalnej. 
Cieszę się, że zainicjowałem to wydarzenie. Potrzebę 
jego zorganizowania dostrzegli też lokalni przedsię-
biorcy, nasi liderzy biznesu, którzy nie boją się brać 
spraw w swoje ręce. Obydwa te wydarzenia są sze-
rzej opisane w dalszej części „Czapli”.
  Ci, którzy przejeżdżali przez Borki w ostatnich 
dniach lutego, na pewno zauważyli, że podjęte zo-
stały prace przy pałacu  i folwarku. Trwa porządko-
wanie terenu i przygotowanie do dalszej realizacji 
budowy Since and  Nature Park Borki, inwestycji, 
która jest ogromną szansą rozwoju gminy Borki.
   Seniorzy i emeryci z terenu naszej gminy również 
bardzo aktywnie zaczęli rok 2018. Gminna Rada Se-
niorów i Koło nr 5 Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów kreatywnie organizuje sobie czas. W ze-
szłym roku, po zmianie Zarządu Koła nr 5 Borki, 
związek znacznie zwiększył liczbę członków i ilość 
spotkań, co świadczy o tym, że seniorzy nie chcą 
spędzać czasu tylko i wyłącznie w domu. W tym 
roku odbył się kulig w Tchórzewie Kolonii. Nieste-
ty, zima jeszcze wtedy nie dopisała i do przejażdżki 
na saniach nie doszło, ale było ognisko, kiełbaski 
i śpiew. W imieniu seniorów, emerytów, rencistów 
i  inwalidów zapraszam wszystkich chętnych do 
wstąpienia do Związku Emerytów Rencistów i In-
walidów. Naprawdę warto. Już niedługo planowany 
jest wyjazd do teatru do Lublina. Więcej informacji 
o działaniach Zarządu Koła nr 5 Borki zaintereso-
wani uzyskają w sekretariacie Urzędu Gminy lub 
bezpośrednio u mnie. 
  Na koniec chciałbym Państwu podziękować za 
konstruktywne uwagi dotyczące nowego wydania 
„Czapli”. Nanieśliśmy już poprawki. Jeśli nadal bę-
dziecie Państwo mieli jakieś sugestie po przeczy-
taniu 15-go numeru, to zapraszam do podzielenia 
się nimi ze mną.
  A tymczasem życzę Państwu miłej lektury i za-
chęcam do czynnego uczestnictwa we wszystkich 
wydarzeniach w naszej gminie, które odbędą się 
w marcu, bo jak powiedział Jean Jacques Rousse-
au: „Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana 
lepiej, jest stracona.”

Radosław Sałata
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... za okres od 28 grudnia 2017 r. do 1 lutego 2018 r.

Wydano 24 zarządzeń.

Wykonano 5 projektów uchwał.

Kontrole:
1. GOPS otrzymał wynik pozytywny po  kontroli 
przeprowadzonej w świadczeniach rodzinnych 
przez LUW. Kontrola obejmowała ocenę realizacji 
zadań wynikających z ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych w zakresie sposobu i trybu postępowania 
w sprawie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami. 

W sprawach kadrowych: 
1. Ogłoszono konkurs na kierownicze stanowisko 
urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w wymiarze ¼ etatu.
2. Zawarto umowę o staż w Urzędzie Gminy Borki 
dla Pani Moniki Gajownik skierowanej przez Powia-
towy Urząd Pracy do referatu fi nansowego.
3. Zatrudniono Pana Michała Skowrona od 2 stycz-
nia 2018 r. na stanowisku pomocy administracyjnej.
4. Zakończył się okres trwania umowy o pracę z Pa-
nią Ksenią Karpiuk oraz Panią Eweliną Kozyra-Sikor-
ską. Sporządzono świadectwa pracy.
5. W związku ze złożoną w dniu 16 stycznia 2018 r. 
pisemną rezygnacją Pani Jolanty Sokół z pełnienia 
obowiązków Kierownika GOPS w Borkach, zawarto 
umowę o pracę z Panią Karoliną Skowron w dniu 17 
stycznia 2018 r. na pełnienie obowiązków Kierowni-
ka GOPS w Borkach. Konkurs na kierownika będzie 
cały czas systematycznie ogłaszany.

Brano udział:
1. W koncercie charytatywnym Razem dla Marcina 
(Wola Osowińska, 7 stycznia);

Referat Społeczno-Obywatelski
1. Opracowano ocenę stanu przygotowań obrony 
cywilnej za 2017 r., sporządzono sprawozdania z za-
kresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, 
sporządzono informacje o działaniach nadzorczych 
w zakresie gospodarki OC
2. Przeprowadzono konsultacje społeczne w spra-
wie wzniesienia popiersia marszałka Józefa Piłsud-
skiego 
3. Przeprowadzono konkurs na realizację zadań pu-
blicznych z zakresu pożytku publicznego. 
4. Udzielono 3 ślubów cywilnych;
5. Odbyła się II Sesja MRG (Borki, 16 stycznia);

Referat Rozwoju i Inwestycji
1. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na zadanie 
usługi doradztwa fi nansowego i prawnego przy 
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanali-
zacji sanitarnej wraz z komunalną oczyszczalnią 
ścieków w m. Wola Osowińska” ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości jego realizacji w for-
mule partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP). 
Najkorzystniejsza oferta Wykonawcy: Curulis Sp. 
z o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań – kwota 
69 000,00 zł brutto. Kolejne oferty 98 400,00 zł 
brutto, 110 700,00 zł brutto.
2. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na dostawę 
oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej 95 
na potrzeby Urzędu Gminy Borki, Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Borkach i Zespołu Placówek 
Oświatowych w Woli Osowińskiej. Najkorzystniej-
szą ofertę złożyła fi rma Safari z Żabiej Woli – stacja 
paliw w Borkach.
3. Ogłoszono przetarg na zadanie dostawa i mon-
taż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Borki 
w ramach projektu „Słońce naszym wsparciem – 
solary w Gminie Borki”. Planowany termin otwarcia 
ofert przypada w dniu 13.03.2018 r.
4. Opracowana została analiza zmian w zagospo-
darowaniu przestrzennym Gminy Borki będąca 
załącznikiem do Uchwały w sprawie oceny aktu-
alności Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.
5. W dniach 17.01 i 20.01 usunięto dwie awarie wo-
dociągu o przekroju fi  160 na odcinku Borki – Sit-
no ( jest to już 11 awaria na tym odcinku w okresie 
ostatnich 4 lat) ze znacznymi kosztami po stronie 
strat wody przez Zakład.

OSP
1. Odbyło się szkolenie dot. dokumentacji sprawoz-
dawczej (Borki, 24 stycznia); 

GOPS organizuje dla osób starszych pomoc w wy-
mianie dowodów osobistych 

Czynności te wykonywałem z pracownikami od-
powiedzialnymi merytorycznie za poszczególne 
zadania.

Więcej szczegółów na www.
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25 lutego 2018 roku na hali ZPO w Borkach odbył się 
turniej o mistrzostwo Gminy  Borki w halową piłkę 
nożną o puchar Wójta Radosława Sałaty. Organiza-
torem turnieju był klub sportowy UKS „Bystrzyca” 
przy gimnazjum w Borkach a współorganizatorami 
ZPO Borki oraz GOKiS Borki z siedzibą w Woli Oso-
wińskiej. Turniej przeprowadził i sędziował Marek 
Makosz a pomagał Wójt Radosław Sałata. Fotorela-
cję z turnieju przeprowadzili pani Iza Smogorzew-
ska oraz pan Tomasz Kwaśny. 
Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn z terenu gminy 
Borki. Turniej rozgrywano systemem „każdy z każ-
dym”. Najlepszą drużyną okazali się panowie z Woli 
Chomejowej, którzy jako jedyni nie doznali poraż-
ki. Drugie miejsce z jedną porażką zajęła drużyna 
pod nazwą „Podwórkowi Kopacze” a złożona była 
z piłkarzy z Tchórzewa, Wrzosowa i Maruszewca. Na 
trzecim miejscu rewelacja turnieju, chłopaki z klasy 
III B Gimnazjum w Borkach pod nazwą „Porypani”. 
Kolejne miejsca zajęły drużyny „Sandały Zbysła-
wa” (Borki i Stara Wieś) oraz „Śkiety Sołtysa” (Wola 
Chomejowa, Krasew, Nowiny). Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe dyplomy a najlepsze trzy, 
pamiątkowe puchary które wręczył Wojt Gminy 
Borki Radosław Sałata. Dziękuję za pomoc Panu 
Wójtowi oraz Pani Izie i Panu Tomaszowi Kwaśne-
mu a za odwiedziny gospodarzowi Turnieju, Dyrek-
torowi ZPO w Borkach Panu Romanowi Pawelcowi. 

Marek Makosz

turniej 
o mistrzostwo 
Gminy Borki 
w piłkę nożną

W tym roku po raz kolejny samorządy uczniowskie 
Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowiń-
skiej pod opieką pani Moniki Jędrzejkiewicz i pani 
Mileny Latoch - Malesy zorganizowały zbiórkę pie-
niędzy w ramach „Góry Grosza”. To akcja przygoto-
wana przez Towarzystwo „Nasz Dom”, które zbiera 
fundusze na różne formy pomocy, m.in. rodzinom 
zastępczym, rodzinnym domom dziecka i innym 
placówkom opiekuńczo – wychowawczym, pro-
wadzi programy szkoleń rodzin zastępczych i ada-
ptacyjnych, pomoc młodzieżowym ośrodkom wy-
chowawczym, realizującym nowatorskie programy 
wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci przeby-
wających w różnych formach opieki zastępczej. 
  W naszej szkole staramy się nie zawieść w czasie 
akcji charytatywnych. Tym razem  również każdy 
przyniósł tyle, ile mógł – w myśl zasady: „Jeden 
grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest najwięk-
sza na świecie.” Zdajemy sobie sprawę, że zebrane 
przez nas pieniądze nie są duże, ale one też pomo-
gą potrzebującym dzieciom. 
  Najwytrwalszymi i najlepszymi zbieraczami gro-
sików okazali się uczniowie z klasy VI. Wśród gim-
nazjalistów najbardziej szczodrzy byli uczniowie 
z klasy IIa. Chętne do pomocy i hojne były też kole-
żanki i koledzy z innych klas, którzy dzielnie zbierali 
monety wiedząc, jaką siłę stanowić może niewielka 
pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra 
potrzebujących.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk pani 
wicedyrektor Doroty Latkowskiej. Dziękujemy za 
zaangażowanie i okazywanie serca potrzebującym!
Monika Jędrzejkiewicz

góra grosza



„rafałki”
międzynarodowy
konkurs modelarski

W zimny lutowy weekend (10/11) 2018 roku 
w Borkowskim Zespole Placówek Oświa-
towych odbył się konkurs modelarski pod 
nazwą „RAFAŁKI” .

Nazwa konkursu zaczerpnięta została od nazwy 
pilotów z dywizjonu 303 PSP na zachodzie w latach 
1940/1946. Na samolotach tego dywizjonu malowa-
ny był kod identyfikacyjny RF.
Po kilkuletniej zapaści województwo lubelskie po-
wraca na mapę konkursów modelarskich w Polsce. 
Po raz pierwszy pojawiła się taka impreza w gmi-
nie Borki. Organizatorami była Gmina Borki, GOKiS 
oraz ZPO Borki.
Na konkursie wystawiono modele plastikowe oraz 
kartonowe. Dedykowany był modelarzom indywi-
dualnym oraz klubom  modelarskim. Miłą niespo-
dzianka była wizyta modelarzy z Litwy, Białorusi 
i Rosji.
Wystartowało ok. 100 uczestników, wystawiając  
380 modeli samolotów pojazdów, okrętów, bu-
dowli, figurek.
Gmina Borki miała też swoją reprezentację. Wy-
startowało czworo uczestników warsztatów mo-
delarskich, które odbywały się w ZPO w Woli Oso-
wińskiej:
- Krzysztof Jończak (kategoria wiekowa młodzik),
- Igor Mazurek (kategoria wiekowa junior) 3 miejsce 
w klasie samolotów  tłokowych w skali 1/72
- Magda Mitura (kategoria wiekowa junior) 2 miej-
sce w klasie samolotów tłokowych w skali 1/72.
- Łukasz Mazurek (kategoria wiekowa senior)
Młodzi uczestnicy konkursu dostali pamiątkowe 
medale i dyplomy jak też upominki w postaci mo-
deli.
W kategorii junior laureaci dostali pamiątkowe me-
dale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Nagrodę Wójta Gminy Borki - pamiątkowy stołek
dostał modelarz z Krasnegostawu Tomasz Guz za 
model niemieckiego pancernika Hinderburg.
Pisząc to mam nadzieję, że konkurs modelarski 
o Nagrodę Wójta Gminy Borki na stałe wpisze się 
w kalendarz modelarskich imprez w Polsce. Po-
przeczka została podniesiona wysoko.

Mariusz  Gadzała

Oficjalne logo  
„Rafałków”
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do 15 kwietnia – ostateczny termin zapisów na przy-
łącze gazowe !!!

Wójt Gminy Borki informuje, iż prace analityczne dotyczące przy-
łączenia do sieci gazowej nadal trwają! Do wcześniej wymienio-
nych już miejscowości takich jak: Borki, Osowno, Wola Osowińska,  
Pasmugi i Sitno dołącza miejscowość Stara Wieś.
  Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej 
zapraszamy do wypełnienia informacji w tabeli na druku do-
stępnym bezpośrednio w Urzędzie Gminy Borki w pokoju nr 8   
u P. Małgorzaty Warpas. Przekazane informacje pozwolą nam na 
przeprowadzenie rzetelnej analizy dotyczącej potrzeb mieszkań-
ców w zakresie wykonania sieci gazowej

Małgorzata Warpas

Gazyfikacja 
Gminy Borki

Tu i Teraz - Widzę, słucham, pytam... "Pro-
gram Mieszkanie Plus - przyspieszenie"
 
Niestety, nie mogłem wziąć udziału osobiście 
w  programie, jednak Michał Zając, Kierownik 
Referatu Rozwoju i Inwestycji, dzielnie mnie za-
stąpił. Efekty można zobaczyć na stronie www  
TVP Lublin: 
http://lublin.tvp.pl/36073646/19-lutego-2018

Radosław Sałata

Michał zając 
w tvp lublin



rafałki biznesu
i forum przedsiębiorczości

„Wielkie osiągnięcie jest zw ykle re-
zultatem wielkiego poświęcenia i  ni-
gdy nie jes t r ez ult atem e goizmu”.  
Napoleon Hill

22 lutego 2018 roku w Sitnie odbyło się I Forum 
Przedsiębiorczości, którego celem było wspieranie 
przedsiębiorczości dla lepszego wykorzystania ich 
potencjału w celu rozwoju społeczności lokalnej.
Większość z Was zastanawia się pewnie, dlaczego 
to Forum Przedsiębiorczości nazywa się RAFAŁKI 
BIZNESU? Otóż proszę Państwa, RAFAŁKAMI byli 
nazywani najlepsi piloci II wojny światowej, piloci 
Dywizjonu 303 dowodzonego właśnie przez byłego 
mieszkańca naszej ziemi, tej ziemi, płk. pil. Zdzisła-
wa Krasnodębskiego. Oni byli ASAMI PRZESTWO-
RZY, a Wy bądźcie ASAMI BIZNESU.
 
Powodem zorganizowania tego forum jest troska 
o rozwój gminy Borki, chęć wykorzystania Jej wa-
lorów przyrodniczych i zasobów ludzkich do zrów-
noważonego rozwoju.
Pomimo tych wszystkich atutów naszego rejonu, 
są też i wyzwania przed nami. Budżet naszej gminy 
jest ograniczony, a potrzeby są coraz większe. Środ-
ki zewnętrzne, m.in. unijne też nie będą wiecznie, 
a te, które są teraz, nie wystarczą dla wszystkich. 
I chociaż Pan Marszałek chciałby dać wszystkim 
i na wszystko to jednak nie jest w stanie tego zrobić. 
Gleby na naszych terenach są słabe, a więc podatki 
są znikome. 
Aby zwiększyć dochody gminy, musimy rozwinąć 
działalność gospodarczą, zwiększyć liczbę nowych 
miejsc pracy, przyciągnąć nowych inwestorów, 
przygotować młodzież do zakładania własnych 
działalności gospodarczych, stworzyć dogodne 
warunki dla rozwoju biznesu i wspierać już działają-
cych przedsiębiorców. Jak widzicie Państwo, jest to 
proces złożony, wielopłaszczyznowy i długotrwały. 
Dlatego też uczestnikami tego forum nie byli tylko 
przedsiębiorcy, ale też byli:
- samorządowcy, którzy tworzą prawo lokalne 
i mogą stworzyć dogodne warunki do rozwoju 
biznesu;
- dyrektorzy szkół, którzy już od najwcześniejszych 
lat mogą uczyć swoich podopiecznych przedsię-
biorczości;
- kierownicy, eksperci, prezesi i dyrektorzy, któ-
rzy mają kontakt na co dzień z przedsiębiorcami, 
biznesem i mogą podzielić się z nami swoimi do-
świadczeniami, swoją wiedzą.
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Na tym Forum mówiliśmy o wyzwaniach dla roz-
woju lokalnej przedsiębiorczości, o współpracy 
samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami, o inno-
wacyjności w biznesie i o sztuce błądzenia.

Radosław Sałata
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N a  t e r e n i e  G m i ny  B o rk i  w   d n i a c h 
07.02.2018r. oraz 13.02.2018r. odbyły się 
spotkania informacyjne dla rolników do-
tyczące wprowadzonych od 2018r. zmian 
w formule składania wniosków o przyzna-
nie płatności bezpośrednich oraz płatno-
ści obszarowych PROW .

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Biura 
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w Radzyniu Podlaskim oraz Po-
wiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ra-
dzyniu Podlaskim, którzy omawiali jak poprawnie 
złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie. 
  Jak zostaliśmy poinformowani, od 2018 roku wnio-
ski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz 
płatności obszarowych PROW składa się w formie 
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eW-
niosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 
www.arimr.gov.pl.  
  Wnioski można będzie składać w terminie od 15 
marca do 15 maja 2018 r.  Aby zalogować się do 
aplikacji eWniosekPlus należy mieć założone konto. 
W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w apli-
kacji, do jego założenia potrzebne będzie podanie 
trzech danych weryfikacyjnych:
– swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP),
– 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego 
(numer rachunku bankowego zgodny z numerem 
w ewidencji producentów),
– kwoty z  ostatniego przelewu otrzymanego 
z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok złożenia wniosku – tj. w roku 
2017 (w przypadku braku płatności w roku 2017 na-
leży wprowadzić wartość 0).
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem na-
boru wniosków w roku 2018.
  Rolnicy, którzy nie mają dostępu do aplikacji eW-
niosekPlus mogą skorzystać ze stanowiska zapew-
nionego przez biuro powiatowe ARiMR w Radzyniu 
Podlaskim w zakresie pomocy technicznej.

Jolanta Fijałek

WNIOSKI 
O DOPŁATY 
OBSZAROWE



wydarzenia patriotyczne 
w naszej gminie

dzień stroju
Z przyjemnością informuje-
my, że w tym miesiącu Kon-
kurs na Najpiękniejszy i Naj-
ciekawszy Strój Patriotyczny  
ex aequo wygrali Jakub i Bartosz  
Jurkowscy.

GOKiS

Wieczór pieśni
Piesni patriotyczne, narodowe  
i żołnierskie rozbrzmiewały 12 lutego 
w szkole Podstawowej w Krasewie. 
Dołączone głosy uczniów, pracow-
ników szkoły, Koła Gospodyń "Pa-
procie" oraz członków Stowarzysze-
nia Rozwoju Wsi Krasew odśpiewały 
wszystkie (nawet najtrudniejsze) 
piosenki zawarte w okazjonalnym 
śpiewniczku.
  Pięknie przygrywała Pani Magda-
lena Mitura oraz pan Leszek Mazur. 
Co dwa akordeony... to nie jeden. 
W marcu widzimy się w Osownie.

GOKiS

wieczór kina
Janusz Korczak to bardzo piękna, szlachetna po-
stać. Wieczór 13 lutego poświęcony był tej postaci 
i filmowi Andrzeja Wajdy, w którym w postać bo-
hateria wcielił się Wojciech Pszoniak.

GOKiS
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W  sobotnie popołudnie 10 lutego 2018 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie 
odbyło się ostatkowe spotkanie. Jego organizacją 
zajął się Zespół Śpiewaczy „ZŁOTY KŁOS” . 
  Naszą Gminę reprezentowały tam Panie z Zespo-
łów Śpiewaczych:
* „OLSZEWIANKI” ( kierownik Pani Ewa Zalech ) 
*„PAPROCIE” ( kierownik Pani Bożena Górska ) 
*Zespół Śpiewaczy z Woli Chomejowej ( kierownik 
Pani Helena Młynarczyk )
  Wspólna biesiada i zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych. Chociaż ostatkowa impreza 
była pierwszym wydarzeniem zorganizowanym 
przez Zespół „ZŁOTY KŁOS”, przyznać należy, że 
był to udany debiut.

GOKiS

spotkanie 
ostatkowe
„złoty kłos”
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W dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 10 odbyło się Wal-
ne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki 
Wodnej w Borkach, w którym udział wzięło 29 de-
legatów z poszczególnych miejscowości oraz jako 
zaproszony gość Wójt Gminy Borki Pan Radosław 
Sałata. Obradom przewodniczył Pan Franciszek 
Leszcz z Bork.
  Podczas obrad obecni zostali zapoznani ze spra-
wozdaniami za 2017 r. i planami pracy na 2018 r. 
a następnie podjęli stosowne uchwały. Zostały 
omówione wykonane prace oraz delegaci zgłaszali 
odcinki rowów do konserwacji w 2018 r. Poruszono 
też temat zmian, jakie wprowadziło wejście w życie 
z dniem 1 stycznia 2018 r. nowego prawa wodnego.
  Stawki za konserwację w roku 2018 nie uległy 
zmianie i wynoszą 36 zł za hektar terenu zmelio-
rowanego i 18 zł za hektar obszaru zdrenowanego.

Informacje dla członków GSW 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 
wpłacania swoich zobowiązań celem uniknięcia 
kosztów upomnienia  (11,60 zł ), kosztów egzekucyj-
nych i odsetek naliczonych przez Urzędy Skarbowe.
  Wpłaty bieżących składek i zaległości można do-
konać na konto :
Gminna Spółka Wodna w Borkach
ul. Wojska Polskiego 41 , 21-345 Borki
Nr rachunku : 96 8040 1012 2007 0500 1140 0001
BS w Borkach , podając w tytule wpłaty
numer nakazu SKL …
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: 
500-626-872

Adam Król

Informacja 
Gminnej Spółki Wodnej 



                                         

    W  związku z  gminnymi obchodami stulecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 
25.01.2018 r. w Szkole Podstawowej w Tchórzewie 
Kolonii odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie kon-
kursu literackiego pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Borki. Uroczyste rozdanie dyplomów 
i nagród poprzedzone było inscenizacją uczniów 
naszej szkoły, która była refleksją nad historią 
i współczesnością naszej Ojczyzny, o której wol-
ność walczyli bohaterowie z listów pisanych przez 
uczestników konkursu.

Motto uroczystości:
"Bohaterowie nie umierają,
żyją wiecznie w sercach i umysłach tych,
którzy podążają ich śladami"
                         Emily Potter

    Nagrody i dyplomy laureatom oraz uczestnikom 
konkursu wręczał Wójt Gminy Borki Pan Radosław 
Sałata. Komisja konkursowa w składzie: Pani Hanna 
Gołoś, Pani Hanna Kosińska i Pani Jolanta Chojnacka 
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii klas I - III:
I miejsce - Jakub Chojnacki ze Szkoły Podstawowej 
w Tchórzewie Kolonii
II miejsce - Bartosz Kolęda z Zespołu Placówek Oświa-
towych w Borkach
III miejsce - Kornel Reszka ze Szkoły Podstawowej 
w Tchórzewie Kolonii
Wyróżnienia:
Zuzanna Ochnio ze Szkoły Podstawowej w Krasewie
Nadia Bober z Zespołu Placówek Oświatowych w Bor-
kach
Bartosz Jurkowski ze Szkoły Podstawowej w Krasewie
W kategorii klas IV - VI:
I miejsce - Anna Guz z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Woli Osowińskiej
II miejsce - Wiktoria Furtak ze Szkoły Podstawowej 
w Tchórzewie Kolonii
III miejsce - Marcelina Filip z Zespołu Placówek Oświa-
towych w Borkach
wyróżnienia:
Jakub Skowron ze Szkoły Podstawowej w Tchórzewie 
Kolnii
Jakub Jurkowski ze Szkoły Podstawowej w Krasewie
Aleksandra Kozieł z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Woli Osowińskiej
W kategorii klas VII szkoły podstawowej i II - III gim-
nazjum:
I miejsce - Izabela Skowron z Zespołu Placówek Oświa-
towych w Woli Osowińskiej
II miejsce - Alicja Kożuch z Zespołu Placówek Oświa-

Gminny Konkurs Literacki "List do Bohatera"   
towych w Borkach
II miejsce - Gabriela Król ze Szkoły Podstawowej 
w Tchórzewie Kolonii
III miejsce - Sylwia Stefaniak ze Szkoły Podstawo-
wej w Tchórzewie Kolonii
wyróżnienia:
Konstanty Korulczyk z Zespołu Placówek Oświa-
towych w Borkach
Gabriela Szewczyk z Zespołu Placówek Oświato-
wych w Borkach
  Laureatom i uczestnikom konkursu życzymy dal-
szych sukcesów!
Wszystkim opiekunom gratulujemy zdolnych wy-
chowanków!

Beata Zwolińska
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„Powołaniem poezji jest ocalić wartości najważniejsze i podeptane”
Jan Twardowski

20 lutego 2018 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Oso-
wińskiej odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 
„Słowem i sercem o Polsce” pod honorowym patronatem Wójta Gmi-
ny Borki pana Radosława Sałaty. Został on zorganizowany w ramach 
gminnych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół w Borkach, Krasewie, 
Tchórzewie, Woli Chomejowej i Woli Osowińskiej. Naszą placówkę 
reprezentowali: Natalia Zając, Julia Gurtat i Laura Bieniek z klasy III, 
Marta Latoch i Dominika Krasuska z klasy IV, Natalia Polkowska z klasy 
V, Justyna Kulik z klasy VI, Julia Kożuch z klasy VIIb i Michał Skowron 
z klasy III gimnazjum. Przygotowywały ich panie: Maria Kosek, Bożena 
Skowron, Małgorzata Caban i Monika Jędrzejkiewicz.
  Wszystkich zebranych powitała Dyrektor ZPO – pani Agnieszka Zając, 
która życzyła niezapomnianych wrażeń podczas słuchania poezji 
i miłego spędzenia czasu w naszej szkole. Umiejętności recytatorskie 
uczestników konkursu oceniały: pani Irena Skowron, pani Izabela 
Smogorzewska i pani Danuta Powałka. Przesłuchania odbywały się 
w czterech kategoriach. Po prezentacjach recytatorzy otrzymali po-
dziękowania i pamiątkowe długopisy, a następnie zostali zaproszeni 
na poczęstunek w stołówce. W czasie oczekiwania na wyniki można 
było zjeść coś słodkiego lub napić się herbaty. 
  Po zakończeniu obrad komisja przedstawiła wyniki, które prezentują 
się następująco:
Kategoria klas I – III
I miejsce – Natalia Zając z Zespołu Placówek Oświatowych w Woli 
Osowińskiej
II miejsce – Julia Gurtat z Zespołu Placówek Oświatowych w Woli 
Osowińskiej
III miejsce – Julia Karwowska ze Szkoły Podstawowej w Tchórzewie
Wyróżnienie – Julia Mazur ze Szkoły Podstawowej w Krasewie
Kategoria klas IV – V
I miejsce – Natalia Polkowska z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Woli Osowińskiej
II miejsce – Kinga Witek ze Szkoły Podstawowej w Krasewie 
III miejsce – Oliwia Stefaniak ze Szkoły Podstawowej w Tchórzewie
Kategoria klas VI – VII
I miejsce – Julia Kożuch z Zespołu Placówek Oświatowych w Woli 
Osowińskiej
II miejsce – Wiktoria Stefaniak ze Szkoły Podstawowej w Tchórzewie 
Wyróżnienie – Zuzanna Kulik ze Szkoły Podstawowej w Tchórzewie
Wyróżnienie – Aleksandra Cieślak ze Szkoły Podstawowej w Woli 
Chomejowej
Kategoria klas II – III
I miejsce – Alicja Szabrańska z Gimnazjum w Borkach
II miejsce – Agata Adameczek z Gimnazjum w Borkach
III miejsce – Michał Skowron z Gimnazjum w Woli Osowińskiej
Nagrody specjalne otrzymały:
Kinga Witek – za przełamywanie barier
Alicja Szabrańska – za najciekawszy tekst poetycki
  Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Potem Dyrektor 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI 
PATRIOTYCZNEJ „SŁOWEM I SERCEM O POLSCE”

ZPO – pani Agnieszka Zając wręczyła podzięko-
wania i upominki paniom: Irenie Skowron, Izabeli 
Smogorzewskiej i Danucie Powałce, które praco-
wały w komisji. Następnie podziękowała serdecz-
nie nauczycielom – opiekunom za przygotowanie 
recytatorów i zaprosiła na XIX Międzywojewódzki 
Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. 
Wacława Tuwalskiego, który odbędzie się w naszej 
szkole 17 marca. 
  Na zakończenie jeszcze raz pogratulowała laure-
atom i podziękowała za udział w konkursie, życząc 
dalszych  sukcesów. 

Monika Jędrzejkiewicz
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„MISIOWISKO” w Misiach
 W dniach 26-28 stycznia 2018 roku gromada zu-
chowa „Rude Wiewiórki” w składzie: Zuzanna Ma-
teusiak, Zuzanna Zając, Nikola Zając, Aleksandra 
Karpińska, Wiktoria Wylotek, Wiktoria Skowron, 
Mateusz Skowron pod opieką drużynowej Mileny 
Latoch-Malesy wzięła udział w biwaku zimowym 
pt. „Misiowisko”, który odbył się w Szkole Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej w Misiach. W biwaku 
uczestniczyło 76 zuchów, którzy zostali podzieleni 
na 8 zastępów, co pozwoliło na integrację z inny-
mi gromadami. Przez trzy dni dzieci brały udział 
w kreatywnych zajęciach zorganizowanych przez 
kadrę ZHP, takich jak: projektowanie stroju dla swo-
jego misia, wykonanie makiety „Stumilowego Lasu”, 
projektowanie ogródka, smakowanie małego ,,co 
nieco” i wiele innych. Podczas wyjazdu zuchy zdo-
były swoją pierwszą sprawność „Kubusia Puchatka”. 
Główną atrakcją była gra terenowa, w której „Rude 
Wiewiórki” zajęły I i II miejsce. Zuchy zostały rów-
nież zaproszone na zabawę choinkową, podczas 
której miały okazję zatańczyć belgijkę, a także mo-
gły zaprezentować kilka pląsów.
 Cały biwak upłynął w radosnej atmosferze, która 
sprzyjała nawiązywaniu nowych przyjaźni, a na-
sze zuchy z niecierpliwością czekają na kolejny taki 
wyjazd.

Dzień Myśli Braterskiej
 W dniu 23 lutego 2018r. w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Pod-
laskim próbna gromada zuchowa „Rude Wiewiórki” 
w składzie: Aleksandra Karpińska, Wiktoria Skow-
ron, Laura Bieniek, Wiktoria Wylotek, Zuzanna Za-
jąc, Nikola Zając, Jakub Grondys, Mateusz Skowron, 
Kacper Michalski, Kacper Garbacik-Osial, Oskar Że-
lazek, Mikołaj Żelazek wspólnie z innymi groma-

dami i drużynami świętowała Dzień Myśli Brater-
skiej, święto przyjaźni obchodzone w dniu 22 lutego 
każdego roku przez harcerzy i skautów na całym 
świecie. Zuchy zostały podzielone na pięć zastę-
pów, które miały do wykonania kilka zadań, m.in. 
wymyślenie nazwy swojego zastępu, ułożenie pio-
senki, rozwiązanie zagadki, krzyżówki oraz wspól-
ne pokolorowanie plakatu. Niewątpliwie główną 
atrakcją były zabawy ruchowe, podczas których 
zdobywano punkty. Wszystkie zastępy wykazały się 
wysoką sprawnością, natomiast według harcerzy, 
którzy sędziowali na wyróżnienie zasłużył 4 zastęp 
„Odlotowe zuchy”(Zuzanna Zając, Oskar Żelazek, 
Mikołaj Żelazek oraz Gabriela Skwara- zuchenka 
z Woli Chomejowej), które otrzymały nagrody rze-
czowe w postaci gier planszowych, a wszyscy pozo-
stali uczestnicy zbiórki piękne, pamiątkowe butony.
 Ten dzień był również wyjątkowy dla druhny Mile-
ny Latoch-Malesy, która na uroczystym apelu z rąk 
komendantki Anny Zabielskiej otrzymała sznur 
drużynowej. Opiekę nad gromadą sprawowała 
dh. Milena Latoch-Malesa oraz pani Aneta Żelazek.
 Serdeczne podziękowania dla Pana Wójta Rado-
sława Sałaty oraz Pani Dyrektor Agnieszki Zając, 
którzy zapewnili nam transport, abyśmy mogli 
uczestniczyć w tej ważnej dla społeczności har-
cerskiej i zuchowej uroczystości.

Milena Latoch - Malesa

zuchy w akcji
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27 stycznia 2018 roku w Zespole Placówek Oświa-
towych w Woli Osowińskiej o godzinie 18:00 po raz 
kolejny wypowiedziano słowa ,,Poloneza czas za-
cząć''. Już dużo wcześniej trzecioklasiści pod czuj-
nym okiem pani Mileny Latoch – Malesy ćwiczyli 
poloneza oraz dekorowali salę z wychowawczy-
nią– panią Barbarą Zdunek. Naprawdę było war-
to, ponieważ efekt był oszałamiający. Uroczystość 
uświetnili swoją obecnością: wójt gminy Borki – pan 
Radosław Sałata z żoną, ksiądz proboszcz Stefan 
Kurianowicz, pani Krystyna Kożuch – pierwszy dy-
rektor gimnazjum, pani Alina Kryjak, a także rodzice 
i nauczyciele.
  Na początku przedstawiciele klasy trzeciej po-
witali serdecznie wszystkich zebranych, po czym 
oddali głos dyrektor ZPO w Woli Osowińskiej – pani 
Agnieszce Zając. Potem przyszedł czas na polo-
neza, zatańczonego dostojnie i pięknie. Widzowie 
zgodnie przyznali, że taniec prezentował najwyższy 
poziom. Następnie do zebranych przemówił wójt 
gminy Borki – pan Radosław Sałata. Po zrobieniu 
pamiątkowych zdjęć zaproszeni goście, rodzice 
i uczniowie udali się na poczęstunek do stołówki 
szkolnej.  
  Największy stres minął i pozostało już tylko oddać 
się szalonej zabawie wspólnie z rodzicami i nauczy-
cielami. Ten magiczny, niezwykły wieczór pozosta-
nie we wspomnieniach na zawsze. Cieszymy się, że 
po raz kolejny mogliśmy wspólnie bawić się i po-
kazać, że szkoła to nie tylko żmudne zdobywanie 

wiedzy w szkolnych ławkach. Zarówno bal, jak i trzy 
lata gimnazjum będą wspominane bardzo ciepło 
i z sentymentem.

Julia Żurawska

bal gimnazjalny w woli osowińskiej

Zdjęcie grupowe 
z udziałem Wójta 
Radosława Sałaty
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bal gimnazjalny w borkach
Gimnazjaliści z klas III postanowili w tym roku po-
wrócić do tradycji organizowania balu gimnazjal-
nego, zwanego potocznie „studniówką”. Po mie-
siącach planowania, tygodniu ciężkiej pracy przy 
dekoracjach, próbach poloneza, wyborze stroju, 
fryzury czy koloru muchy, sobotni wieczór 20 stycz-
nia należał właśnie do nich – uczniów gimnazjum.
  Wśród zaproszonych gości (byli nimi pan wójt, Ra-
dosław Sałata, pani Renata Leszcz, sekretarz gminy, 
ksiądz proboszcz Kazimierz Dudek, przewodniczą-
ca Rady Rodziców, pani Katarzyna Czyżak, dyrek-
tor szkoły, pan Roman Pawelec, pani wicedyrektor 
Jolanta Guz, nauczyciele oraz pracownicy obsługi), 
a przede wszystkim rodziców i przyjaciół, gimna-
zjaliści rozpoczęli swój pierwszy bal uroczystym 
polonezem.
  Tradycyjne słowa „Poloneza czas zacząć” wypo-
wiedział pan dyrektor, a obecni nagrodzili taniec 
gromkimi brawami. Potem podziękowania i kwiaty 
dla tych, którzy wspierali i będą wspierać uczniów: 
dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników obsłu-
gi. Szczególnie ciepłe słowa padły pod adresem 

wychowawców klas III, pani Katarzyny Krasuckiej oraz pana Marka 
Makosza, którzy począwszy od klasy I są ze swoimi wychowankami „ 
na dobre i na złe”…. Równie serdecznie gimnazjaliści podziękowali też 
rodzicom – za przygotowanie balu. Głos również zabrał pan dyrektor, 
który życzył dobrej zabawy i wyraził życzenie, by wyniki egzaminu 
gimnazjalnego wypadły tak dobrze, jak polonez…

Małgorzata Górna
Katarzyna Krasucka



ferie
w naszej
gminie

Ponieważ ferie to czas wypoczynku, w  naszej 
gminie zadbano o to, aby naszym milusińskim nie 
nudziło się zbytnio. Wiele atrakcji przygotowali: 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Gminna Biblio-
teka Publiczna oraz szkoły. 
Zapraszamy do obejrzenia galerii z tych atrakcji, 
a naprawdę się działo ;)

Jacek Niebrzegowski

Szkoła Podstawowa 
w  Woli Chomejowej

Szkoła Podstawowa 
w  Woli Chomejowej

Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu

Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu

Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu

Gminny Ośrodek 
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Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu

Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu
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Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu

Gminna Biblioteka-
Publiczna w Borkach



Zespół Placówek 
Oświatowych  
w Borkach

Zespół Placówek 
Oświatowych  
w Borkach

19 i 27 lutego uczniowie gimnazjum z ZPO w Borkach i Woli Oso-
wińskiej uczestniczyli w spotkaniu z panem Wójtem Gminy Borki 
Radosławem Sałatą. Spotkanie odbyło się w ramach lekcji wiedzy 
o społeczeństwie.
  Pan wójt „odpytał” uczniów z ogólnej wiedzy o funkcjonowaniu sa-
morządu terytorialnego, a następnie omówił specyfikę, problemy, 
perspektywy rozwoju naszej gminy oraz opisał zadania poszczegól-
nych referatów w urzędzie gminy. W trakcie spotkania uczniowie mieli 
możliwość zadawania pytań panu wójtowi. Najbardziej interesowały 
uczniów kwestie budżetu gminy, m.in. finansowanie szkół oraz „blaski 
i cienie” pełnienia funkcji wójta.
Aldona Sobczuk

Spotkanie 
gimnazjalistów z wójtem

20 lutego odbyło się w naszej szkole spotkanie klas trzecich gimna-
zjum z paniami Renatą Stefaniak doradcą zawodowym oraz Anną 
Wiącek pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ra-
dzyniu Podlaskim. 
  Pani Stefaniak przedstawiła uczniom zasady analizy testu zainte-
resowań zawodowych, który uczniowie rozwiązywali na spotkaniu 
grudniowym. Każdy uczeń otrzymał indywidualną informację na 
temat swych predyspozycji zawodowych uzyskaną na podstawie 
testu. Pani Wiącek zapoznała uczniów z wybranymi problemami 
rynku pracy. Obie panie przeprowadzały rozmowy i udzielały indy-
widualnych porad uczniom.  

ZPO Borki

Spotkanie z pracownikami 
Młodzieżowego Centrum 
Kariery
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Gminna Biblioteka 
Publiczna w Borkach
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Dyrektor Ilona Sikorska- Korgol oraz Wioleta Kuczyń-
ska-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły 
Podstawowej w Woli Chomejowej zaprosiły  na 
lekcję koleżeńską nauczycieli szkół  z Gminy Borki.                                                                                                                                           
  W dniu 22 lutego zajęcia w klasie pierwszej po-
prowadziła  pani  Wioleta Kuczyńska-  nauczyciel 
realizujący staż na nauczyciela mianowanego. W ra-
mach edukacji wczesnoszkolnej, korelując eduka-
cję polonistyczną i matematyczną przeprowadziła 
lekcje na temat „Rakietą w kosmos”.  Ciekawostką  
przeprowadzonych  zajęć  było wykorzystanie kart 
Grabowskiego w ćwiczeniu rachunku pamięciowe-
go u najmłodszych uczniów, filmu o Układzie Sło-
necznym oraz kart do szyfrowania.  Zajęcia trwały 
90 minut, a mimo to dzieci pracowały efektywnie 
i były bardzo zaangażowane. Po zajęciach pani dy-
rektor i pani Wioleta omówiły zajęcia, a zaproszeni 
nauczyciele wymienili spostrzeżenia  i  uwagi od-
nośnie zajęć. 
 Obecni  nauczyciele pogratulowali Pani Wiole-
cie przeprowadzenia tak trudnej i ciekawej lekcji.          
Mam nadzieję, że będzie to początek cyklu plat-
formy wymiany doświadczeń  w szkołach z terenu 
gminy Borki . 

Ilona Sikorska- Korgol

platforma 
wymiany
doświadczeń

 Dzień 14 lutego upłynął w naszej szkole w kolorach 
czerwieni i atmosferze miłości i przyjaźni. A wszyst-
ko to z okazji Walentynek. Jak co roku, Samorząd 
Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową. 
Na korytarzu została ustawiona czerwona skrzy-
nia, do której uczniowie wrzucali swoje kartki i ser-
duszka, wyrażając w ten sposób swoje sympatie. 
Uczennice klasy VII przybliżyły młodszym kolegom 
i koleżankom historię tego święta i związane z nim 
zwyczaje. Nauczyciele i pracownicy szkoły otrzy-
mali od uczniów pluszowe serduszka Dzień minął 
w miłej atmosferze.

Ilona Sikorska–Korgol

Walentynki 
w Woli Chomejowej!

Dnia 20.02.2018 r. grupa artystyczna ,,Rekonstrukto” 
przeprowadziła w SP w Woli Chomejowej pokaz 
historyczny pt. ,,Ku niepodległej”. Dzieci zostały za-
poznane z obyczajami i kulturą epoki szlacheckiej, 
powstaniem narodowym oraz postacią marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

Ilona Sikorska–Korgol

pokaz 
historyczny
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23 stycznia do szkoły w Woli Chomejowej przyje-
chała grupa animatorów „Zaelektryzowani”. Ze-
spół specjalizuje się w propagowaniu atrakcyjnej 
edukacji poprzez przedstawienie interaktywnych 
spektakli, których celem jest  nauka przez zabawę. 
Młodzież miała okazję na własne oczy zobaczyć 
jak powstaje dziwny, pianowy stwór oraz jak działa 
silnik odrzutowy.
  Niewątpliwym atutem kabaretowego spektaklu 
była możliwość uczestnictwa młodej widowni 
w niezwykłych eksperymentach. Żywa lekcja przy-
rody bardzo podobała się wszystkim widzom. Ak-
torzy nie tylko wspaniale bawili publiczność, ale 
także rozbudzili wśród uczniów zainteresowanie 
wiedzą z zakresu fizyki i chemii.

Ilona Sikorska–Korgol

naukowa
epidemia

Ach, co to był za bal

Dnia 30.01.2018 r. w Szkole Podstawowej w Tchórzewie Kolonii zrobiło 
się gwarno, kolorowo i wesoło. A to za sprawą wróżek, księżniczek, 
rycerzy, wampirów, czarownic, które licznie przybyły na bal karnawa-
łowy. Wśród grona tych „dziwnych” postaci zauważyć się dało także 
Nauczycieli i Rodziców, którzy chętnie pląsali po sali. 
  Prowadzeniem imprezy zajęli się nauczyciele i zaproszeni anima-
torzy, którzy kolejny już raz gościli w naszej szkole. Świetnie przy-
gotowani potrafili zachęcić do wspólnej zabawy wszystkie malu-
chy oraz wszystkich uczniów klas starszych. Poza tańcami, czasem 
z dość trudnymi figurami i układami, poprowadzili wiele konkurencji 
i zabaw. Okazało się, że dziewczęta w naszej szkole nie mają sobie 
równych w przeciąganiu liny (następnym razem nie będzie już tak 
łatwo!). Oczywiście, zabawa karnawałowa nie odbyłaby się bez wy-
brania króla i królowej balu, którzy po burzliwych obradach jury, zo-
stali nagrodzeni. Grupa starszych uczniów chętnie korzystała z budki 
fotograficznej, w której zrobienie zdjęcia wywoływało uśmiech na 
twarzach innych.
  Wszyscy uczestnicy zabawy mieli również czas na odpoczynek i re-
generację sił. Na stołówce czekały przygotowane przez nasze Panie 
Kucharki kanapki, słodkie strucle i picie. Bardzo serdecznie dzięku-
jemy! 
  Niestety, co dobre szybko się kończy i tak też było tego dnia. Zabawa 
dobiegła końca i wszyscy uśmiechnięci, choć zmęczeni wrócili do 
domów, aby korzystać z zasłużonych ferii. 
  Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom za przygotowanie swo-
ich pociech na bal i wspólną zabawę oraz za produkty na kanapki, 
Panu Dyrektorowi i wszystkim Nauczycielom dziękujemy za pomoc 
i opiekę nad uczniami, Paniom Kucharkom za przygotowanie po-
częstunku dla wszystkich uczestników, a DZIECIOM i UCZNIOM za 
aktywne uczestnictwo, dobry humor i świetną zabawę. DZIĘKUJEMY! 

Beata Zwolińska

bal 
karnawałowy
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dzień 
babci i dziadka

„Serce jest bogactwem, 
którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, 
ale które się ofiarowuje” 
Gustaw Flaubert                                                  

Dnia 22.02.2018 r. w Szkole Podstawowej w Tchórzewie Kolonii od-
była się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pan Dyrektor Le-
szek Jacek Rogulski bardzo serdecznie przywitał przybyłych Gości. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: Radny Pan Marian Witek, Sołtysi: 
Pani Janina Karwowska i Pan Kazimierz Michalski, Zespół Śpiewaczy 
"Tchórzewianki", bardzo licznie zgromadzeni Seniorzy oraz przedsta-
wiciele Rodziców. 
  Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczyły nam prezentowane 
wiersze, piosenki, pokazy taneczne, gra na flecie w wykonaniu dzieci 
z punktu i oddziału przedszkolnego oraz uczniów kl. I - VII pod opieką 
wychowawczyń.
  Po wspaniałym występie wnucząt przyszedł czas na życzenia, wrę-
czanie upominków oraz poczęstunek w postaci ciasta, kawy i her-
baty, przygotowany przez Rodziców. Miłym akcentem na zakończe-
nie uroczystości były pamiątkowe fotografie wnucząt z Babciami 
i Dziadkami.   
  Bardzo serdecznie dziękujemy Babciom i Dziadkom za uczestnictwo 
w tak ważnym dla dzieci dniu. Rodzicom pragniemy po raz kolejny 
podziękować za owocną współpracę ze Szkołą oraz za pomoc, na 
którą zawsze możemy liczyć. Wszystkim dzieciom oraz młodzieży 
należą się jeszcze raz ogromne brawa za tak piękny występ, który na 
długo pozostanie w pamięci i sercach najbliższych.

Beata Zwolińska

Niecodzienną, ale niezwykle przyjemną niespo-
dzianką dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tchó-
rzewie Kolonii była dnia 15.02.2018 r. wizyta Pana 
Pawła Jabłońskiego, który wprawił w ruch ciała 
wszystkich najmłodszych i najstarszych amatorów 
zumby. Energia, jaką przekazał prowadzący uczest-
nikom zajęć, pozwoliła dotrwać do końca nawet 
najbardziej leniwym i nieśmiałym.
  Dziękujemy Panu Pawłowi za zaangażowanie 
i serce włożone w przeprowadzenie zajęć. Dzięku-
jemy również Pani Izabeli Smogorzewskiej za zor-
ganizowanie tych zajęć oraz za owocną współpracę 
z naszą szkołą.

Beata Zwolińska

Taniec...ruch...
muzyka...ZUMBA
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9 lutego 2018 roku grupa harcerzy z 17. DH "eR eF" 
im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego zabawiała 
się w detektywów. W ciągu 60 min musieli rozwią-
zać szereg łamigłówek, by wydostać się z zamknię-
tego pokoju. Zabawa była przednia. Wielkie podzię-
kowania dla GOKiS w Borkach z/s Woli Osowińskiej 
za współpracę.

Radosław Sałata

Harcerze 
w archiwum 
kryminalnym

III Wojewódzki 

turniej kwalifikacyjny

w tenisie stołowym

4 lutego 2018 roku dokonałem otwarcia III Woje-
wódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego Juniorek i Ju-
niorów w Tenisie Stołowym, który jest jednocześnie 
awansem do Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów. 
Cieszy mnie fakt, że Organizator wybrał po raz ko-
lejny gminę Borki do przeprowadzenia Turnieju. 
Przy tej okazji chciałbym podziękować Panu Mar-
kowi Bernatowi oraz wszystkim innym opiekunom 
i trenerom, którzy bezinteresownie szkolą i trenują 
swoich podopiecznych, często poświęcając nie tyl-
ko swój wolny czas, ale też i swoje pieniądze. Sza-
cunek dla Nich.

Radosaw Sałata

W dniu 15 lutego 2018 r. w Bibliotece Publicznej 
odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów 
w 2018 roku, które prowadziła przewodnicząca 
Małgorzata Górna. W trakcie jego trwania, człon-
kowie rady oraz zaproszeni goście dokonali pod-
sumowania działalności w minionym 2017 roku. 
Stworzono także plan pracy rady na 2018 r.

GBP Borki

posiedzenie
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„Karnawał, karnawał muzyka i tłum i szum i tłok
Zabawa, zabawa , zabawa w sam raz na Nowy Rok”
  Takimi słowami rozpoczął się w dniu 04.02.2018 roku 
o godzinie 17,00 program historyczno-rozrywkowy
  „Karnawał w Rzeczypospolitej„ w wykonaniu grupy 
wokalnej „Siew”.
  A historia karnawału w Rzeczypospolitej jest bardzo 
bogata.
  Zamiłowanie do uczt i hulanek w karnawale stano-
wiło jedną z charakterystycznych cech mieszkańców 
Rzeczypospolitej.
  Jeden z ambasadorów sułtana Sulejmana II, powró-
ciwszy do Stambułu, rozpowiadał, że „w pewnej porze 
roku chrześcijanie dostają warjacyi i że dopiero jakiś 
proch sypany im potem w kościołach na głowy leczy 
takową.”
  Program, jak każe tradycja rozpoczął się polonezem 
rycerskim „Gdy człek w taniec polski stanie” i powiódł 
publiczność przez różne okresy historyczne. Wielką 
radość sprawiły publiczności informacje o balach 
Ułanów Jazłowieckich we Lwowie i Szwoleżerów Ro-
kitniańskich , a piosenki przeniesione na bale wprost 
z okopów śpiewała cała sala. Potem był lambeth walk 
i oczywiście twist. A wśród publiczności miło było 
gościć między innymi Księdza Stefana Kurianowicza, 
radnych Gminy Borki – Henryka Bęczyńskiego, Janu-
sza Buchaja, Mariana Witka, Izabelę Kożuch, która re-
prezentowała wójta Gminy Borki Radosława Sałatę, 
Agnieszkę Zając- dyrektora Placówek Oświatowych 
w Woli Osowińskiej. Byli także widzowie z Wielunia 
i Łukowa .
  Atrakcją wieczoru był „kolorowy występ” zespołu Koła 
Regionalnego w Białej koło Radzynia Podlaskiego.
  Spotkanie zakończyło się wspólnym biesiadowaniem 
ze śpiewem przy znakomitym akompaniamencie Ja-
rosława Stefaniaka. Było też coś dla ciała – pyszny 
forszmak, który gotowała pani Krystyna Kucio, domo-
we pączki pani Lucyny Skowron, bigos, śledzie, sałatki 
i wiele innych ciast , których nie sposób tu wymieniać, 
a które przygotowały wszystkie członkinie zespołu- 

„karnawał 
w rzeczypospolitej”

Dnia 10 lutego Związek Emerytów i Rencistów Gmi-
ny Borki wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Tchó-
rzewa Kolonii zorganizowali spotkanie w tamtej-
szym Domu Ludowym. Gościem honorowym był 
Wójt Gminy Borki Pan Radosław Sałata. I chociaż 
planowany kulig nie odbył się z powodu braku 
śniegu, to spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Jacek Niebrzegowski

„kulig”
w tchórzewie
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Maria Armacińska z mężem Stanisławem, Jadwiga 
Bęczyńska ( Pan Henryk oczywiście dzielnie wspie-
rał), Sylwia Bieniek, Beata Guz, Iwona Kolasik, Kry-
styna Kożuch, Grażyna Listosz.
  Dekoracja sali i pomoc przy organizacji to oczy-
wiście zasługa pracowników GOKiS.
  Żywimy nadzieję, że zabawa przypadła publiczno-
ści do gustu i mówimy: do następnego spotkania.

Alina Kryjak



k u l i n a r i ak u l i n a r i a

SERNIK 
Z BIAŁĄ 
CZEKOLADĄ

Masa serowa:
- 1 kg zmielonego twarogu
- 300 g białej czekolady
- 1/3 szklanki cukru
- 2 duże białka
- 1 czubata łyżka mąki ziemniaczanej
- około 125 g borówek amerykańskich

Spód
- 200 g ciasteczek czekoladowych (najlepsze są 
herbatniki z czekoladą na spodzie)
- 1 pełna łyżka kakao
- 70 g masła
- 50-80 g ciemnej czekolady

Ciasteczka dokładnie pokruszyć, dodać kakao, ma-
sło roztopione z ciemną czekoladą i wymieszać. 
Masą wyłożyć dno i boki formy, mocno dociskając. 
Wstawić do zamrażarki lub lodówki na czas przy-
gotowania masy. Piekarnik nagrzać do 180°C. 
  Ser wymieszać z  roztopioną białą czekoladą, 
cukrem, białkami i mąką ziemniaczaną. Na spód 
wysypać borówki, na wierzch wylać masę sero-
wą.  Wstawić do nagrzanego piekarnika i od razu 
zmniejszyć temperaturę do 120°C. Piec przez ok. 
70 minut. Sernik wyjąć z piekarnika i ostudzić, 
a następnie chłodzić w lodówce najlepiej przez 12 
godzin.

Życzę wszystkim smacznego!

Danuta Kalicka

Ten kącik jest dla Was i przez Was tworzony

  Zachęcamy wszystkich do nadsyłania swoich cieka-
wych przepisów, pomysłów i realizacji kulinarnych. 

  Zachęcamy również koła gospodyń wiejskich do ak-
tywnego udziału przy współtworzeniu tego działu.

Swoje przepisy i zdjęcia prosimy nadsyłać na adres mailowy
czapla@borkiradzynskie.pl, lub można je dostarczać osobiście do 
Urzędu Gminy lub GOKiS.

Redakcja
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6	lutego	1989	r.	- rozpoczęły się obrady okrągłego stołu

7	lutego	1992	r. - w Mastricht podpisano traktat  o Unii Euro-
pejskiej

9	lutego	1943	r. - rozpoczęła się rzeź wołyńska

11	lutego	1929	r. - utworzono państwo - miasto Watykan

14	lutego	1919	r. - wybuchła woja polsko – bolszewicka

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

14	marca	1924	r.	– Rada Ligi Narodów zatwierdziła wykorzysta-
nie Westerplatte przez Polską Składnicę Tranzytową Materia-
łów Wojennych. Dzięki temu w lipcu Polska mogła rozpocząć 
tam budowę basenu portowego i urządzeń do wyładunku 
i składowania materiałów wojennych.

17	marca	1921	r. -  uchwalono ustawę zasadniczą. Konstytu-
cja marcowa była pierwszą polską nowoczesną konstytucją 
i pierwszą wprowadzającą ustrój republikański.

20	marca	1957	r. – rozpoczęto produkcję Syreny - pierwszego 
całkowicie polskiego samochodu.

26	marca	1943	r.	– odbyła się Akcja pod Arsenałem - jedna 
z najważniejszych akcji zbrojnych Grup Szturmowych Szarych 
Szeregów.

30	marca	1853	r. – w oknie wystawowym lwowskiej apteki 
„Pod Złotą Gwiazdą” zapłonęła pierwsza lampa naftowa skon-
struowana przez Ignacego Łukasiewicza.

31	marca	1889	r.	– otwarto w Paryżu Wieżę Eiffla. Zbudowano 
ją na paryską Wystawę Światową w 1889 roku, miała zade-
monstrować poziom wiedzy inżynierskiej i możliwości tech-
niczne epoki, oraz być symbolem ówczesnej potęgi gospo-
darczej i naukowo-technicznej Francji.

wydarzyło się wydarzy się
Marzec
01.03.2018 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych (GBP)
05.03.2018 – Wieczór Kina Patriotycznego (GO-
KiS) 
05.03.2018 – Gminny Konkurs Wiedzy o Języku Pol-
skim (ZPO Borki)
09.03.2018 – Mistrzostwa Gminy w siatkówkę męż-
czyzn (ZPO Borki)
11.03.2018 – Dzień Kobiet i Mężczyzn (GOKiS)
11.03.2018 – Dzień Stroju Patriotycznego (gmina 
Borki)
14.03.2018 – Gminne Urodziny Ludolfiny–Konkurs 
Matematyczny (Krasew)
17.03.2018 – XIX Konkurs Recytatorski Poezji i Pro-
zy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego (ZPO Wola 
Osowińska)
18.03.2018 – Mistrzostwa Gminy w siatkówkę męż-
czyzn (ZPO Borki)
24.03.2018 – Turniej w piłkę nożną mężczyzn na 
otwarcie sezonu (ZPO Borki)
25.03.2018 – XX Spotkania z Pieśnią i Tradycją Wiel-
kopostną (ZSR Wola Osowińska)

Kwiecień
06.04.2018 – English Songs –II Gminny Festiwal Pio-
senki Angielskiej (ZPO Wola Osowińska)
09.04.2018 – Wieczór Pieśni Patriotycznej  (Olszew-
nica)
10.04.2018 – Wieczór Kina Patriotycznego (GOKiS)
11.04.2018 – Gminny Konkurs na plakat z okazji Dnia 
Ziemi : „Ziemia jest naszą Matką” (ZPO WOla Oso-
wińska)
11.04.2018 – Dzień Stroju Patriotycznego (gmina 
Borki)
15.04.2018 – XXI Marsz Pokoju (Wola Osowińska)
17.04.2018 – Konkurs plastyczny „ Czapka Legioni-
sty” (SP Wola Chomejowa)
20.04.2018 – Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Dro-
gowym dla klas I-III (ZPO Borki)
23.04.2018 – Międzynarodowy Dzień Książki dla 
Dzieci- spektakl dla dzieci promujący czytelnic-
two (GBP)
26.04.2018 – Gminny Konkurs Wiedzy o Janie 
Pawle II (ZPO Borki)

K A L E N D A R I U MK A L E N D A R I U M

24

Jeśli ktoś z Państwa chciałby dodać wydarzenie z prze-
szłości, lub przyszłości do kalendarium, to zapraszamy 
do współpracy!


