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apele wójta

Szanowni Państwo,

W dniu 11 listopada 2018 r. wybije 100 
rocznica odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Chcąc uświetnić to wy-
darzenie Wójt Gminy Borki planuje 
wykonać tablicę pamiątkową, która 
będzie upamiętniać mieszkańców 
Gminy Borki walczących za Polskę. 
Tablica będzie umiejscowiona na 
ścianie Urzędu Gminy Borki. 

Licząc na pamięć naszych miesz-
kańców oraz relację międzypoko-
leniową Wójt Gminy Borki zwraca 
się z ogromną prośbą o wskazanie 
imion, nazwisk i miejscowości po-
chodzenia osób, które Państwa 
zdaniem przyczyniły się do tego, że 
Polska jest Polską.
  
Wskazania należy dokonać na for-
mularzu, który jest zamieszczony na 
ulotce dołączonej do tego wydania 
biuletynu do dnia 31 maja 2018 r. 
do Urzędu Gminy Borki do pokoju 
nr 14 lub lokalnej szkoły. Następnie 
Zespół ds. ustalenia treści tablicy 
pamiątkowej wyśle zapytania odpo-
wiednich osób lub instytucji, w tym 
do  Instytutu Pamięci Narodowej 
oraz do Archiwum Państwowego, 
które potwierdzą zaistnienie faktów 
historycznych.

Radosław Sałata

w sprawie 

upamiętnienia 

mieszkańców Gminy 

Borki walczących 

za Polskę

w sprawie dbałości o środowisko 

w naszej gminie
Szanowni Państwo,

Segregacja odpadów to bardzo istotny temat przede wszystkim ze względu na 
otaczającą nas przyrodę, którą powinniśmy chronić. Odpowiednie rozdzielanie 
i składowanie odpadów sprawi, że śmieci przestaną być uciążliwym problemem. 
Wyselekcjonowane będą stanowiły wartościowe surowce wtórne, dzięki którym 
oszczędzimy zasoby przyrody, energię oraz zadbamy o środowisko.
  Obecnie wielu mieszkańców naszej gminy decyduje się na segregowanie śmieci, 
jednak nadal są tacy, którzy wolą ponosić wyższe koszty niż zdecydować się na 
zbiórkę selektywną. Warto odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wspólny system 
segregowania odpadów jest korzystny dla wszystkich?
  Pozwala na przetworzenie i ponowne wykorzystanie surowca wtórnego przy 
produkcji nowych materiałów. Segregacja i regularny odbiór odpadów znacznie 
zmniejsza ilość miejsca potrzebnego na ich składowanie oraz koszty transportu. 
Ograniczana jest też ilość wprowadzanych do środowiska odpadów szkodliwych, 
trudno ulegających rozkładowi, które znajdują się na wysypiskach. 
  Specjalistyczne unieszkodliwienie lub przetworzenie odpadów pozwala chronić 
środowisko naturalne, a tym samym zdrowie i życie ludzi. Zmniejsza zanieczyszcze-
nia, które trafi ają do atmosfery, czy ścieki zatruwające wody. Ponadto jest to nowa 
gałąź gospodarki, która tworzy dodatkowe miejsca pracy.
  Niezwykle ważny jest również problem palenia śmieci, który nasila się w okresie 
jesienno-zimowym. Wtedy też pogarsza się jakość powietrza. Powstające w wyni-
ku procesu spalania zanieczyszczenia, wpływają na cały nasz organizm i chociaż 
skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny 
mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Najgroźniejsze z nich to dioksyny i furany 
związane z chorobami nowotworowymi wątroby i płuc, mające działanie alergicz-
ne. Osoby, które w ramach oszczędności spalają śmieci w piecach, niszczą w ten 
sposób przewody kominowe, które mogą spowodować zapalenie się całego domu. 
Pamiętajmy, że spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest oszczędne, 
wręcz przeciwnie – bardzo kosztowne – trujemy siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, 
glebę, a dodatkowo grozi nam wysoka grzywna.
  Reasumując, segregacja odpadów pozwala na ich ponowne wykorzystanie, zredu-
kowanie miejsca na składowanie, ograniczenie ilości wprowadzanych do środowi-
ska szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi substancji, oszczędzanie zużycia 
energii, ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz zmniejszenie 
zużycia surowca naturalnego.
  Do segregowania śmieci powinny nas zachęcać zarówno aspekty ekologiczne, 
jak i ekonomiczne. Odpowiednie segregowanie i składowanie odpadów sprawi, że 
w przyszłości przestaną być uciążliwym problemem.  Dzięki temu zyska nie tylko 
środowisko naturalne, ale też przyszłe pokolenia.

Radosław Sałata
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Wydano 7 zarządzeń.

Wykonano 6 projektów uchwał.

Brano udział:
1. W uroczystym wręczeniu promes na odbudowę 
drogi zniszczonej przez intensywne opady desz-
czowe. Odbyło się to w LUW przy udziale Ministra 
MSWiA Pana Joachima Brudzińskiego. Gmina Borki 
dostała 140 000 zł na drogę w Nowinach.
2. W zebraniach sprawozdawczych OSP (Stara Wieś, 
Osowno);

Referat Finansowy
1. Spłacono kredyt i pożyczki na kwotę 10 200 zł.

Referat Społeczno-Obywatelski
1. Powołano zespół zadaniowy ds. ustalenia treści 
tablicy pamiątkowej upamiętniającej 100-lecie od-
zyskania Niepodległości, I spotkanie odbyło się w 
dniu 9 kwietnia 2018 r. 
2. W dniach 09-12 kwietnia 2018 r. m.in. na terenie 
Gminy Borki przeprowadzono akcje przeszukiwania 
lasów w poszukiwaniu padłych dzików. Akcja miała 
na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ASF.
3. Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej – eliminacje gminne – 15 marca;
4. Zorganizowano obchody Jubileuszu Małżeństw 
z terenu Gminy Borki. Odznaczenia Prezydenta RP 
otrzymało 8 par, 2 pary nie przybyły na uroczystość 
(Borki, 15 kwietnia).
5. Odbyła się III Sesja MRG (Borki, 25 kwietnia)

Referat Rozwoju i Inwestycji
1. Otrzymano dotację w wysokości 122 164,76 zł  z  
Programu Senior+ na lata 2015-2020, edycja 2018 na 
utworzenie Klubu Seniora w gminie Borki,
2. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Tury-
styki do Programu Sportowa Polska – Program roz-
woju lokalnej infrastruktury sportowej na poprawę 
stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej.  Zakres 
do zgłoszenia:
I. Remont hali sportowej przy ZPO Wola Osowińska,
II. Renowacja boiska przy ZPO Wola Osowińska,
III. Remont hali sportowej przy ZPO Borki,
IV. Trybuny przy Orliku w Borkach.
Całkowite koszty brutto – 492 483,64 zł , wnioskowa-
ne dofi nansowanie – 344 738, 55 zł.
3. Złożono wniosek w Programie Infrastruktura Bi-
bliotek 2016-2020 na budowę biblioteki w m. Borki 
– wartość całkowita zadania 2 666 700,00 zł, wnio-
skowane dofi nansowanie 2 000 000,00 zł.
4. Złożono wniosek o dofi nansowanie projektu w 
ramach RPO WL 2014-2020 Działanie 12.1 Edukacja 
przedszkolna, tytuł projektu „Wesołe przedszkolaki 

w Gminie Borki”, koszt całkowity zadania 1 219 481,99 
zł, wkład własny 182 922,30 zł, lata 2019-2020.
5. Złożono wniosek do Programu Aktywna Tabli-
ca na dofi nansowanie pomocy dydaktycznych dla 
Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej i w Krase-
wie, koszty całkowite 35 000,00 zł, dofi nansowanie 
28 000,00 zł.
6. Złożono wniosek o dofi nansowanie w ramach rzą-
dowego programu na rzecz rozwoju oraz konkuren-
cyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infra-
struktury drogowej na Przebudowę drogi gminnej 
nr 102126L w m. Sitno, wartość całkowita zadania 344 
152,31 zł, wnioskowane dofi nansowanie 275 321,00 zł.

ZGK
1. W dniach 24-25 kwietnia odbyło się sprzątanie 
świata na terenie naszej gminy. Serdeczne podzię-
kowania dla szkół.
2. Usunięto 5 awarii na sieci wodociągowej (Krasew 
x 2, Wola Chomejowa Maruszewiec Stary i Sitno)

OSP
1. Odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP - 27 marca;
2. Odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP (Radzyń Podl., 28 marca);

Szkoły
1. Organizacja Rejonowych zawodów w tenisa sto-
łowego (Borki, 4 kwietnia);
2. Organizacja II Gminnego Festiwalu Piosenki An-
gielski – English Songs (Wola Osowińska, 10.04.18 r.);
3. Organizacja powiatowego konkursu wiedzy o Ja-
nie Pawle II (Borki,  06.04.18 r.)
4. Organizacja gminnego konkursu Wiedzy o Ruchu 
Drogowym (Borki, 24.04);
5. Organizacja gminnego konkursu plastycznego 
„Czapka Legionisty” (Wola Chomejowa, 25.04.18 r.)

GOKiS, Sołectwa i Stowarzyszenia
1. Współorganizacja XXI Marszu Pokoju (Nowiny, 
15.04.18 r.);
2. Organizacja Dnia Stroju Patriotycznego (11.04.18 r.);
3. Współorganizacja Wieczoru Pieśni Patriotycznej 
(Olszewnica, 09.04.18 r.);
4. Organizacja Wieczoru Kina Patriotycznego (Wola 
Osowińska, 10.04.18 r.);
5. Współorganizacja Gminnego Turnieju w Piłkę Noż-
ną Mężczyzn (Borki,  15.04.18 r.)

Więcej info na stronach BiP:
https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=118

INFORMACJA WÓJTA GMINY BORKI O PRACY 
ZA OKRES od 19 marca do 26 kwietnia 2018 r.

Telefon alarmowy ZGK – 577 000 679
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podsumowanie zebrań strażackich

Kobiece drużyny startowały tylko w powiatowych zawodach, nie było eliminacji gminnych. W powiatowych zawodach 
sportowo-pożarniczych startowało w kategorii kobiet: 7 drużyn, w kategorii mężczyzn 16 drużyn.
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Krzysztof Karczmarz

W niedzielę 29 kwietnia na Strzelnicy Wrzosów odbyły się zawody 
strzeleckie z broni palnej organizowane przez Nadwiślańskie Towa-
rzystwo Strzeleckie. Wsparcia finansowego udzielił Wójt Gminy Borki 
w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. Są to pierwsze – z cyklu trzech 
- zawody strzeleckie dla młodzieży i dorosłych pod patronatem Wójta 
Gminy Borki. W tej edycji udział wzięło 33 uczestników. Dziękujemy 
zawodnikom, jak również organizatorom za udaną imprezę i zapra-
szamy na kolejne zawody.

Jolanta Wędroch Stanisławska

zawody strzeleckie
z broni palnej
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złote gody
W dniu 15 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bor-
kach osiem par małżeńskich z terenu gminy obchodziło szczególny 
jubileusz - Złote Gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego. 
Wójt Radosław Sałata pogratulował Jubilatom życząc jednocześnie 
kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnym poszano-
waniu. Medale nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej w rocznicę 
ślubu otrzymali: 
  
1. Marianna i Marian Karczmarz
2. Lucyna i Marian Karwowscy 
3. Marianna i Stanisław Karwowscy 
4. Barbara i Stanisław  Kłos 
5. Jadwiga i Krzysztof Kowalik 
6. Stanisława i Józef Madej 
7. Helena i Henryk Młynarczyk 
8. Krystyna i Wiesław Morawik 
  

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele 
NMP Wspomożycielki Wiernych w Borkach w in-
tencji jubilatów Dalsza część uroczystości odbyła 
się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki.
Podczas tej doniosłej uroczystości współmałżon-
kowie – Jubilaci w obecności Wójta oraz Zastępcy 
Kierownika USC podziękowali sobie za wspólnie 
przeżyte lata, jednocześnie przyrzekając, że uczynią 
wszystko, aby ich małżeństwo było nadal szczę-
śliwe. Wszystkim Szanownym Jubilatom życzymy 
kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radości i sa-
tysfakcji z tego, co zbudowali trwając przy sobie 
zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, 
w smutku i w radości, w bogactwie i w biedzie...... 

Renata Leszcz
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wydarzenia patriotyczne
w naszej gminie

Piesni patriotyczne, narodowe i żołnierskie roz-
brzmiewały 09 kwietnia w budynku remizy w Ol-
szewnicy.
Zespół Śpiewaczy "Olszewianki" oraz wszyscy 
chętni mieszkańcy wsi Olszewnicy z chęcią włą-
czyli się w spotkanie i odśpiewali wszystkie nawet 
najtrudniejsze piosenki zawarte w okazjonalnym 
śpiewniczku.
Akompaniował na akordeonie Pan Jarosław Ste-
faniak.

GOKiS

wieczór piesni

dzień stroju
W związku z bardzo dużym za-
interesowaniem Konkursem Na 
Najpiękniejszy i  Najciekawszy 
Strój Patriotyczny postanowili-
śmy wybrać aż trzech zwycięz-
ców.
I miejsce: Dawid Magnuszewski 
SP Krasew
II miejsce : Zuzanna Frączek ZPO 
Borki
III miejsce: Natalia Mazur SP Kra-
sew
Wszystkim konkursowiczom ser-
decznie gratulujemy i zaprasza-
my do udziału w Konkursie już 
w najbliższym miesiącu.

GOKiS

Wieczór kina Za nami czwarte spotkanie z ki-
nem patriotycznym. Klasa IV,V,VI 
z ZPO w Woli Osowińskiej obej-
rzała "1920 Bitwa Warszawska"  
Jerzego Hoffmana.

GOKiS
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XXI marsz pokoju
15 kwietnia w Nowinach (gmina Borki) odbył się 
XXI Marsz Pokoju, dla uczczenia ofiar zbrodni ka-
tyńskiej i pacyfikacji, dokonanej przez hitlerow-
ców 14 kwietnia 1940 roku na mieszkańcach tej 
wsi. Niemcy rozstrzelali wówczas 13 osób (dwie 
rodziny) i spalili ich domostwa.

Ofiary tej zbrodni to:
Jan Kożuch  – lat 75
Marianna Kożuch – lat 65
Edmund Kożuch – lat 16
Helena Sałata – lat 25
Teodozja Sałata – lat 2
Marta Kożuch – lat 19
Józefa Szumiec – lat 38
Marian Szumiec – lat 9
Marianna Rogulska – lat 52
Wanda Rogulska – lat 15
Józef Rogulski – lat 12
Zdzisław Grzejdak – lat 3
Stanisław Kowalczyk – lat 8
Marcelego Rogulskiego (lat 60) i Edwarda Sałatę 
(lat 30) oprawcy zabrali z miejsca zbrodni i ślad po 
nich zaginął.
  Obchody 78 rocznicy tragicznych wydarzeń z na-
szej narodowej i lokalnej historii współorganizowa-
ły: Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwal-
skiego, Zespół Placówek Oświatowych i Zespół 
Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz Sołtys 
i Mieszkańcy Nowin.
  Uroczystość przy kapliczce-pomniku zgroma-
dziła różne pokolenia mieszkańców Nowin, Woli 
Osowińskiej, Krasewa, Woli Chomejowej, Osowna, 
Talczyna i innych miejscowości. Rozpoczęła się od 
mszy świętej polowej, którą w intencji pomordowa-
nych i o pokój na świecie odprawił ks. Stefan Ku-
rianowicz. Następnie odczytano relacje świadków 
tragicznych wydarzeń sprzed 78 lat, po czym za-
palono znicze i gromada zuchów złożyła wiązankę 
kwiatów, a młodzież z wyżej wymienionych szkół 
recytowała wiersze, nawiązujące do tragicznych 
wydarzeń z drugiej wojny oraz przepojone modli-
tewnym wołaniem, żeby nigdy nie powtórzył się 
taki dramat.
Wśród uczestników XXI Marszu Pokoju był Wójt 
Gminy Borki - Radosław Sałata, który w swoim 
wystąpieniu dziękując organizatorom podkreślił 
obowiązek przekazywania następnym pokoleniom 
również tragicznych i bolesnych rozdziałów naszej 
lokalnej historii. 
  Na koniec, wzorem lat ubiegłych, odczytany został 
„Apel o pokój”. 
 
Krystyna Kożuch
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młodzieżowa rada gminy
W środę 25 kwietnia odbyło się kolejne, trzecie już po-
siedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Borki. Nasza szko-
ła ma w niej 6 przedstawicieli, w tej sesji uczestniczyła 
piątka z nich: Monika Trojak, Paweł Domański, Monika 
Całuch, Krystian Szabrański, Jakub Różycki. Zabrakło 
tym razem Wiktorii Lis. Głównym tematem posiedze-
nia była debata Oxfordzka na temat „Stypendia dla 
uczniów powinny być w formie rzeczowej (wycieczka)”.
  Debatę prowadził marszałek, czyli przewodnicząca 
MRG Borki Julia Żurawska, pozostali radni byli podzie-
leni na dwie strony: propozycja (czyli grupa popiera-
jąca tezę) oraz opozycja (grupa będąca przeciwko 
postawionej tezie). Na czele propozycji stała Monika 
Trojak, w grupie tej była również Monika Całuch i rad-
ni z innych szkół. Pozostali nasi uczniowie byli w gru-
pie opozycji. Po bardzo ciekawej debacie, wymianie 
argumentów oraz wielu sporach, pytaniach i odpo-
wiedziach, za które marszałek przyznawała punkty, 
a także po głosowaniu publiczności (tzw. Podłoga lub 
bagno) którą stanowili opiekunowie, Pan Wójt oraz 
koordynator gminny Pani Ewa Mateusiak przewagą 
jednego głosu w stosunku 11-10 wygrała prowadzona 
przez Monikę Trojak propozycja. Najlepszym mówcą 
debaty w głosowaniu publiczności została Monika Tro-
jak. Po debacie radni wybrali przedstawiciela do ko-
misji, która będzie opracowywała pamiątkową tablicę. 
Zostanie ona zamieszczona na budynku Gminy a będą 
na niej nazwiska naszych lokalnych bohaterów, którzy 
walczyli o wolną Polskę. Powołano również zespoły 
do organizacji konkursu wiedzy o samorządzie, wy-
cieczki do sejmu raz opracowania loga Młodzieżowej 
Rady Gminy Borki. Po luźnej dyskusji na koniec obrad, 
marszałek zakończyła to jakże owocne posiedzenie.

ZPO Borki
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ogólnopolski turniej  
wiedzy pożarniczej

15 marca 2018 r. odbyły się eliminacje 
gminne XLI Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega 
Pożarom". Organizatorem Gminnego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej był Wójt Gminy 
Borki, dyrektorzy szkół podstawowych 
i  gimnazjalnych oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Borkach.

Eliminacje gminne odbyły się w remizie OSP Borki. 
W konkursie wzięło udział 19 uczniów z ZPO Bor-
ki, ZPO Wola Osowińska i SP Wola Chomejowa. 
Uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie 
wiekowe: szkoły podstawowe (klasy I-VI) oraz klasy 
VII i klasy gimnazjalne. Uczniowie musieli wykazać 
się obszerną wiedzą pożarniczą, rozwiązując test 
pisemny z 30 pytaniami, na podstawie którego 
byli oceniani. Jury konkursu wyłoniło po 3 osoby 
z każdej grupy wiekowej do eliminacji powiato-
wych. W eliminacjach gminnych kolejność uczniów 
w poszczególnych kategoriach wiekowych przed-
stawiała się następująco:

I grupa wiekowa - szkoły podstawowe: I miejsce 
Roksana Orłowska (30/30 pkt) - ZPO Borki, II miej-
sce Szymon Latkowski (26/30 pkt) - ZPO Wola Oso-
wińska, III miejsce Jakub Guz (25/30 pkt) - ZPO Wola 
Osowińska.

II grupa wiekowa - klasy VII i klasy gimnazjalne: 
I miejsce Agata Adameczek (16/30 pkt), II miejsce 
Aleksandra Blicharz (15/30 pkt), III miejsce Jakub 
Stępniewski (15/30 pkt) wszyscy z ZPO Borki.

Na zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy oraz 
opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Natomiast finaliści otrzymali ufundowane przez 
Wójta Gminy Borki nagrody rzeczowe: słuchawki, 
powerbanki oraz głośniki mobilne. Organizatorzy 
dziękują uczniom i opiekunom za wzięcie udziału 
w turnieju.

Krzysztof Karczmarz
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Gimnazjum w Borkach wśród najlepszych szkół 
w powiecie radzyńskim
W czwartek, 29 marca, na sesji Rady Powiatu Ra-
dzyńskiego uhonorowane zostały szkoły, które 
w rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2016/17 
zgromadziły najwięcej punktów. Na łączną punkta-
cję w tej klasyfikacji składają się wyniki indywidual-
ne i drużynowe, jakie sportowcy z poszczególnych 
szkół osiągają na zawodach powiatowych (czyli  
w  mistrzostwach powiatu) organizowanych z ra-
mienia Szkolnego Związku Sportowego. Klasyfika-
cja jest prowadzona w trzech kategoriach: Igrzyska 
(szkoły podstawowe), Gimnazjada (szkoły gimna-
zjalne) oraz Licealiada (szkoły ponadgimnazjalne). 
Od wielu lat nasze gimnazjum jest w czołówce 
najlepszych sportowo szkół w powiecie i regular-
nie zajmuje  czołowe miejsca. W ubiegłym roku 
wygraliśmy tę klasyfikację,  a w tym, na 14 sklasy-
fikowanych gimnazjów, zdobyliśmy trzecie miej-
sce ustępując jedynie Gimnazjum nr 2 w Radzy-
niu Podlaskim oraz Gimnazjum w Kąkolewnicy. 
Wspaniały puchar z rąk Przewodniczącego Rady 
Powiatu, odebrała pani Jolanta Guz – wicedyrektor 
ZPO w Borkach. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie 
utalentowani sportowcy z naszej szkoły i przygoto-
wujący ich do zawodów nauczyciele wychowania 
fizycznego. Pomoc rodziców również była bezcen-
na. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a tym, 
którzy przyczynili się do tego sukcesu, składamy 
serdeczne podziękowania.

Marek Makosz

Tuż po świętach, w środę 4 kwietnia, nasza szkoła 
po raz kolejny już miała zaszczyt gościć najlep-
szych tenisistów z powiatów bialskiego, parczew-
skiego, łukowskiego oraz radzyńskiego z racji roz-
grywanych mistrzostw rejonu bialskopodlaskiego 
w  indywidualnym tenisie stołowym dziewcząt 
i chłopców "Igrzyska dzieci". Zawody z ramienia 
Szkolnego Związku Sportowego organizowała 
nasza placówka i jak zawsze -  stanęliśmy na wy-
sokości zadania. Imprezę otworzył pan dyrektor Ro-
man Pawelec, witając wszystkich serdecznie i ży-
cząc powodzenia w duchu sportowej rywalizacji.                                                                                                
Po około dwóch godzinach zaciętych pojedynków 
znaliśmy najlepszych zawodników i zawodniczki, 
którzy będą reprezentować nasz rejon na finale wo-
jewódzkim w Szczebrzeszynie. Najlepsi otrzymali 
pamiątkowe puchary. Nad całością imprezy czuwał 
sędzia główny zawodów, Marek Makosz.

Marek Makosz

Najlepsi tenisiści  
rywalizowali w Borkach
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Dnia 13 kwietnia 2018 r. Marcin Siudaj oraz Magda 
Mitura z klasy III Gimnazjum w ZPO w Woli Osowiń-
skiej udali się do  siedziby Nadleśnictwa w Radzy-
niu Podlaskim, gdzie odbyło się oficjalne wręczenie 
nagród w konkursie fotograficznym pt. „Moje Spo-
tkanie z Przyrodą”. Jego celem było zachęcenie do 
poznawania lasów regionu, promowanie walorów 
przyrodniczych terenów leśnych Nadleśnictwa Ra-
dzyń Podlaski oraz propagowanie fotografii, jako 
kreatywnej formy spędzania wolnego czasu na 
łonie natury. 
  Nasi uczniowie byli bezkonkurencyjni, zajmując 
pierwsze miejsca. Otrzymali upominki i pamiąt-
kowe dyplomy. Opiekunem konkursu była pani 
Hanna Gołoś.
  Serdecznie Gratulujemy!

Hanna Gołoś

SUKCES NASZYCH GIMNAZJALISTÓW

TRZY DRUŻYNY Z ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOLI 
OSOWIŃSKIEJ ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO  FI-
NAŁU XLVI OGÓLNOPOLSKIEGO  MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU TU-
RYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W SAWINIE

9.04.2018 r. w Białej koło Radzynia Podlaskiego odbyły się eliminacje 
oddziałowe XLVI OMTTK. Z Zespołu Placówek Oświatowych w Woli 
Osowińskiej startowały cztery drużyny, po dwie w kategorii szkół 
podstawowych i gimnazjów. Indywidualnie uczestnicy rozwiązywali 
test wiedzy z krajoznawstwa, turystyki, topografii, zasad ruchu dro-
gowego i pierwszej pomocy. Zespołowo odgadywali atrakcje woj. 
małopolskiego i sprawdzali swoją wiedzę o Janie Pawle II, rzucali 
do celu, rozpoznawali rośliny i pokonywali rowerowy tor przeszkód. 
W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła drużyna w składzie: 
Kacper Krasucki, Wiktoria Skowron, Kacper Zabielski, IV miejsce pre-
miowane awansem do finału wojewódzkiego zajęła drużyna: Alek-
sandra Kozieł, Justyna Kulik, Szymon Latkowski. 
  W kategorii gimnazjum III miejsce przypadło drużynie klasy trzeciej: 
Marcin Krasucki, Julia Żurawska, Gabriela Zielant,  zaś piąta  była 
drużyna w składzie: Izabela Skowron, Wojciech Adamowicz i Mateusz 
Wierzchowski.
  Do czwartego miejsca  włącznie uczestnicy otrzymali ręczniki, ko-
szulki z kolorowym nadrukiem i pamiątkowe okolicznościowe medale 
z okazji 550-lecia miasta Radzyń Podlaski.
Opiekunem była Hanna Gołoś. Gratulujemy i czekamy na finał wo-
jewódzki w maju!

Hanna Gołoś

KWALIFIKacje DO TURNIEJU  
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO 
W SAWINIE
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Ale na pewno wszystko się zmieni, tylko 
nie śmiećmy, nie niszczmy Ziemi!

„S.O.S dla Ziemi” – pod takim hasłem odbył się uro-
czysty apel z okazji Dnia Ziemi.

Przesłaniem programu artystycznego przygotowa-
nego przez uczniów klas IV – V pod opieką p. Ewe-
liny Sobolewskiej było przypomnienie nam, jakich 
spustoszeń na swojej planecie dokonał człowiek. 
Tego dnia każdy z nas powinien pomyśleć, co może 
zrobić w swoim najbliższym środowisku, aby ulżyć 
Ziemi i zaprzyjaźnić się z naszą planetą. Uczniowie 
podkreślali bowiem kilkakrotnie, że każdy z nas ma 
wpływ na stan środowiska naturalnego!

Zwieńczeniem całej akademii było głośne odśpie-
wanie piosenki pt. ,,Nie warto mieszkać na Marsie” 
w wykonaniu uczniów klasy ,,0″.

Magda Dzioba

„S.O.S dla Ziemi”

Z radością informujemy, że spośród ponad 100 zgło-
szeń, praca plastyczna uczennicy kl. III Juli Ostrzyżek 
zakwalifikowała się na wojewódzki szczebel VI Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego pt. ,,Bezpiecznie 
na wsi mamy - wypadkom zapobiegamy", organizo-
wanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego! Przypomnijmy, że taki sukces osiągnął już 2 
lata temu uczeń tej samej klasy Filip Skwara. Śladem 
kolegi i koleżanki wytrwale podąża również Kacper 
Jeż, którego praca otrzymała w tym roku wyróżnienie. 
Wszystkim osobom serdecznie gratulujemy.

Magda Dzioba

Sukces uczniów 
z Woli Chomejowej

Kurs pierwszej pomocy
26 marca uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej w Woli Cho-
mejowej zostali zaproszeni na kurs pierwszej pomocy zorganizo-
wany przez p. Magdę Dzioba. 
  Dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy, a także 
przećwiczyły jak w prawidłowy sposób należy wezwać pomoc. 
Wszyscy świetnie poradzili sobie z układaniem poszkodowanego 
w pozycji bocznej, a także akcją reanimacyjną i bandażowaniem. 
Mamy nadzieję, że nasze kilkugodzinne praktyki, być może kiedyś 
przyczynią się do uratowania komuś życia!
  Na pamiątkę tego spotkania uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy.

Magda Dzioba
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15 kwietnia na boisku Orlik w Borkach odbyły się Mistrzostwa Gminy Borki w piłkę nożną mężczyzn o puchar Wójta Ra-
dosława Sałaty. Do turnieju zgłosiły się 4 Drużyny. Zawody organizował Klub UKS „Bystrzyca” przy Gimnazjum w Borkach 
a sędzią głównym zawodów był Marek Makosz. Zawodników powitał Wójt Gminy Borki Radosław Sałata który objął 
patronat nad turniejem. Drużyny grały systemem każdy z każdym. Po rozegraniu wszystkich meczy podium zawodów 
przedstawiało się następująco: I miejsce drużyna „Redbull”, II miejsce drużyna „Wiadro Team, III miejsce drużyna „Osow-
no”. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Turniej obserwowała grupka kibiców z Panem Wójtem 
Radosławem Sałatą oraz Sołtysem Bork Panem Tomaszem Kwaśnym który jednocześnie zajął się fotorelacją z turnieju 
za co serdecznie dziękuję.

Marek Makosz

mistrzostwa gminy borki w piłkę nożną

Borki Wicemistrzami 
powiatu
Piątek 13 okazał się szczęśliwy dla naszej reprezentacji 
chłopców w piłce nożnej. Wprawdzie Gimnazjum 
nr 2 z Radzynia zrewanżowało się za ubiegłoroczną 
porażkę, ale wicemistrzostwo powiatu należy uznać 
za duży sukces. Szczególnie, że od wielu lat nasza 
drużyna jest zawsze na podium tej imprezy.
Skład naszej drużyny: Michał Kalicki, Michał Bylina, 
Paweł Fijałek, Kamil Kułak, Adrian Sekut, Jakub Spo-
sób, Dawid Górny, Marcin Kożuch oraz Jacek Brygoła.

Marek Makosz
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Polecam dziś Państwa uwadze kolejną opowieść Zyg-
munta Jaźwińskiego, posępną, smutną i tragiczną. 
Opisuje fakty sprzed siedemdziesięciu ośmiu lat a jej 
początkowe sceny mają miejsce w Borkach (wygnan-
ka). Po uważnej lekturze zastanówmy się nad pyta-
niem, które stawia autor w zakończeniu opowieści. 
Minęło zaledwie kilkadziesiąt lat a nam, szczególnie 
młodym  trudno uwierzyć, że takie rzeczy działy się 
naprawdę.
  W następnej  ’’Czapli ’’ kolejna opowieść całkiem inna 
i z czasów jeszcze wcześniejszych. We wspomnieniach 
zachowaliśmy oryginalną pisownię autora.

Marek Korulczyk

Opowieści sprzed lat

Późną wiosną 1939 roku przyjechał do mnie mój przy-
jaciel Edzio, mieszkający wówczas w Warszawie. – Nie 
widzieliśmy się od dawna, dużo było opowiadania. Edzio 
był niezwykle dobrym i prostolinijnym człowiekiem, wi-
dzącym w życiu tylko jego piękne i dobre strony. Był pe-
łen wyrozumiałości dla ludzkich wad. W tym czasie prze-
chodził okres uwielbienia dla muzyki poważnej, posiadał 
piękny adapter oraz bardzo bogaty zestaw płyt. Potrafił 
godzinami słuchać Bacha i w żaden sposób nie można 
było jego od tego oderwać. Jak na młodego człowieka 
posiadał wyjątkowo słaby wzrok, mimo szkieł, męczył 
się przy czytaniu, może i to więc miało duży wpływ na te 
zamiłowania do których zaangażowany był tylko słuch.
  Pewnego pięknego wieczoru udaliśmy się, jak zwykle 
na spacer. Tym razem pociągał nas las, widoczny ciem-
nym pasem zdaleka. Słońce chyliło się ku zachodowi, 
z pastwisk powracały do domu stada bydła, z pobliskiej 
wsi dochodziły odgłosy przygotowań do wieczornego 
obrzędu inwentarza, nawoływania, skrzypienie wrot.
  Pod lasem, na brzegu polanki usadowił się obóz cy-
gański. Na widok nas, przechadzających się dwóch mło-
dzieńców, podbiegła młoda cyganka ” powróżyć, po-
wróżyć ”. – Ja nie należałem do entuzjastów poddawanie 
się tego rodzaju eksperymentom, uważając poprostu, 
że chodzi o wyłudzenie pieniędzy, lecz Edzio zatrzymał 
się i z wyrazem twarzy, proszącym o wybaczenie powie-
dział: ” ostatecznie cóż to szkodzi, mamy czas, proszę Cię, 
poczekaj chwilkę ”.- Cyganka ujęła jego rękę, spojrzała 
na dłoń, poczem bez słowa, odwracając oczy wróciła 
do swego wozu. Na nasze zapytania, co się stało, o co 
chodzi, nie reagowała, tylko w ostatniej chwili, przed wej-
ściem do namiotu, obrzuciła Edzia spojrzeniem uważ-
nym i jakby przestraszonym.    Zdumienie nasze nie 
miało granic, Nie zdarzyło się nam nigdy coś podobnego. 
Milcząco wracaliśmy do domu. Kilka dni później Edzio 

„Jestem zdrowy 
i czuję się dobrze…”

wyjechał, nie poruszaliśmy wcale tego tematu.
  Edzia więcej już nie widziałem.
  Minął rok. Bawiąc przejazdem w miasteczku wstąpiłem do znajo-
mego proboszcza. Staruszek bardzo mnie się ucieszył, i jednocześnie 
zapowiedział, że ma ważną sprawę, bardzo dobrze że mnie widzi, 
chce koniecznie usłyszać moją opinję na pewien temat. W tej chwili 
ma wiele zajęcia, sprawa zaś wymaga dłuższego wprowadzenie, 
przełożyłem więc pierwotnie projektowany wyjazd.-
  Zasiedliśmy wieczorem w gabinecie. ’’ Czy Pan tutaj nic nie zauwa-
żył specjalnego ’’ zapytał mnie na wstępie. Oczywiście, przedmiot, 
stojący w niszy okiennej, zwraca uwagę czemś obcym, ma w sobie 
coś niesamowitego i ponurego. Puszka metalowa, oksydowana na 
matowo-czarny kolor,- rodzaj puharu.
  Podstawa, stopniowa zwężająca się ku dołowi, przechodzi następ-
nie w szerokie obramowaniem, zabezpieczające od wywrócenia. 
Pokrywa zakręcana, Jakieś znaki czy napisy.-
  Przedmiot ten przyciągał moje oczy. Dłuższy czas trwała cisza. 
Czułem że wokół tego obracać się będzie opowiadanie Proboszcza. 
’’ Kilka tygodni temu przyjechała do mnie matka Edzia, pańskiego 
kolegi i przyjaciela. Nim przedstawiła mnie swoją sprawę, nieustan-
nie trzymała w rękach owiniętą, podługowatą paczkę, przyciskając 
ją do siebie. Z dużym wysiłkiem, usiłując opanować wzruszenie, 
ściszonym głosem opowiedziała, jak otrzymała zawiadomienie 
z Sicherheits= policji że ma się stawić na oznaczony dzień i godzi-
nę. Ponieważ od kilku miesięcy nie było można się nic dowiedzieć 
o losach zagarniętego w łapance ulicznej Edzia, mimo wytrwałych 
poszukiwań i dociekań, staruszka wiązała pewne nadzieje z otrzy-
manym wezwaniem.
  Po dłuższym legitymowaniu i oczekiwaniu na przyjęcie wezwano 
ją wreszcie do jakiegoś pokoju. Tam, umundurowany gestapowiec, 
oświadczył jej, że syn, Edzio, że przynależność do wrogiej w stosunku 
do Rzeszy Niemieckiej organizacji, został skierowany dla odbycia kary 
do obozu pracy w Oświęcimiu. Przy próbie ucieczki został zastrze-
lony. W myśl obowiązujących przepisów ciało jego zostało spalone, 
prochy zaś przesłane dla doręczenia rodzinie.
  Po tych słowach wyjął z szafy jedną ze znajdujących się tam puszek 
ponumerowanych i wręczył osłupiałej matce, nie zdolnej wydobyć 
z siebie jednego słowa. W głowie jej powstał niebywały natłok my-
śli, pytania jedno za drugim domagały się wyjaśnień,- jakto, jakim 
sposobem, za co ?
  Do bliższych wyjaśnień gestapowiec nie dopuścił. Stanowczym 
gestem wskazywał drzwi, dodając tylko, że zaświadczenie pisemnie 
o zgonie będzie nadesłane jej później. Nieprzytomna kobieta nie 
mogła trafić do wyjścia, chodziła po korytarzach, tam i powrotem, 
w końcu ktoś ją trafił i podprowadził ją do drzwi.-
  Kilka dni trwała w stanie półprzytomności. Nie mogła oczu odwró-
cić od okropnej puszki, tysiące pytań nadal cisnęło się jej do głowy, 
ogarniały ją najróżniejsze myśli, przyczem jedna szczególnie uparcie 
powracała. Czy to jest możliwe czy to nie jest pomyłka? dlaczego 
nie ma dowodów pisemnych? –
  Wreszcie, po odwiedzinach starego znajomego, który zwrócił jej 
uwagę, że niemożna przecież tak zwyczajnie w pokoju, trzymać pro-
chów syna, - zdecydowała się z najwyższym wysiłkiem na podróż do 
miasteczka, dla załatwienia sprawy pochowania tych prochów. Znaj-
dował się tam grób jej męża, chciała więc, by złożyć je razem, miejsca 
było dosyć, zresztą urna ta tak mało miejsca potrzebowała.- ’’ 
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Mam tylko niejakie wątpliwości dodał Ksiądz, które 
może uda się Panu rozproszyć,- otóż wiadomem jest, 
że Kościół niezezwala na palenie zwłok, a ponadto 
przecież niema żadnego dowodu, co ta urna zawiera. 
Co Pana zdaniem powinien uczynić, a muszę z tej 
sytuacji wybrnąć. ’’
  W kilku słowach wyjaśniłem Księdzu mój sąd w tej 
sprawie. Zwłoki nie były spalone na żądanie rodziny, 
lecz w obozie, decydowała o tym siła wyższa. O do-
wody pisemne tez nie było można się upominać. Są 
czasy wojenne, okupacja trwała w pełni, nie moż-
na podchodzić do tych spraw tak jakby to się działo 
w czasach normalnych, zresztą urny takie zaczynają 
nadchodzić w coraz to większych ilościach i księżą, 
przy zachowaniu normalnych obrządków, dokonują 
czynności chowania ich w grobach. Przytoczyłem 
szereg wiadomych mnie wypadków tego rodzaju 
w Warszawie.- Co do pisemnych zaświadczeń, rodzi-
ny pomordowanych otrzymywały zawiadomienia 
bądź z Policji, bądź z Obozów.-
„To bardzo dobrze, że Pan mnie to wyjaśnił,- czasy 
niespokojne, niebardzo pewne jest podróżowanie, 
nie wielu ludzi się widuje i stale są sytuacje z których 
niewiadomo jak wybrnąć. A przytem ciąży to na mnie 
nieznośnie, ile razy tu wchodzę, czuję, że czas najwyż-
szy to załatwić”.-
Po powrocie do Warszawy odwiedziłem staruszkę. 
Zawiadomiłem ją o tem, że urna z prochami syna 
znajdzie się koło trumny ojca. ’’Oczywiście, że to 
musi być zrobione, wie Pan, ale ja jakoś czuję, że to 
nieprawda. Właściwie początkowo oswoiłam się już 
z myślą, że Edzio nie żyje, ale teraz coraz częściej za-
uważam, że to może być inaczej. A i żadnych pism 
ani zawiadomień nie przysłano”.
  Nie miałem sumienia prostować tych myśli, ani też 
potakiwać. Do nader rzadkich bowiem wypadków 
zaliczyć można było pomyłki. Zresztą po kilku falach 
tych makabrycznych przesyłek z urnami, ilość ich za-
częła maleć. Niemcy zaczęli się orientować, że nie 
sposób zachować tak ściśle przez nich stosowanej 
systematyczności i porządku, gdyż ofiary idą w setki 
tysięcy, a metale były potrzebne na inne cele. Rów-
nież zawiadomienia o zgonach zostały ograniczone 
z tych samych przyczyn.-
  Na jakiś czas musiałem wyjechać. Po powrocie zrazu 
nie miałem wiele wolnego czasu, tak że mimo szcze-
rej chęci nie zdołałem już powtórzyć odwiedzin.-
  Pewnego dnia, przedpołudniem doręczono mnie 
kartkę od Pani, odnajmującej pokój matce Edzia. Kart-
ka zawierała kilka lakonicznych słów, żeby natych-
miast przybyć, matka Edzia nie żyje.¬_ Oczywiście 
natychmiast udałem się na miejsce, do znajomego 
pokoju. -
  Na fotelu, tak jakby spała, z głową lekko przechylo-
ną na bok, spoczywała staruszka. Na podłodze, koło 
nóg leżała rozerwana koperta, w ręku, w zaciśniętych 
lekko palcach trzymała kartę.
  Odrazu poznałem, nieraz oglądany u znajomych, 
papier. KL Auschwitz. i nadruk ’’ Ich binn gesund, und 
fuhle mich gut ’’- nic nie wolno było dopisywać,- tylko 

podpis.-
  Data stempla pocztowego wyjaśniła wszystko, list był na dany 3 mie-
siące wcześniej. Na policji przetrzymywany, i po włożeniu w kopertę, 
zamiast zapowiedzianego o zgonie,- w charakterze dowcipu- wysyłany 
adresatce.- Tej huśtawki uczuć, od śmierci do życia,- słabe już jej serce 
nie wytrzymało.
  Dłuższy czas stałem trzymając w rękach te śmiercionośne dokumenty. 
Wszystko we mnie szalało. Jaka kara, jaka pokuta winna nastąpić za takie 
czyny ? Czy w przyszłości ludzie będą w stanie uwierzyć, że takie fakty 
mogą mieć miejsce? Czy nie będą uważać tego za bajeczki wymyślone 
przez chore wyobraźnie?
  ” Jestem zdrowy i czuję się dobrze…. ” - tak, jak Edzio !

NIECO ZASZALELIŚMY NA  
WIOSENNYCH MARSZACH  
W SOSNÓWCE
Zaraz po egzaminach gimnazjalnych w dniach 20–21.04.2018 odbyły 
się XXV  Wiosenne  Marsze na Orientację  „WIOSnO 2018 ” w Sosnówce. 
Grupa z Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej skła-
dała się z 14 osób, po 7 osób ze szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Opiekunem była pani Hanna Gołoś. Dużo atrakcji i nagród przewi-
dzieli organizatorzy. Podczas rozpoczęcia były podziękowania od 
i dla pani Sabiny Sakowicz od władz powiatu, gminy i szkoły. Był też 
jubileuszowy tort. Potem udaliśmy się do Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie, które  zwiedziliśmy, a potem pisali-
śmy konkurs o wielkim pisarzu oraz uczestniczyliśmy w wieloboju 
turystyczno –sportowym. Wieczorem przeprowadzone zostały kon-
kursy wiedzy o Polsce i powiecie bialskim. Następnego dnia dwa 
etapy marszy w Żeszczynce, czyli powrót do początków. Po marszach 
zwiedzanie Izby Tradycji i Izby Mleczarskiej, ognisko i msza w miejsco-
wym kościele. Na koniec powrót do Sosnówki i obiadokolacja oraz to, 
na co wszyscy bardzo czekali, czyli wyniki rywalizacji indywidualnej 
i zespołowej.  
Okazało się, że poszło nam całkiem dobrze. Nasi uczniowie wymie-
niani byli bardzo często i zdominowaliśmy wielobój oraz marsze. Każ-
dy otrzymał jakąś nagrodę. Warto dodać, że najwięcej uczestników 
było w kategorii szkół podstawowych, ponad 80 osób.

Hanna Gołoś
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Zuchy z Woli Chomejowej zamierzając być dobrymi gospo-
darzami postanowiły wybrać się do gospodarstwa. Dzięki go-
ścinności naszego radnego Pana Piotra Cieślaka mogliśmy 
zobaczyć zwierzęta hodowlane, jak również maszyny rolnicze. 
Zuchy rozpoznawały rodzaje zbóż oraz karmiły króliki. Każdy 
mógł zrobić sobie zdjęcie w ciągniku. Kolejnym punktem wy-
cieczki było gospodarstwo państwa Kuczyńskich. Tam mogły 
podziwiać bażanty, gołębie ozdobne i konie. Chętnie karmiły 
je trawą. Poznały osprzęt dla tych zwierząt. Zuchy siedzia-
ły w bryczce i saniach konnych... Na koniec każdy otrzymał 
ozdobne pióro bażanta. To był dzień pełen wrażeń.

Wioleta Kuczyńska

Zuchy na  
gospodarstwie

Dobra zabawa i nauka  
w jednym!
Zuchy ze Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej rozpo-
częły zdobywanie sprawności ,,Dobry Gospodarz/Dobra 
Gospodyni”. Poznały dzięki grze terenowej rodzaje zbóż 
i ich wykorzystanie. Rozwiązywały szyfry w swoich szóst-
kach oraz malowali na folii spożywczej swoje wymarzone 
gospodarstwo. 
       W najbliższym czasie czekają ich jeszcze przygody 
związane z pieczeniem rogalików, a także wyjściem do 
gospodarstwa wiejskiego. Oj będzie się działo!

Autor: Wioleta Kuczyńska

Oto najświeższe, dotyczące naszej szkoły, wia-
domości z XII Powiatowego Konkursu Pamięci 
Agnieszki Osieckiej w Kocku. Już tradycją stało 
się uczestnictwo naszych uczniów w części mu-
zycznej tego konkursu. W tym roku swoich sił w 
interpretacji piosenek z tekstem Osieckiej pró-
bowali: Alicja Kożuch, Agata Adameczek i Kamil 
Mitura. Wszyscy zaśpiewali pięknie, ale jury wy-
różniło tylko Alę, która wykonała piosenkę „Od 
nocy do nocy” z własnym akompaniamentem 
na keyboardzie.

Jak co roku impreza była okazją do oderwania 
się od spraw codziennych, wsłuchania się w nie-
tuzinkowe teksty autorki oraz zadumy podczas 
oglądania wystawy prac, nagrodzonych w kate-
gorii plastycznej konkursu.

Agnieszka Kochańska

XII POWIATOWY KONKURS PAMIĘCI 
AGNIESZKI OSIECKIEJ W KOCKU
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zuchy w radzyniu

6 kwietnia 2018 roku gromada zuchowa „Rude Wiewiórki” z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej uczestniczyła w spotkaniu 
szczepowym w Radzyniu Podlaskim z okazji rocznicy akcji pod Arse-
nałem. W spotkaniu, które miało formę gry miejskiej wzięło udział 10 
zuchów, a byli to:  Aleksandra Karpińska, Wiktoria Wylotek, Zuzanna 
Zając, Nikola Zając, Zuzanna Mateusiak, Wiktoria Skowron, Laura Bie-
niek, Kacper Michalski, Kacper Garbacik-Osial, Jakub Grondys.  
  Podczas spotkania komendantka  Anna Zabielska ogłosiła wyniki  
konkursu plastycznego pt. „Przygody Antka Cwaniaka”.  Na pierwsze 
miejsca zasłużyła praca naszej zuchenki Aleksandry Karpińskiej. Ten 

dzień zapisał się jako jeden z ważniejszych dla dru-
hny Mileny Latoch - Malesy, która złożyła przyrze-
czenie harcerskie. 
  Serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor 
Agnieszki Zając i Pana Wójta Radosława Sałaty, 
dzięki którym  po raz kolejny mogliśmy brać udział 
w spotkaniu szczepowym.

Milena Latoch - Malesa

Światowy Dzień Świadomości Au-
tyzmu obchodzony jest corocznie 2 
kwietnia. W tym roku dzień ten przy-
padł w  wielkanocny poniedziałek, 
więc w naszej szkole obchodziliśmy go 
10 kwietnia. Tego dnia na znak solidar-
ności z osobami z autyzmem wszyscy 
uczniowie i nauczyciele mieli niebie-
skie elementy ubioru. Chcieliśmy w ten 
sposób osobom z autyzmem dodać 
otuchy w codziennych zmaganiach 
ze światem, który widzą, słyszą i czują 
inaczej niż my. 
Poza tym na godzinach wychowaw-
czych uczniowie obejrzeli krótki filmik: 
„Autyzm wprowadza zmysły w błąd” 
i rozmawiali z wychowawcami o tym 
zaburzeniu oraz o akceptacji inności. 

Małgorzata Caban

Kwiecień Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu
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II  GMINNY  FESTIWAL  PIOSENKI  ANGIELSKIEJ  
"ENGLISH SONG"
Dnia 10 kwietnia 2018 r. w Zespole Placówek Oświa-
towych w Woli Osowińskiej odbył się II Gminny Fe-
stiwal Piosenki Angielskiej „English  Songs” pod ho-
norowym patronatem Wójta Gminny Borki - pana 
Radosława Sałaty. Uczestniczyli  w nim uczniowie 
ze szkół z  terenu gminy Borki. 
Gości oraz uczestników konkursu powitała pani 
Agnieszka Zając – dyrektor ZPO w Woli Osowiń-
skiej, natomiast oficjalnego rozpoczęcia dokonał 
pan Radosław Sałata.

W komisji zasiedli:
pani Agata Drozdek - nauczycielka języka angiel-
skiego, która oceniała przede wszystkim popraw-
ność  jęzkową  wykonywanych utworów,
pani Małgorzta Caban- nauczycielka języka polskie-
go, która zwracała szczególną uwagę na  interpre-
tację  utworu oraz ogólny wyraz artystyczny,
pan Jarosław Stefaniak- nauczyciel  muzyki oraz 
zajęć artystycznych, który oceniał stronę muzyczno 
- wokalną  występów. 
Festiwal został przeprowadzony w  dwóch ka-
tegoriach: soliści oraz zespoły. Po wysłuchaniu 
wszystkich prezentacji komisja rozpoczęła obra-
dy, natomiast uczestnicy i pozostali goście zostali 
zaproszeni na poczęstunek. 

Wyniki konkursu są następujące:
kategoria – soliści:
I miejsce- Izabela Skowron z ZPO w  Woli Osowiń-
skiej 
II miejsce -Wiktoria Skowron  z ZPO w  Woli Oso-
wińskiej
III miejsce- Natalia Obroślak  z ZPO w  Borkach
Wyróżnienie – Alicja Kożuch z ZPO w Borkach
w kategorii  zespoły:
I miejsce – Alicja Grabowska, Zuzanna Włodarczyk, 
Julia Cabaj ze Szkoły Podstawowej w  Woli Cho-
mejowej
II miejsce  – „Dance Crew’’-  Natalia Polkowska, Alicja 
Skowron, Anna Guz, Patrycja Góral z ZPO w Woli 
Osowińskiej 
III miejsce – „Black Seagulls” –  Agata Adameczek, 
Monika Trojak, Ola Blicharz z ZPO w Borkach 
Wyróżnienie: „Juka Band’’ –  Julia Siwek, Karolina 
Chojnacka ze Szkoły Podstawowej w Tchórzewie 
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali po-
dziękowania, natomiast najlepsi wokaliści dyplomy 
i nagrody ufundowane oraz wręczone przez pana 
Wójta – Radosława  Sałatę.

Serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy na 
kolejną edycję naszego festiwalu.  

Agnieszka Zając
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Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
24 kwietnia 2018 r. w ZPO w Borkach odbył się 
Gminny Konkurs Wiedzy o  Ruchu Drogowym. 
Udział w nim wzięli uczniowie edukacji wczesnosz-
kolnej ze wszystkich szkół Gminy Borki. Konkurs 
miał formę festynu - zabawy, a jego celem było 
propagowanie kultury zachowania na drodze i bez-
pieczeństwo naszych uczniów. Dzieci wykazały się 
bardzo dużą wiedzą na temat zasad ruchu drogo-
wego jak i wielką umiejętnością jazdy na rowerze. 
Kibice przybyli na konkurs zaciekle dopingowali 
swoje drużyny, okrzykom i brawom nie było końca. 
W toku zaciętej rywalizacji zostali wyłonieni zwy-
cięzcy.

I miejsce i puchar ufundowany przez Pana Rado-
sława Sałatę Wójta Gminy Borki zdobyła drużyna 
ze Szkoły Podstawowe z Tchórzewa, II miejsce - 
zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej z Krasewa, 
a III miejsce - drużyna z ZPO w Borkach. Wszyscy 
uczestnicy konkursu zostali obdarowani nagroda-
mi, których sponsorami byli: Pan Radosław Sałata 
- Wójt Gminy Borki oraz Bank PKO SA w Radzyniu 
Podlaskim i Bank Spółdzielczy. Wszyscy uczestnicy 
i kibice zadowoleni zgodnie zadeklarowali udział 
w podobnym konkursie w przyszłym roku.

ZPO Borki
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Z 3 kg ziemniaków odkładamy 4 (większe) do miski, 
pozostałe gotujemy, studzimy i przeciskamy przez pra-
skę. Przekładamy do miski, ugniatamy i wyrównujemy 
powierzchnię. Dzielimy ziemniaki na 4 części (ćwiartki), 
wyjmujemy jedną część i w to miejsce wsypujemy mąkę 
ziemniaczaną. Następnie dokładamy z powrotem ziem-
niaki, które wcześniej wyjęliśmy. W osobnej misce uciera-
my na tarce o drobnych oczkach 4 obrane kartofle, które 
wcześniej odłożyliśmy, przekładamy na sito, odciskamy 
sok i dokładamy je do reszty ziemniaków. Teraz wbijamy 
całe jajo, dodajemy 2 łyżki mąki pszennej - wszystko ra-
zem mieszamy i zagniatamy. 
Farsz: ser przeciskamy przez praskę, dodajemy sól, pieprz 
i cukier do smaku. Mozna też dodać drobno posiekaną 
cebulkę lub szczypiorek - wszystko mieszamy. 
Z ciasta formujemy placki, nakładamy farsz i lepimy pyzy.
W dużym garnku gotujemy osoloną wodę i wrzucamy 
pyzy, co jakiś czas mieszając. Gotujemy tak ok. 15 minut.
Słoninkę kroimy w drobną kostkę i podsmażamy z posie-
kaną cebulką. Ugotowane pyzy polewamy tłuszczykiem 
ze słoninką. 

Jadwiga Niebrzegowska

pyzy ziemniaczane  
z serem SKŁADNIKI:

botwina - 1 pęczek
rzodkiewki - 1 pęczek
ogórek - 1 szt
koperek - 1 pęczek
szczypior - 1/2 pęczka
maślanka - 1 litr
jogurt naturalny - 1 duże opakowanie
sól, pieprz, cukier, ocet (kwasek cytrynowy) - do smaku
jajka - do podania, ugotowane na twardo

PRZYGOTOWANIE:
Buraczki obierz, pokrój w małą kostkę, gotuj ok. 10 minut 
w małej ilości wody. Dodaj drobno posiekane liście botwiny, 
zalej taką ilością wody, by je przykryła. Zakwaś lekko wodę (np. 
szczyptą kwasku cytrynowego lub łyżką octu), gotuj 5 minut. 
Ostudź.
  Do botwiny dodaj drobno posiekane rzodkiewki, ogórek, 
szczypior i koper. Zalej maślanką i jogurtem, wymieszaj.
  Dopraw szczyptą cukru, solą i pieprzem. Ewentualnie dodat-
kowo zakwaś.
   Podawaj na zimno, z połówkami jajka ugotowanego na twar-
do, posypane świeżym koperkiem i szczypiorkiem.

Jacek Niebrzegowski

chłodnik litewski



1	kwietnia	1898	r. – uruchomiono pierwszą na dzisiejszych 
ziemiach polskich kolej elektryczną.

2	kwietnia	1997	r. – Zgromadzenie Narodowe uchwaliło 
nową, obowiązujacą obecnie, konstytucję.

9	kwietnia	1241	r. – rozegrała się bitwa pod Legnicą, w której 
wojska chrześcijańskie uległy mongolskim wojownikom.

10	kwietnia	1525	r. – w Krakowie Albrecht Hochenzollern 
złożył hołd lenny królowi Polskiemu Zygmuntowi I Staremu.

10	kwietnia	2010	r. – pod Smoleńskiem rozbił się samolot 
z delegacją prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zginęło 96 osób.

15	kwietnia	1912	r. – zatonął „Titanic”. W wyniku katastrofy 
życie straciło ponad 1500 pasażerów i członków załogi.

19	kwietnia	1943	r. – wybuchło powstanie w getcie warszaw-
skim.

23	kwietnia	993	r. – zginął męczeńską śmiercią św. Wojciech

30	kwietnia	1945	r. – Adolf Hitler popełnił samobójstwo 
w swoim berlińskim bunkrze.

1	maja	2014	r. – przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

2	maja	1921	r. – wybuch III Powstania Śląskiego

3	maja	1791	r. – uchwalenie Konstytucji 3 Maja

8	maja	1945	r. – podpisanie aktu kapitulacji przez III Rzeszę

12	maja	1926	r. – Przewrót Majowy (zamach stanu J. Piłsud-
skiego)

12	maja	1935	r. – Zmarł marszałek Józef Piłsudski

13	maja	1981	r. –  Zamach na papieża Jana Pawła II

18	maja	1944	r. – zdobycie klasztoru na Monte Cassino

wydarzyło się wydarzy się
Maj
09.05.2018 – Wieczór  Pieśni Patriotycznej – Sitno
09.05.2018 – Patriotyczne Biegi majowe z okazji obcho-
dów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski (ZPO 
Wola Osowińska) 
11.05.2018	– Wieczór Kina Patriotycznego (GOKiS)
11.05.2018 – Dzień Stroju Patriotycznego (Szkoły)
15.05.2018 – Wieczór  Pieśni Patriotycznej – Osowno
15.05.2018	– Rajd Rowerowy „Od Papieża do Papieża” 
(ZPO Borki)
19.05.2018	– Noc Muzeów (Wola Osowińska)
22.05.2018	– Festiwal Przedszkolaka ,,Borkowiaczek’’ 
(GOKiS)
24.052018	– Gminny Konkurs Wiedzy z języka niemiec-
kiego dla klas VII (ZPO Wola Osowińska)
25.05.2018	– VIII Gminny Konkurs Ortograficzny „Z or-
tografią na Ty” pod  patronatem Wójta Gminy Borki (SP 
Tchórzew)
27.05.2018	– Turniej w siatkówkę plażową kobiet i męż-
czyzn (Borki)
30.05.2018	– Festyn Rodzinny (SP Tchórzew)

Czerwiec
03.06.2018	– Gminny Dzień Dziecka i „Giełda Talentów” 
(SPO Krasew)
03–10.06.2018	– Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzie-
ciom (GBP Borki)
05.06.2018	– Zawody Lekkoatletyczne o puchar Wójta 
Gminy Borki (ZPO Wola Osowińska)
07.06.2018	– „Państwa Unii Europejskiej” – III gminny 
konkurs plastyczny (SP Wola Chomejowa)
08.06.2018	– Nocne Igranie z Teatrem
09.06.2018	– X Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną 
(Krasew)
10.06.2018	– Festyn Rodzinny w Borkach (ZPO Borki)
11.06.2018	– Dzień Stroju Patriotycznego (Szkoły)
12.06.2018	– VII Zabawa na Orientację (ZPO Wola Oso-
wińska)
12.06.2018	– Wieczór Kina Patriotycznego (GOKiS)
13.06.2018	– Wieczór Pieśni Patriotycznych (Stara Wieś)
15.06.2018	– Patriotyczny Rajd Rowerowy (SP Krasew)
24.06.2018	– Turniej Wsi (Wola Chomejowa)
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