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OKŁADKA: Występ Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego BORKOWIACZEK podczas Turnieju Wsi w Woli Chome-
jowej, który odbył się 24 czerwca 2018 roku.
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słowo wójta

Szanowni Państwo,

Czerwiec to okres wzmożonej pracy dla 
wszystkich, ale szczególnie dla dzieci, 
młodzieży szkolnej oraz nauczycieli. To 
czas, kiedy większość uczniów chce po-
prawić swoje oceny, a nauczyciele robią 
ostatnie kartkówki i sprawdziany. Dopiero 
koniec miesiąca jest równoznaczny z od-
poczynkiem i relaksem. Szkolne wyciecz-
ki, początek wakacji, letnie obozy, rodzin-
ne podróżowanie. 

Tegoroczną pracę w szkołach oceniam bardzo do-
brze na wielu płaszczyznach, a zwłaszcza na naj-
bardziej istotnej, związanej z nauczaniem młodych 
ludzi, bo „wykształcenie to dobro, którego nic nie 
jest w stanie nas pozbawić”. Ponad 70 osób otrzy-
mało stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce 
oraz osiągnięcia sportowe. To mnie cieszy tym 
bardziej, że z roku na rok wyniki te się poprawiają. 
Chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom 
i rodzicom, którzy swoją codzienną pracą przyczy-
niają się do rozwoju, wychowania i edukacji dzieci. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, 
zwłaszcza pracujących, postanowiliśmy w naszej 
gminie otworzyć przedszkola podczas wakacji. 
Wiem, że wcześniej nie było takiego rozwiązania, 
ale jak już wspomniałem, wsłuchujemy się w gło-
sy mieszkańców i systematycznie, w miarę możli-
wości finansowych, realizujemy zgłaszane do nas 
propozycje, odpowiadamy na potrzeby. Z przyczyn 
prawnych nie mogliśmy otworzyć wszystkich pię-
ciu placówek przedszkolnych jednocześnie, dlate-
go też ustaliliśmy grafik ich dyżurowania, który jest 
zamieszczony w dalszej części biuletynu.

Rozpoczął się czas wakacji, ale my wciąż pracuje-
my. Na bieżąco monitorujemy ogłaszane konkursy 
i składamy wnioski, by w jak największym stopniu 
z efektów ich realizacji mogli korzystać mieszkań-

cy naszej gminy. Ostatnio otrzymaliśmy 68 000 
zł dofinansowania na siłownie zewnętrzne, które 
zostaną wybudowane w miejscowościach Sitno 
i Olszewnica. Złożyliśmy wnioski na budowę Wiej-
skiego Domu Kultury w Woli Chomejowej (kwota 
dofinansowania 500 000 zł) oraz na podnoszenie 
kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia 
(całość projektu 101 000 zł). W fazie przygotowania 
jest wniosek na rozbudowę i modernizację instala-
cji wodociągowej na terenie gminy Borki. Po bardzo 
długiej procedurze poszerzenia geodezyjnego dróg 
w miejscowościach Nowiny i Sitno został rozstrzy-
gnięty przetarg na ich budowę. W najbliższym cza-
sie, po podpisaniu umów, wykonawcy przystąpią 
do realizacji inwestycji.

Wszystkim czytelnikom życzę przyjemnej lektury 
„Czapli”, a dzieciom i młodzieży udanych, bezpiecz-
nych wakacji oraz niezapomnianych przeżyć.

Radosław Sałata

Harmonogram dyżurów przedszkoli w  miesiącach  
lipiec/sierpień 2018 na terenie Gminy Borki
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informacja wójta gminy borki 
za okres od 26 kwietnia do 11 czerwca 2018 r.

Wydano 15 zarządzeń.

Wykonano 6  projektów uchwał.

Kontrole:
1. Zakończyła się kontrola Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego zadań zleconych USC DO Ewidencja Ludności i spra-
wy wojskowe;
2. Przeprowadzono kontrolę w zakresie przestrzegania 
wymagań ochrony środowiska oraz emisji substancji do 
powietrza, wody i gleby (Borki, 28 maja);

Brano udział:
1. w uroczystym zakończeniu szkoły rocznika 2014- 2018 
w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej (27 kwiet-
nia);
2. w Kongresie Perły Samorządu, zostaliśmy wyróżnieni 
w ogólnopolskim konkursie Perły Samorządu (Gdynia, 17-
18 maja)
3. w Widowisku Poetycko-muzycznym „Wypłyń na Głębie” 
wspólnie z delegacją artystów i uczniów z terenu gminy 
Borki (Lublin, 22 maja 2018 r.)
4. w Kongresie Młodego Samorządu (Duszniki Zdrój, 23-24 
maja)
5. w uroczystym spotkaniu z Prezydentem RP Panem An-
drzejem Dudą z okazji Dnia Samorządu (Pałac Prezydencki 
w Warszawie, 25 maja)
6. w Światowym Dniu Inwalidy wspólnie z delegacją se-
niorów z terenu gminy Borki (Radzyń Podl., 26 maja 2018 r.)
7. w spotkaniu z cyklu regionalnych wydarzeń biznesowych 
pod nazwą Biznes Lubelskie (Białka, 29 maja)
8. na uroczystym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego z okazji obchodów 25 – lecia Komi-
sji Wspólnej oraz Dnia Samorządu Terytorialnego (Zamek 
Królewski w Warszawie, 30 maja)
9. w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gmin-
nym: 5 OSP, OSP Borki – I miejsce, II Wola Chomejowa, III 
Wrzosów; żeńska OSP Wrzosów – 1 miejsce (Radzyń Pod-
laski, 3 czerwca)
10. w Gali Finałowej Programu Promocji  Firm i Gmin Busi-
ness Excellence 2018, na której zostaliśmy wyróżnieni sta-
tuetką w kategorii „Gmina Prośrodowiskowa i Przyjazna 
Mieszkańcom” (Lublin, 7 czerwca)
11. w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu powia-
towym, męska OSP Borki i żeńska OSP Wrzosów – III miejsce 
(Radzyń Podlaski, 10 czerwca)
12. w uroczystości religijno-patrotycznej na „Uroczysku Ba-
ran” (Kąkolewnica, 10 czerwca)
13. w festynie rodzinnym (Borki, 10 czerwca)

Referat Finansowy
1. Spłacono kredyt i pożyczki na kwotę 371 000 zł.

Referat Administracyjny
1. Wdrożono przepisy i zasady RODO w Urzędzie Gminy 

w Borkach,
2. Opublikowano oświadczenia majątkowe,

Referat Społeczno-Obywatelski
1. W dniach 17-18 maja 2018 r. m.in. na terenie Gminy Borki 
powtórnie przeprowadzono akcje przeszukiwania lasów 
w poszukiwaniu padłych dzików. Akcja miała na celu 
ograniczenie rozprzestrzeniania się ASF. Nie wykryto 
ASF-u.
2. Przeprowadzono trening Stałego Dyżuru w dniu 24 
maja 2018 organizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Radzyniu Podlaskim – bez uwag.

Referat Rozwoju i Inwestycji
1. Gmina Borki została wybrana jako lider w tworzeniu 
Platformy Partycypacji udostępniającej e-usługi dla 
mieszkańców w ramach projektu Cyfrowe Lubelskie. 
Projekt ten jest partnerstwem 5 gmin z terenu Woje-
wództwa Lubelskiego.
2. Podpisano umowę z Wykonawcą na dostawę i mon-
taż instalacji solarnych na terenie gminy Borki.
3. Realizacja zadania usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Borki oraz zadania z zakresu edu-
kacji ekologicznej pn.: „Chrońmy przyrodę już dziś – jutro 
może być za późno”
4. Podpisano umowę dotacji w wysokości 20 960,00 zł 
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na za-
kup nowości wydawniczych do bibliotek przyszkolnych.
5. Otrzymano dofinansowanie z  Programu Aktywna Ta-
blica na  pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej 
w Woli Chomejowej i w Krasewie, koszty całkowite 35 
000,00 zł, dofinansowanie 28 000,00 zł.
6. Złożono wnioski o płatność na zadania: „Przebudowa 
świetlicy wiejskiej w Tchórzewie” oraz „Budowa wiaty 
wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 
w miejscowości Borki”.
7. Ogłoszono przetarg na „Przebudowę dróg gminnych 
na terenie gminy Borki w 2018 r.”, zamówienie podzie-
lone na 4 części, przetarg unieważniono w części 1, 2 i 4 
ze względu na ceny ofertowe wyższe od posiadanych 
środków przez Zamawiającego.
8. Ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na 
„Budowę stanu „0” Wiejskiego Domu Kultury w miej-
scowości Wola Chomejowa na działkach 331/1 i 331/2, 
gmina Borki.“, wpłynęły 2 oferty z kwotami 66 174 zł 
oraz 50 430 zł,
9. Ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na 
„Modernizację budynku po byłej Szkole Podstawowej 
w m. Osowno na działce na 677, gmina Borki“, wpłynęły 
2 oferty na kwoty 94 033,50 zł oraz 107 800 zł. 
10. Ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na 
„Utwardzenie placu w miejscowości Wola Osowińska, 
działka nr 1055, gmina Borki“, wpłynęło 6 ofert z cenami: 
109 205 zł, 96 924 zł, 82 150,47 zł, 198 007,24 zł, 99 774,64 
zł, 41 937,27 zł.
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11. Przeprowadzono konsultacje społeczne 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwo-
leń napojów alkoholowych oraz zasad usytu-
owania na terenie gminy miejsc sprzedaży i po-
dawania napojów alkoholowych. 
12. 24.05.2018 r. odbyło się wyłożenie planu za-
gospodarowania przestrzennego.

Szkoły
1. Organizacja Zawodów Lekkoatletycznych 
o Puchar Wójta (Wola Osowińska, 5 czerwca);
2. Organizacja gminnego konkursu wiedzy z ję-
zyka niemieckiego (Wola Osowińska, 24 maja);

GBP
1. Organizacja zajęć w ramach Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek
2. Organizacja spotkań czytelniczych w ramach 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom

GOKiS, Sołectwa i Stowarzyszenia
1. Współorganizacja gminnych obchodów Naro-
dowego Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Stra-
żaka (Borki, 3 maja)
2. Współorganizacja Gminnych Biegów Patrio-
tycznych (Wola Osowińska, 9 maja)
3. Współorganizacja III Rajdu Papieskiego
4. Współorganizacja Gminnego Dnia Dziecka 
(Krasew, 3 czerwca)
5. Współorganizacja X Spotkania z Pieśnią i Tra-
dycją Weselną (Krasew, 9 czerwca)
6. Organizacja Dnia Stroju Patriotycznego 
(11.05.18 r.);
7. Współorganizacja Wieczoru Pieśni Patriotycz-
nej (Sitno, 09.05.18 r.);
8. Organizacja Wieczoru Kina Patriotycznego 
(Wola Osowińska, 10.05.18 r.);
9. Organizacja Festiwalu Borkowiaczek (Wola 
Osowińska, 22 maja)
10. Organizacja Nocy Muzeów (Wola Osowińska)

Czynności te wykonywałem z pracownikami 
odpowiedzialnymi merytorycznie za poszcze-
gólne zadania. 

Radosław Sałata

informacja GOPS
dotycząca nowego okresu świadczeniowego 

Nowe wnioski o świadczenie wychowawcze, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyjmo-
wane będą: 
• Od 1 lipca 2018 r. on-line (dla osób nieposiadających gospodarstwa 
rolnego) 
• Od 1 sierpnia 2018 r. osobiście w formie papierowej do 31 październi-
ka ( świadczenie 500+ i fundusz alimentacyjny, oraz do 30 listopada 
zasiłek rodzinny)- dla osób nieposiadających gospodarstwa rolnego. 
Po 25 września 2018 r. dla osób posiadających gospodarstwo rolne 
powyżej 1 ha fizycznego ( w związku z ogłoszeniem przez GUS wy-
sokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych),

Wnioski o pomoc materialną dla uczniów ( stypendium) będą przyj-
mowane :
• Od 1 do 15 września 2018 r.

Wnioski o dożywianie dzieci w szkole przyjmowane będą:
• Od 1 do 31 sierpnia 2018 r. 

Nowością w tym okresie jest świadczenie „dobry start” tzw. 300+ 
o które można się będzie ubiegać w okresie:
• Od 1 lipca 2018 r. on-line,
• Od 1 sierpnia 2018 r. osobiście w formie papierowej do 30 listopada 
2018 r. wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Świadczenie „dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające 
rok szkolny ( pierwsza klasa szkoły podstawowej) dzieci do ukoń-
czenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się 
w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne 
dziecko (bez dochodu) oraz na świadczenie „dobry start ”zachęcamy 
do składania wniosków on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny 
empatia.mrpips.gov.pl przez bankowość elektroniczną, które można 
złożyć bez wychodzenia z domu. 
Podstawą do ustalania dochodu na okres świadczeniowy 2018/2019 
jest rok bazowy 2017 oraz wszystkie utraty i uzyski dochodu następu-
jące po tym roku ( utrata bądź podjęcie zatrudnienia). 
Przypominamy również o konieczności dostarczania zaświadczeń ze 
szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów pobierających zasiłek rodzin-
ny w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2018 r. 

Prosimy także o wypełnianie wniosków o podstawowe dane tj. dane 
wnioskodawcy, członków rodziny oraz dane dzieci, o które jest wnio-
skowana pomoc, dane miejsca zamieszkania, numer konta bankowe-
go, dane szkoły, do której dziecko uczęszcza. Wymienione dane przy-
spieszą oraz usprawnią proces rozpatrywania wniosku pod względem 
formalnym oraz zmniejszą czas oczekiwania w kolejce. 
W związku z wejściem w życie ustawy RODO osoby ubiegające się 
o świadczenia prosimy o zabieranie ze sobą danych osobowych człon-
ków rodziny tj.: PESEL, danych szkoły. Zwracamy również szczególną 
uwagę na to, że interesanci będą przyjmowani pojedynczo.

Jednocześnie informujemy, że wnioski przyjmowane będą od godziny 
8:00 do godziny 13:00. 

I N F O R M A C J A
Wójt Gminy Borki informuje, że zgodnie z Decyzją 
wykonawczą Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 
2018r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 
2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie 
zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego po-
moru świń w niektórych państwach członkowskich 
gmina Borki znajduje się w obszarze objętym ograni-
czeniami (czerwona strefa).
W obszarze tym obowiązują ograniczenia w możliwo-
ści przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych 
produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mię-
sa. Informacje o ograniczeniach, zakazach i nakazach 
dostępne na stronie www.wetgiw.gov.pl.
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Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świad-
czenia:
1.Zaświadczenie/oświadczenie ze szkoły dla ucznia, 
który ukończył 18 rok życia. 
2. Zaświadczenie/oświadczenie ze szkoły dla ucznia 
dojeżdżającego do szkoły poza miejscem zamiesz-
kania.
3.Zaświadczenie/ oświadczenie ze szkoły dla ucznia 
przebywającego w internacie. 
4. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 
w roku 2017 lub kserokopia nakazu płatniczego za 
2017 rok – dotyczy osób posiadających gospodar-
stwo rolne powyżej 1 ha fizycznego. Dla osób ubie-
gających się o stypendium szkolne zaświadczenie 
za sierpień 2018 r., a osoby wnioskujące o „dożywia-
nie” zaświadczenie za lipiec 2018 r. 
5.Zaświadczenie od komornika sądowego za 2017 
rok o wyegzekwowanych świadczeniach alimenta-
cyjnych (dotyczy osób pobierających świadczenia 
alimentacyjne).
6. Wyrok zasądzający alimenty, chyba że uzyskanie 
takiego wyroku jest niemożliwe np. drugi rodzic 
nie żyje.
7. Zaświadczenie od komornika sądowego stwier-
dzające bezskuteczność egzekucji (dotyczy osób 
ubiegających się o  świadczenia alimentacyjne).
8.Zaświadczenie/oświadczenie od pracodawcy 
potwierdzające przebywanie na urlopie wycho-
wawczym.
9. W przypadku zmiany w sytuacji dochodowej tj. 
utraty bądź uzyskania dochodu należy dołączyć:
- utrata dochodu- świadectwo pracy; pit-11
- uzyskanie dochodu – umowa o pracę; zaświadcze-
nie o uzyskanym dochodzie z drugiego miesiąca 
pracy - zaświadczenie o dochodzie netto.
10. Nr PESEL wszystkich członków rodziny.
12. W przypadku uzyskania dochodu (np. podjęcie 
zatrudnienia itp.) w roku kalendarzowym tj. 2017 
dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w któ-
rych dochód był osiągany. 
12. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przy-
padku gdy ojciec dziecka jest nieznany.
13. Zaświadczenie z KRUS o przebywaniu na zasiłku 
chorobowym za rok 2017 wszystkich osób ubezpie-
czonych w KRUS.
14. W przypadku przebywania członka rodziny poza 
granicami kraju podczas wypełniania wniosku na-
leży podać :
-adres zamieszkania  i zatrudnienia poza granicami 
RP,
-określenie charakteru wyjazdu ( praca zarobkowa)
-wskazanie adresu oraz nazwy pracodawcy lub 
miejsc prowadzenia działalności.
15. Decyzję przyznającą zasiłek rodzinny – dla osób 
ubiegających się o stypendium szkolne oraz o „do-
żywianie”. 

GOPS

gminny konkurs plastyczny 
„państwa unii europejskiej”

Uprzejmie informujemy, że 6 czerwca 2018 roku został rozstrzygnięty 
III Gminny Konkurs Plastyczny pt. ,,Państwa Unii Europejskiej – Polska” 
zorganizowanego przez p. Wioletę Kuczyńską i Wójta Gminy Borki 
p. Radosława Sałatę. Ostatecznie na biurko organizatorki wpłynęło 
23 prac z terenu całej Gminy Borki. Musimy przyznać, że jesteśmy 
pod ogromnym wrażeniem pomysłowości uczniów i tego, jak pięk-
nie nasze polskie dziedzictwo zostało przedstawione na obrazkach 
młodych mieszkańców regionu.

Oto zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu:
 
KATEGORIA KLAS 0-II:
I miejsce – Nikodem Żelazny (kl. 0), SP Tchórzew,
II miejsce – Antoni Żądełek (kl. I), SP Wola Chomejowa,
III miejsce – Kamil Zieliński (kl. I), SP Wola Chomejowa.
 
KATEGORIA KLAS III-IV:
I miejsce – Julia Ostrzyżek (kl. III), SP Wola Chomejowa,
II miejsce – Gabriela Skwara (kl. III), SP Wola Chomejowa,
III miejsce – Olga Adamowicz (kl. III), SP Wola Chomejowa.
 
KATEGORIA KLAS V-VII:
I miejsce – Dominika Zielińska (kl. V), SP Wola Chomejowa,
II miejsce – Gabriela Król (kl. VII), SP Tchórzew,
III miejsce – Klaudia Górna (kl. VI), ZPO Borki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za Wasz wkład i ogrom-
ne zaangażowanie przy promocji dziedzictwa kulturowego naszego 
kraju. Dziękujemy także nauczycielom za rozbudzenie oraz rozwijanie 
wrażliwości estetycznej i twórczej swoich wychowanków.
 
Magda Dzioba
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festyn rodzinny  
w borkach
Piękna pogoda i wypełniony wieloma atrakcjami 
program Festynu Rodzinnego przyciągnęły  w nie-
dzielne popołudnie do Bork  tłumy ludzi,  a najlicz-
niejszą grupą były oczywiście dzieci. To właśnie 
z myślą o nich i o ich rodzicach już po raz drugi 
Zespół Placówek Oświatowych w Borkach wraz 
z Radą Rodziców zorganizował  10 czerwca festyn.
Organizatorzy dziękują sponsorom, którzy wsparli 
organizację Festynu oraz tym wszystkim, którzy 
ciężko pracowali, by impreza sprawnie przebiega-
ła: pracownikom obsługi, rodzicom, nauczycielom 
i oczywiście, uczniom.

Małgorzata Górna
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,,Rodzina – tu zaczyna się życie,  
a miłość nigdy się nie kończy!”

Coroczne święto z okazji Dnia Rodziny odbyło się w niedzielę 10 
czerwca 2018 roku w Woli Chomejowej.
Uroczystość ta już od wielu lat należy do tradycji naszej szkoły. Ucznio-
wie, chcąc wyrazić swą wdzięczność, miłość i szacunek do rodziców 
przygotowali, pod opieką wychowawców, piękny program artystycz-
ny. Były wiersze, piosenki i tańce, a przy tym, jak można było się spo-
dziewać, wiele wzruszeń…
Po części artystycznej wszyscy zebrani udali się na zewnątrz. Tutaj na 
kilka godzin teren szkoły zamienił się w plac pełen atrakcji!
Niewątpliwie gwiazdą wieczoru okazał się jednak zespół POWER 
BEAT, który oprócz doskonałej muzyki i zabaw animacyjnych, przed-
stawił nam również kabaret pt. ,,Mariolka”.
Nic dziwnego, że przy tylu atrakcjach plac szkolny uczniowie opusz-
czali z niechęcią, a impreza przeciągnęła się do późnych godzin wie-
czornych.   
Czy ten Dzień Rodziny był potrzebny?
Oczywiście, że tak. W XXI wieku żyjemy zbyt szybko i nie zawsze 
mamy czas, aby poświęcić dzieciom tyle  ile byśmy chcieli. Festyn stał 
się więc doskonałą okazją do nadrobienia zaległości rodzicielskich.
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy 
za udział w uroczystości i życzymy Wam samych radosnych chwil! 
To dzięki Wam nasz rodzinny piknik nie miał sobie równych! 
 
Magda Dzioba

Dzień Rodziny  
w Woli chomejowej

Wyniki konkursu  
o Chełmickim

Dnia 21 czerwca 2018 roku podczas Gali Stypendial-
nej w ZPO w Borkach nastąpiło ogłoszenie wyni-
ków konkursu wiedzy pt. ,,Włodzimierz Chełmicki 
– Twórca naszego regionu” organizowanego przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Borkach. Dyplomy 
i nagrody laureatom i wyróżnionym wręczył  Wójt 
Gminy Borki Pan Radosław Sałata, który objął kon-
kurs swoim patronatem.

Oto laureaci konkursu:
1. Elżbieta Czeczko – Wola Osowińska      
2. Weronika Paszkowska - Borki
3. Sebastian Grzywacz- Stara Wieś
4. Aleksandra Przysiadka – Stara Wieś
5. Jakub Jurkowski – Wola Chomejowa
6. Monika Jurkowska – Wola Chomejowa                              
7.  Michalina Pasek - Krasew                          
8. Kacper Jeleń  - Osowno

Wyróżnienia otrzymali:
Marcelina Filip  - Stara Wieś
Emilia Bandyk - Sitno
Maciej Skowron - Sitno
Agata Adameczek - Wrzosów
Aleksandra Blicharz - Wrzosów
Monika Trojak -  Pasmugi
Magdalena Skowron - Sitno
Kamila Żeleźnik – Stara Wieś
Kinga Choroś – Stara Wieś

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, za-
równo tym młodszym jak i starszym. Gratulujemy 
laureatom i wyróżnionym!  Wyrazy uznania i po-
dziękowania kierujemy do nauczycieli, opiekunów 
i rodziców uczestników konkursu.

GBP Borki
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gminny dzień dziecka
3 czerwca w Szkole Podstawowej w Krasewie od-
był się Gminny Dzień  Dziecka  połączony z ,,Gieł-
dą Talentów Krasew 2018”. Celem imprezy było 
zaprezentowanie posiadanego talentu, pasji oraz 
umiejętności szerszej publiczności, a także wspólna 
zabawa dzieci z terenu Gminy Borki.
Prowadzące imprezę panie Ewelina Gajda-Fijałek 
i  Joanna Ryszkowska rozpoczęły od powitania 
przybyłych gości. Następnie głos zabrała pani Dy-
rektor Urszula Oprawska-Abdułłajew, która jesz-
cze raz serdecznie wszystkich przywitała i złożyła 
dzieciom życzenia z okazji Dnia Dziecka, życząc 
jednocześnie niezapomnianych wrażeń podczas 
oglądania występów. Uczestnicy ,,Giełdy Talentów” 
prezentowali swoje zdolności w różnych dziedzi-
nach takich jak np.: śpiew, taniec, balet i gimnasty-
ka artystyczna. Podziwialiśmy również akrobacje 
na rowerze, pokazy sztuki walki oraz prace zapre-
zentowane przez uczestników. Każdy występ był 
nagrodzony gromkimi brawami widowni, ze strony 
organizatorów natomiast imiennym podziękowa-
niem za uczestnictwo i pokazanie swojego talentu 
oraz upominkami od sponsorów. Na ten dzień dla 
dzieci zostało przygotowanych dużo atrakcji: dmu-
chane zjeżdżalnie, przejażdżki bryczką i kucykami, 
malowanie twarzy, skręcanie balonów, animowane 
zabawy dla najmłodszych, szycie poduszki z napi-
sem  ,,Giełdą Talentów Krasew 2018”, fotobudka, 
konkurencje sportowe, a także kiełbaski z grila, bi-
gos, kiermasz ciast, lody oraz mnóstwo słodyczy 
i przekąsek przygotowanych przez Radę Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Krasewie oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich ,,Paprocie”.
Jest nam niezmiernie przykro, że warunki atmosfe-
ryczne przeszkodziły w podziwianiu występów i nie 
wszyscy mogli zaprezentować swój talent. Dzięku-
jąc wszystkim za przybycie i udział we wspólnej 
zabawie zapraszamy za rok na ,,Giełdę Talentów”.

SP Krasew
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W  uroczystej oprawie i po raz pierwszy w takiej 
formie odbyło się wręczenie stypendiów nauko-
wych i sportowych Wójta Gminy Borki. 21 czerwca, 
w przeddzień zakończenia roku szkolnego, odbyła 
się  w naszej szkole  Gala Stypendialna -  odwiedzili 
nas najlepsi uczniowie i sportowcy ze wszystkich 
szkół gminy Borki, przyjechali także ich rodzice oraz 
nauczyciele. Prowadzącymi uroczystość byli pani 
Monika Skrzyszewska oraz pan Krzysztof Karcz-
marz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się mię-
dzy innymi  radni gminy Borki,  dyrektorzy szkół 
z terenu naszej gminy, przewodniczący rad rodzi-
ców tychże szkół,  pracownicy urzędu Gminy Borki. 
Gościem szczególnym była pani Anna Dunajewski, 
wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej. Gospo-
darzem Gali był wójt Gminy Borki, pan Radosław 
Sałata. 
W otwierającym Galę wystąpieniu wójt gminy Bor-
ki przywołał słowa Stefana Żeromskiego „Nauka 
jest jak niezmierne morze... Im więcej jej pijesz, tym 
bardziej jesteś spragniony” i życzył stypendystom, 
aby to pragnienie bycia mądrzejszym nigdy ich nie 
opuszczało – to nie nagrody są najważniejsze, ale 
wiedza i własny rozwój.  Następnie Pan Wójt  po-
dziękował dyrektorom i nauczycielom, rodzicom  
za wychowanie, opiekę, pogratulował również naj-
ważniejszym uczestnikom tego spotkania –najlep-
szym  uczniom oraz najlepszym sportowcom szkół  
z terenu gminy Borki.
Wśród nagrodzonych stypendiami Wójta była licz-
na grupa naszych uczniów. Stypendia naukowe 
otrzymali: Karol Niewęgłowski, Wiktoria Mitura, 
Marta Sokół, Roksana Orłowska, Aleksandra Szajna, 
Katarzyna Skowron, Kacper Jeleń, Ewelina Sałata, 
Magdalena Skowron, Julia Żeleźnik, Ziemowit Nie-
węgłowski, Marcelina Filip, Patrycja Filipek, Alicja 
Kożuch, Cuch Tomasz, Weronika Paszkowska, Emi-
lia Bandyk, Martyna Kojtych, Kamila Żeleźnik, Jakub 
Stępniewski, Monika Trojak, Aleksandra Blicharz, 
Agata Adameczek, Wiktoria Filip, Paweł Domański, 
zaś sportowe trafiły do: Natalii Obroślak, Jakuba 
Różyckiego, Karola Świcia i Michała Kalickiego.
Wręczanie stypendiów urozmaicały występy arty-
styczne, przygotowane przez GOKiS w Borkach z/s 
w Woli Osowińskiej, wśród artystów byli również 
nasi uczniowie: Zuzia Frączek, Wiktoria Frączek, 
Damian Parysek, Iza Stępniewska, Gabrysia Szajna, 
Zuzia Toczyńska to zespół tańca nowoczesnego, 
zaś Natalia Obroślak, Marta Kolęda, na co dzień pra-
cujące w grupie wokalnej „Mięta”, wystąpiły w roli 
solistek.
Dyrektor Gminnej  Biblioteki  Publicznej w Borkach, 
pani Krystyna Maksymiuk, wręczyła nagrody laure-
atom konkursu „Włodzimierz Chełmicki – twórca 
naszego regionu”, z naszej szkoły wśród nagrodzo-

Gala Stypendialna  
Wójta Gminy Borki

nych znaleźli się: Weronika Paszkowska, Ola Przysiadka, Sebastian 
Grzywacz, Kacper Jeleń, Kasia Wiater,  Agata Adameczek, Marcelina 
Filip, Emilia Bandyk, Maciek Skowron, Ola Blicharz, Monika Trojak, 
Magdalena Skowron, Kamila Żeleźnik, Kinga Choroś.
Nagrody otrzymali również najlepsi w konkursie wiedzy o samorzą-
dzie terytorialnym:  Emilia Bandyk, Agata Adameczek, Maciek Skow-
ron, Wiktoria Filip.
W trakcie uroczystości głos zabierali zaproszeni goście. Pan Marek 
Korulczyk przedstawił bliżej obecnym postać i  dokonania pani Anny 
Dunajewski, która jest  także dyrektorem polonijnej szkoły w Chi-
cago (USA). Z kolei pani Anna Dunajewski pogratulowała uczniom, 
rodzicom, nauczycielom, dyrektorom osiągniętych sukcesów, krótko 
też opowiedziała o sobie i swojej pracy, zapowiedziała również, że 
będzie namawiała swoich wychowanków do kontaktów z naszymi 
uczniami. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tchórzewie, pan Leszek 
Rogulski, pogratulował stypendystom sukcesów,  podziękował  rów-
nież wójtowi za docenienie wysiłku i uczniów, i nauczycieli, za co  
należą się wielkie brawa.
Na zakończenie Gali rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście i oczywi-
ście stypendyści mieli okazję spotkać się „ na kawie i ciastku” w szkol-
nej stołówce, by podzielić się wrażeniami czy porozmawiać o planach 
wakacyjnych…

Małgorzata Górna
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VII Bałtycki festiwal modelarski
VII Bałtycki Festiwal Modelarski w Koszalinie od-
był się w dniach 26/27 maja 2018 roku. W konkur-
sie wzięło udział ponad 500 modeli z kraju. Wśród 
uczestników konkursu znaleźli się także modelarze 
z koła modelarskiego skupionej przy ZPO w Woli 
Osowińskiej. Wystawiliśmy 15 modeli w trzech gru-
pach wiekowych. Był to już drugi wyjazd na zawody 
w ciągu jednego miesiąca. 
Również i ten wyjazd przyniósł sukcesy. Wyróżnie-
nie zdobyli
- Krzysztof Jończak w klasie Kartonowe Budowle 
za model wieży 
średniowiecznej.
- Magda Mitura w klasie Pojazdy Bojowe Gąsieni-
cowe 1/72 za model 
czołgu Cruajder 
- III miejsce Mariusz Gadzała w klasie samoloty z na-
pędem tłokowym 
1/48 za model Me-109E7b.
Był to ostatni przedwakacyjny wyjazd konkursowy 
miejscowych modelarzy.

Mariusz Gadzała

konkursy modelarskie w warszawie i radomiu
Weekend 9/10 czerwca obfitował w wydarzenia modelarskie i około 
modelarskie. W tym samym czasie odbywały się konkursy modelar-
skie w Warszawie i Radomiu oraz pokazy lotnicze w Świdniku i festyn 
Ludzie Pozytywnie zakręceni w Lublinie. Modelarze z grupy przy ZPO 
Wola Osowińska wzięli udział w radomskim konkursie. 
Był to już XXI konkurs modeli kartonowych i plastikowych w Radomiu 
pod patronatem Prezydenta Miasta. W konkursie wzięło udział 91 
zawodników z 14 klubów oraz indywidualnie. Wystawiono 250 modeli 
kartonowych i plastikowych.
Wystawiliśmy 14 modeli w 5 klasach konkursowych 3 kategoriach 
wiekowych. Startowaliśmy po raz kolejny jako Aktywne Borki. Z do-
robkiem 735 pkt. Zajęliśmy 7 miejsce w kwalifikacji drużynowej. Zdo-
bycz medalowa to 5 medali i jedno wyróżnienie.
To teraz indywidualnie:
- Krzysztof Jończak w grupie wiekowej młodzik 2 miejsce w klasie 
samoloty tłokowe 1/72 za F4F4 Wildcat.
- Magda Mitura w grupie wiekowej junior 2 miejsce w klasie samoloty 
tłokowe 1/72 za Fw-190A4
- Łukasz Mazurek w grupie wiekowej senior 3 miejsce w klasie samo-
loty tłokowe 1/72 za Wellinton Mk.X
- Mariusz Gadzała w grupie wiekowej senior:
1 miejsce w klasie dioramy lotnicze za Torpedo eprobengrup 
2 miejsce w klasie samoloty tłokowe 1/72 za P-40E/VK105 
oraz wyróżnienie w klasie śmigłowce 1/48 za ALOUETTE III.
Był to ostatni konkurs przed wakacjami. W najbliższym czasie posta-
ram się przedstawić podsumowanie półrocza działalności modelar-
skiej w Gminie Borki.

Mariusz Gadzała
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24 czerwca w ....wcale nie słoneczną... niedzielę 8 sołectw gminy Borki stanęło do współzawodnictwa....Wyzwanie podjęły 
drużyny z :,Krasewa, Nowin, Olszewnicy, Osowna, Sitna, Woli Chomejowej, Woli Osowińskiej i Wrzosowa.Zmagania roz-
począł występ zespołu ,,Mięta'' oraz radosny taniec Zespołu Tańca Ludowego ,,Borkowiaczek''. Zebrane drużyny i gości 
powitali organizatorzy :Wójt Gminy Borki Radosław Sałata , sołtys Woli Chomejowej Wojciech Cieślak z małżonką, radny 
Piotr Cieślak oraz dyrektor miejscowej szkoły pani Ilona Sikorska-Korgol oraz GOKiS. Pierwszym elementem zabawy była 
prezentacja drużyn, czyli imiona i nazwiska zawodników, hasło dopingujące, transparent oraz przyśpiewka o własnej wsi.
Konkurencje, w których potem przyszło zmierzyć się zawodnikom to: Łebska wieś, Wyjazd Halinki na urlop, Toczenie balota, 
Buszujący w zbożu, Mini rowerek, Rzut kołdrą, Piłowanie drewna, Bieg Farmera z problemami, Slalom sołtysa do urzędu....
W wyniku walki ogromnej i pełnej poświęcenia uczestnicy wywalczyli następujące miejsca: 1 Wola Chomejowa, 2 Olszew-
nica i Sitno, 3 Wola Osowinska....Brawo! Na zakończenie miała miejsce część integracyjna :) była też strefa kibica :). Wszyscy 
organizatorzy serdecznie dziekują uczestnikom i kibicom :) 

GOKiS
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opowieści 
sprzed lat

,,Parasolka” to już ostatnia z  zachowa-
nych opowieści Zygmunta Jaźwińskiego. 
Patrząc chronologicznie sięga najdalej 
wstecz, bo aż do roku 1864-ego, do czasu 
wygasania i upadku Powstania Stycznio-
wego. Właścicielka parasolki to przypusz-
czalnie matka Zygmunta, bądź ktoś z jego 
rodziny z pokolenia starszego niż jego po-
kolenie.

Mam nadzieję, że moje wątpliwości (przy-
najmniej niektóre) rozwieje Pani Halina 
Zgrajka w przygotowywanej przez siebie 
monografii o  borkowskim majątku i  ro-
dzinie Jaźwińskich. Nota bene, znajdą się 
w niej także wszystkie cztery opowiada-
nia Zygmunta Jaźwińskiego. Czekamy 
z niecierpliwością na ukończenie książki.

Na koniec pozwolę sobie zacytować frag-
ment listu Pani Anny Krzyżanowskiej, 
skierowanego do mnie, lecz dotyczące-
go jej ojca Zygmunta Jaźwińskiego. Tak 
chyba będzie lepiej, że cykl ten zakończą 
słowa jego córki a nie postronnego czło-
wieka. Z tych słów wyłania się sylwetka 
człowieka nieprzeciętnego, o wielu talen-
tach, dobrego ojca i obywatela.

Może warto, apeluję do rodowitych bor-
kowian, upamiętnić w jakiejś trwałej for-
mie, na przykład tablicą lub nazwą ulicy 
w  miejscowości gminnej fundatora pa-
rafii (dzięki testamentowi), a może i jego 
przodków, dzięki którym Borki rozwijały 
się przez ponad 100 lat, bo od lat 30 dzie-
więtnastego wieku.

Marek Korulczyk

PARASOLKA
Zima 1864 roku była mroźna. Duże opady śnieżne, zawiane drogi, ostre 
wiatry utrudniały porozbijanym  grupkom powstańczym ukrywanie 
się, względnie przekradanie ku granicy. W zasadnie powstanie było 
stłumione. Kurierzy z Petersburga częściej przywozili ordery i wyróż-
nienia, a nie jak dotychczas – nagany i upomnienia za którymi kryły 
się możliwości odczucia na własnej skórze niezadowolenia cara.
Gubernator siedlecki był tego dnia w dobrym humorze. Wieści z War-
szawy nie były złe, zapowiadała się poważna nagroda, gdyż z terenu 
gubernii raporty głosiły prawie całkowite wyniszczenie  „buntowni-
ków”, których resztki właśnie ulokowano w miejscowym więzieniu. 
Steroryzowana ludność  powracała powoli do zwykłych zajęć, ma-
rzenia o wolności niezrealizowały się. Jako były oficer, brał udział 
w różnych kampaniach, miał też orderyniższych stopni.  Spodziewał 
się krzyża Św. Michała, a może Św. Andrzeja?, a może zostanie we-
zwany do służby przy dworze carskim ? 
Ten bezwzględny satrapa, w cieple i ciszy swego wspaniałego ga-
binetu gotów był dalej rozwijać swoje myśli, prawie rozczulając się 
nad przeczuwaną łaskawością Cara Wszechrosji. Przerwano mu je 
jednak. Adjutant zameldował, że młoda Polka, która od kilku dni 
zabiega o widzenie z Jego Ekscelencją,- znowu natarczywie domaga 
się wyznaczenia godziny przyjęcia. Dotychczas odmowy pozorowano 
rozmaicie. Jego Ekscelencja nie lubił łez, błagań, omdleń. Na począt-
ku kariery zdawało mu się, że przynosi to pewną przyjemność. Okazy-
wanie swobodne raz dobrego, raz złego humoru, decydowanie w se-
kundzie o czyimś życiu widok czołgających się u jego nóg, żebrzących 
łaski dla swoich, złamanych zupełnie ludzi – to wszystko początkowo 
napawało go uczuciem dumy, własnej wielkości. Z czasem jednak 
zaczęło go to nudzić, pogarda dla tych szczątków ludzkich brała górę, 
Coraz rzadziej z zaciętych ust wychodziła decyzja pomyślna, trwał 
w bezwzględności nieustępliwie. Zgnębić, wyniszczyć, wypalić – to 
było jedyne postępowanie.-
Dlatego też nie pragnął ułatwić audjencji meldującej się od kilku dni 
Polce. Miała list polecający od Margrabiego, nie mógł więc wyraźnie 
odmówić, jednak może ona zrozumie, że powinna sama zrezygnować 
ze swoich zupełnie nierealnych żądań. Bowiem po drugiej wizycie 
w pałacu gubernatorskim, rzekomo nieobecny Ekscelencja pole-
cił przez swego adjutanta przedstawić prośbę na piśmie. Chodziło 
o zwolnienie jej męża, zabranego razem z oddziałem powstańców 
przekradających się w kierunku Galicji. A że ten mąż był sam po-
wstańcem, i to oficerem- wydział śledczy poinformował Gubernatora 
uprzednio. Sprawa ta więc nie była miłą i najlepiej byłoby, gdyby 
się ktoś trafił, co by wytłomaczył upartej niewieście, że postępowa-
niem  swoim może pogorszyć położenie męża, a stosunki swoje win-
na raczej wykorzystać na terenie innym, tam gdzie będzie chodziło 
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o złagodzenie wyroku lub też o wyrażenie Najwyższej 
Zgody na towarzyszenie zesłańcowi w jego dalekiej, 
i beznadziejnej wędrówce. Zdarzyły się bowiem i takie 
dowody nieprzebrane łaskawości Monarchy. 
Ale Gubernator ze zdumieniem zauważył, że mimo 
młodych lat i braku doświadczenia życiowego owa 
niewiasta nie rezygnuje ze swojej wytkniętej linji po-
stępowania, i przeczuwał, że jednak w końcu będzie 
musiał zamienić z nią tych kilka słów. Chciał tylko tak 
upozorować odmową, by uniemożliwić ewentualną 
skargę na niego bądź w Warszawie, bądź dalej. 
W nastroju tego dnia, zdecydował się szybko, by tą 
sprawę zakończyć. To też oczekującemu w postawie 
służbistej adiutantowi krótko oświadczył : „Wpuścić”! .-
Zaraz na wstępie zaskoczony został odmienną, niż 
zwykle bywało atmosferą. Krokiem szybkim, bez cie-
nia uniżoności wkroczyła młoda polska Pani. Twarz jej 
nie wyrażała zwykle obleczonego w takim momencie 
układnego i przymilnego uśmiechu. Przeciwnie, za-
cięte usta i ostry wzrok miały w sobie coś tak szcze-
gólnego, że Ekscelencja powstał, i z lekkim  skłonem 
wskazał jej ręką stojący koło lśniącego biurka, fotel. 
Ona jednak tego gestu nie zauważyła, czy też pomi-
nęła go. Nie czekając, na praktykowane w takich oko-
licznościach upoważnienie ani też zapytanie, od razu 
przystąpiła do rzeczy.” Dlaczego trzyma Pan mego 
męża w więzieniu, przecież on nigdy w takiej sytuacji 
nie był, zawsze codziennie się golił i mył, niema żad-
nych rzeczy z sobą,- proszę go natychmiast wypuścić !” 
Gubernator ironicznie się uśmiechnął: „dlatego w wię-
zieniu, że jest buntownikiem”.
Ledwo słowa te padły, - uśmiech zastygł mu na twa-
rzy. Nie, w takiej sytuacji jeszcze nigdy nie był. Stawiał 
czoła w boju, szarżował na armaty, pokonywał trudne 
przesmyki górskie, gdzie za każdym załamem czaiła 
się śmierć.- Wzburzona do ostateczności niewiasta, 
niepytając o skutki swego szalonego czynu zamierzyła 
się na Dostojnika trzymaną w ręku parasolką, krzycząc  
„jakim buntownikiem, co za głupstwa, musi go Pan 
wypuścić” –
Ekscelencja opanował pierwszy odruch reakcji. Oczy-
wiście mógł tą niewiastę zetrzeć na proch,- za drzwia-
mi czekali żandarmi; a któż z kolei o nią by się upo-
mniał. Ale jakie ośmieszenie, to na starość  ma z takim 
wrogiem toczyć walkę, a może rzeczywiście parasolka 
wylądowała by w końcu na jego dostojnym obliczu?.- 
Błyskawiczny refleks, podniósł ręce do góry i obracając 
incydent w dobry żart, oświadczył „Wygrała Pani, mąż 
będzie zwolniony natychmiast”.
Oszołomiona kobieta nie zdawała sobie sprawy, jak 
uprzejmie odprowadzał ją z gabinetu adjutant, nie 
widziała, jak wtykano jej rąk pismo Gubernatora do 
Naczelnika więzienia nakazujące wypuszczenie więź-
nia,- czuła tylko jedno –wygrała !!

Zygmunt  Jaźwiński 

Ps. Pisownia zgodna z oryginałem 

W piątek 8 czerwca Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach 
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Noc bibliotek” pod hasłem 
„RzeczpospoCzyta”, aby w ten niekonwencjonalny sposób pro-
mować czytelnictwo i bibliotekę jako miejsce otwarte i przyjazne. 
Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w naszej Bibliotece. 
W godzinach od 17 do 22 byliśmy otwarci na wszystkich użyt-
kowników, a dla 13 osobowej grupy dzieci zorganizowane zostały 
różne atrakcje. Spotkanie rozpoczęto na wesoło od  Mikser i DJ 
Gram o Nocy Bibliotek.  Następnie uczestnicy obejrzeli polski film 
przygodowy „Tarapaty” w reżyserii Marty Karwowskiej, który Bi-
blioteka otrzymała na tę okoliczność.
Druga część spotkania poświęcona była 100-leciu odzyskania 
przez Polskę niepodległości, więc zajęliśmy się treściami patrio-
tycznymi. Wspólnie czytaliśmy głośno opowieści patriotyczne: 
Ignaś autorstwa Wioletty Piaseckiej. Podczas krótkiej przerwy  
uczestnicy mogli zregenerować swoje siły, spożywając przygo-
towane ciasteczka, pizzę, chipsy i napoje.
Następnie odbył się Konkurs Wiedzy Ogólnej OMNIBUS. Po za-
ciętej rywalizacji nastąpił najważniejszy moment, czyli wręczenie 
nagród dla zdobywców tytułu OMNIBUS 2018.
Każdy z uczestników „Nocy Bibliotek” otrzymał pamiątkowe za-
kładki i naklejki z logo akcji.
Akcję zakończyliśmy o godz. 22.00. Wszystkie zajęcia odbywały 
się w luźnej, przyjaznej atmosferze i dostarczyły mnóstwa radości. 
Liczymy, że w przyszłym roku spotkamy się w szerszym kręgu na 
V edycji NOCY BIBLIOTEK.

GBP

noc w bibliotece
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Tydzień Głośnego 
Czytania Dzieciom
Gminna Biblioteka Publiczna w  Borkach z  filią 
w Woli Osowińskiej od lat bierze czynny udział                        
w ogólnopolskiej kampanii ,,Cała Polska czyta dzie-
ciom’’. Jej celem jest upowszechnianie czytelnictwa 
wśród dzieci i głośne im czytanie. Czytanie ksią-
żek przez osoby dorosłe jest zachętą dla dzieci do 
samodzielnego czytania, a jednocześnie ważnym 
czynnikiem wpływającym na związek emocjonal-
ny  z osobą czytającą. Obserwowanie dorosłych 
czytających książki jest czynnikiem pobudzającym 
dzieci do samodzielnego czytania.
W tym roku w akcję Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom  pod hasłem ,,Czytanie łączy’’ 
organizowaną w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Borkach kolejny raz aktywnie włączyła się Gmin-
na Rada Seniorów  w Borkach. 
W dniach 2-10 czerwca w bibliotekach odbyło się 
wiele czytelniczych spotkań.     
W  głośnym czytaniu wzięły udział dzieci wraz 
z opiekunami  z przedszkola oraz kl. ,,0’’, II i III Szko-
ły Podstawowej w Borkach. Międzypokoleniowe 
spotkania były znakomitą lekcją dla naszych naj-
młodszych czytelników. Za wspólne głośne czy-
tanie dzieciom serdecznie dziękujemy Paniom 
Krystynie Leszcz i  Krystynie Cegiełko oraz Panom 
Henrykowi Bęczyńskiemu  i Zygmuntowi Rogozie.

GBP

Sobota 9 czerwca w remizie OSP w Krasewie rozbrzmiewała pieśnią 
weselną. W ramach Spotkań odbył się przegląd ludowych zespołów 
i kapel odtwarzających autentyczne pieśni lub obrzędy weselne.
Uroczystość rozpoczęła Dziecięca Grupa Tańca Ludowego ,,Borkowia-
czek’’, która w wyjątkowo uroczy sposób tańczyła w słońcu gubiąc 
elementy garderoby…? Na scenie pokazała się również nasza ,,Mięta’’ 
w repertuarze ludowym.
Ponieważ Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną obchodziły 10 uro-
dziny, nie zabrakło miłych słów, wzajemnych podziękowań
i słodyczy…

Jubileuszowe X Spotkania  
z Pieśnią i Tradycją Weselną

W zmaganiach o statuetkę Jaśka Muzykanta zaprezentowało się 12 
zespołów:
- Koło Gospodyń Wiejskich „ Paprocie” z Krasewa
- Zespół Śpiewaczy z Woli Chomejowej
- Zespół „Tchórzewianki” z Tchórzewa
- Zespół Śpiewaczy „Olszewianki” z Olszewnicy
- Grupa Wokalna ,,Siew’’ 
- Zespół Śpiewaczy z Nowin
- Zespół Śpiewaczy „Osowianki” z Osowna
- Zespół „Złoty Kłos” z Ulana
- Zespół „Senior” z Kapelą z Ulana
- Zespół „Tradycja” ze Stoku
- Zespół „Świderzanki” ze Świderek
- Kapela „Mroczkowiacy” z Jeleńca

Oceny zespołów dokonał pan Józef Obroślak – Zastępca Dyrektora 
ds. Merytorycznych w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie
Oto wyniki prezentacji choć, jak podkreślał pan Obroślak, wszystkie 
zespoły pokazały się z jak najlepszej strony:
- Grupa Wokalna „Siew”
- Zespół „Złoty Kłos” z Ulana
- Koło Gospodyń Wiejskich „Paprocie” z Krasewa

Po części oficjalnej przyszedł czas na obiad regionalny oraz wspólne 
śpiewanie weselne przy akompaniamencie obecnych kapel ludo-
wych.
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Impreza odbyła się dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego, 
Urzędu Gminy Borki oraz innym sponsorom :
- Jubilerska Pracownia Bogdan Mierzwiński 
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Borki
- Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim O. Borki
- Smogorzewski Bogdan
- Jadwiga Danieluk
- Marek Sergiel
Serdecznie dziękujemy.
Organizatorami imprezy byli:
Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej
Koło Gospodyń Wiejskich ,,Paprocie’’ z Krasewa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krasew
Dziękujemy za miłą i owocną współpracę.

GOKiS

To był bardzo miły wieczór w doborowym towarzy-
stwie i z pięknymi piosenkami w tle...Pieśni patrio-
tyczne, żołnierskie, wojskowe... i nie tylko wyśpie-
wywaliśmy w Nowinach... Było baaaardzo miło . 
GOKiS dziękuje uczestnikom...

GOKiS

Wieczór z Pieśnią 
Patriotyczną 
Nowiny 04.06.2018 r.

Stara Wieś 11.06.2018 r.

11 czerwca, w upalny poniedziałkowy wieczór re-
miza w Starej Wsi zamieniła się w estradę. Bardzo 
uzdolniona grupa mieszkańców przy akompania-
mencie Jarosława Stefaniaka bardzo entuzjastycz-
nie i z zacięciem artystycznym śpiewała melodie 
partyzanckie, wojenne i hymny ... Było, jak zwykle, 
bardzo miło i wesoło ....
Gmina Borki pieśnią stoi :) 
Dziękujemy serdecznie . 

GOKiS
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Konkurs na Najładniejszy  
i Najciekawszy Strój  
Patriotyczny
Wyniki konkursu:
I m-ce Dominika Duchowicz SP Wola Chomejowa
II m-ce Marta Kucio ZPO Borki
III m-ce ex aequo Laura Bieniek ZPO Wola Osowińska i  Natalia  
Zabielska SP Wola Chomejowa
Kolejny Konkurs już niebawem :)

GOKiS

26 czerwca po raz kolejny biblioteka i GOKiS razem 
z seniorami rozmawiają o filmie z ważnym prze-
słaniem...,,Pianista” , ,,Katyń”. Z ogromną uwagą 
i z dużym zainteresowaniem prześledziliśmy losy 
bohaterów....Dziękujemy.

GOKiS

wieczór kina  
patriotycznego

zakończenie cyklu 
zajęć w GOKiS
W ostatnich tygodniach czerwca odbyły się u nas 
uroczyste zakończenia wszystkich zajęć które od-
bywały sie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Borkach: zajęcia plastyczne, kucharskie, wokal-
ne, tańca ludowego grupy "Borkowiaczek", tańca 
nowoczesnego,  oraz mini instrumentalne. Jest 
to łącznie bardzo liczna grupa uczestników która, 
odwiedziła GOKiS cotygodniowo w celu zabawy, 
nauki i rozrywki :)
Każde dziecko dostało dyplom pamiątkowy i mały 
upominek :)

GOKiS
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VII zawody lekkoatletyczne  
o puchar wójta gminy borki
W dniu 5 czerwca 2018r. o godzinie 9.00 na terenie ZPO w Woli Oso-
wińskiej odbyły się VII Zawody Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych 
o Puchar Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty. W zmaganiach wzięli 
udział uczniowie czterech szkół z  terenu naszej gminy m. in. z Bork, 
Tchórzewa, Woli Chomejowej oraz z naszej placówki. Wszystkich spor-
towców  powitała pani Agnieszka Zając- Dyrektor ZPO. Naszą szkołę 
reprezentowało 26 uczniów w tym 11 dziewcząt i 15 chłopców. Zawody 
były rozgrywane w kategorii klas IV-V oraz VI-VII dziewcząt i chłopców 
w następujących 4 konkurencjach: skok w dal, rzut piłką lekarską, 
bieg krótki-60m dziewcząt, 100m chłopców oraz bieg długi- 800m. 
Zgodnie z regulaminem zawodów w jednej  konkurencji mogło wziąć 
udział 3 zawodników z jednej szkoły natomiast jeden zawodnik mógł 
wystartować tylko w dwóch konkurencjach. Nasi uczniowie, niektó-
rzy po raz pierwszy debiutujący na zawodach „królowej sportu”,  inni 
bardziej doświadczeni lekkoatleci, świetnie wypadli zajmując nale-
żyte im za ciężką pracę miejsca na podium. Łącznie zdobyli, aż 17 
medali, którymi zostali uhonorowani przez panią Dyrektor. Dyplomy 
wręczyła pani Ilona Sikorska-Korgol Dyrektor SP w Woli Chomejo-
wej. W klasyfikacji drużynowej Szkół Podstawowych  uzyskaliśmy 
117 punktów i tym samym uplasowało nas na najwyższym stopniu 
podium. Natomiast II miejsce zajęła SP Wola Chomejowa-97pkt, III 
miejsce ZPO Borki-85pkt, IV miejsce SP Tchórzew. Wszystkie nagro-
dy ufundował pan Radosław Sałata-Wójt Gminy Borki. Dziękujemy 
nauczycielom wychowania fizycznego: pani Ilonie Sikorskiej-Korgol, 
panu Markowi Makoszowi oraz panu Tomaszowi Miturze za sprawną 
pomoc przy przeprowadzeniu konkurencji oraz naszej wspaniałej 
młodzieży z gimnazjum. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratu-
lujemy  i życzymy wytrwałości w dążeniu do zdobywania kolejnych 
sportowych sukcesów, niech ta pasja do sportu będzie wiecznie żywa.

Milena Latoch-Malesa
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spływ kajakowy
W dniu 30 maja 2018 roku o godzinie 6.00 rano 
27 uczniów ZPO w Woli Osowińskiej wraz z opie-
kunami Panią Barbarą Zdunek, Panem Markiem 
Bernatem i Panem Vadimem Kaznadziej wyruszyli 
na spływ kajakowy do Obroczy koło Zwierzyńca. 
Na miejsce dojechaliśmy około godziny 9.00. Póź-
niej wszyscy uczestnicy spotkali się z właścicielem 
spływu kajakowego, który przeprowadził szkolenie. 
Każdy punkt regulaminu został szczegółowo omó-
wiony, a wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. 
Dobraliśmy się w pary i rozpoczęliśmy naszą nieza-
pomnianą przygodę z kajakiem. Pierwsze wyruszy-
ły Panie Danuta Karpińska i Barbara Zdunek, tuż 
za nimi najmłodsi uczestnicy spływu: Jan Kożuch 
i Justyna Kulik, Szymon Bylina i Karol Skowron, Mar-
ta Malesa i Aleksandra Kozieł, Sebastian Boreczek 
i Julia Fijałek, za nimi Pan Vadim Kaznadziej z córką 
Aliną, a dalej płynęli starsi uczniowie, którzy wie-
lokrotnie już byli na kajakach. Grupę zamykał Pan 
Marek Bernat. Pogoda nam dopisała, było bardzo 
ciepło i słonecznie, około 30 stopni. Do kajaków 
zabraliśmy również dużo kanapek i wody, bo do 
pokonania mieliśmy 25 kilometrów.
Wszystkim uczestnikom bardzo się podobało, była 
to dla nich niezapomniana przygoda z kajakiem, 
bo musieli pokonać 25 km, 2 przenoski, nauczyć się 
współpracy i cierpliwości oraz pokonać trudności 
jakie czyhały na rzece tj. powalone drzewa, liczne 
korzenie i wodospady, szczególnie pod koniec trasy,  
kamienie, śluza oraz most na Zalewie Rudka, pod 
którym nikt nie mógł się zmieścić. Pod Szczebrze-
szynem dodatkową atrakcją był szybki nurt rzeki, 
dużo zakoli i meandrów,  momentami było bardzo 
wąsko. 
To był atrakcyjny i udany wypoczynek na świeżym 
powietrzu. Z niecierpliwością czekamy na następny. 
Wycieczkę na kajaki zorganizowała Pani Danuta 
Karpińska.

Danuta Karpińska

VIII zabawa na  
orientację
18 czerwca 2018 od 8.30 gromadzili się uczestnicy 
corocznej Zabawy na Orientację dla Najmłodszych. 
Przybyli uczniowie z czterech szkół z terenu gminy 
Borki. Łącznie 110 uczestników z opiekunami. Impre-
za rozpoczęła się o  godzinie 9.00. Najpierw głos za-
brała pani dyrektor Agnieszka Zając, potem imprezę 
prowadziła pani Hanna Gołoś. Uczniowie startowali 
w biegu na orientację w parku oraz rzucali piłką do 
celu. Za najlepsze  rzuty otrzymali okolicznościowe 
medale wykonane przez pana Waldemara Skowrona, 
radnego Woli Osowińskiej. 
Osoby z najwyższymi wynikami otrzymały po  pude-
łeczku ciastek z piekarni „Stary Piekarz” z Woli Oso-
wińskiej.
Uczniowie startujący w biegu otrzymali nagrody do 
szóstego miejsca, a do dziesiątego były dyplomy.
Na koniec imprezy odbyło się losowanie drewnianego 
stołeczka wykonanego przez pana Waldemara Skow-
rona. Najwięcej szczęścia miała Szkoła Podstawowa 
w Woli Chomejowej i stołeczek pojechał z uczniami 
tej szkoły.
Impreza na orientację odbyła się dzięki wsparciu Gmi-
ny Borki, środki na nagrody Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „WOLANKA” pozyskał składając wniosek 
w ramach konkursu ofert z pożytku publicznego na 
turystykę. Produktami swojej firmy wspomogła nas 
Spółdzielnia Mleczarska SPOMLEK z Radzynia Podla-
skiego. Pomagali uczniowie wolontariusze ze Szkolne-
go Koła Krajoznawczo-Turystycznego w ZPO w Woli 
Osowińskiej. Warto dodać, że nawet awaria autobusu 
szkolnego nie przeszkodziła w organizacji imprezy, 
bo wspomógł nas ZPO w Borkach użyczając swojego 
autokaru. I jeszcze coś o pogodzie, była wymarzona 
na tę imprezę, bo słoneczko skryło się za chmurami. 
Dziękujemy wszystkim za nawet najdrobniejszą po-
moc. Do zobaczenia za rok!

Hanna Gołoś
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15 czerwca 2018 roku odbył się Gminny Rajd Ro-
werowy „100 km na 100-lecie Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę”, którego organizatorami byli: 
Gmina Borki oraz Szkoła Podstawowa w Krasewie. 
Celem rajdu było upamiętnienie 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości przez Polskę oraz uczczenie 
pamięci poległych harcerzy i ich komendanta.
Uczniowie szkół z terenu Gminy Borki wyruszyli ze 
swoich placówek, aby po pokonaniu wyznaczonej 
im trasy spotkać się przy Leśnej Mogile Harcerzy 
w lesie koło wsi Sitno. Na miejsce stawiła się mło-
dzież wraz z opiekunami ze: Szkoły Podstawowej 
w Woli Chomejowej, Szkoły Podstawowej w Tchó-
rzewie, Szkoły Podstawowej w Krasewie oraz Ze-
społu Placówek Oświatowych w Borkach. Uroczy-
stość swoją obecnością zaszczycił pan Radosław 
Sałata Wójt Gminy Borki.
Uczestników rajdu powitała pani Dyrektor Urszula 
Oprawska – Abdułłajew, która przybliżyła wszyst-
kim historię tego miejsca.
Po klęsce wrześniowej drużyna radzyńskich harce-
rzy pod komendą nauczyciela miejscowej szkoły 
powszechnej, harcmistrza Michała Lisowskiego 
zorganizowała się do działań podziemnych już 
jesienią 1939 roku. W czerwcu 1940 roku gestapo 
aresztowało grupę harcerzy oraz ich harcmistrza. 
Po krótkim przetrzymaniu i bestialskim przesłucha-
niu, 5 lipca 1940 roku rozstrzelano ich w pobliskim 
lesie k/ wsi Sitno. Była to pierwsza egzekucja w po-
bliżu Radzynia. Ciała 14 zabitych harcerzy oraz ich 
komendanta zostały ekshumowane w 1946 roku 
i pochowane w zbiorowej mogile na cmentarzu 
parafialnym w Radzyniu Podlaskim.
Podczas odczytywania nazwisk poległych harce-
rzy uczniowie złożyli   kwiaty  i  znicze, następnie 
uczczono ich pamięć minutą ciszy.
Po oficjalnej części uroczystości pan Radosław Sa-
łata wręczył na ręce opiekunów podziękowania za 
udział w rajdzie a pani Urszula Oprawska–Abdułła-
jew zaprosiła zgromadzonych na gorącą, harcerską 
grochówkę. Na spotkaniu harcerskiej braci piose-
nek zabraknąć nie może, więc i u nas nie mogło być 
inaczej. Pani Magdalena Mitura pięknie zagrała na 
akordeonie a wyśpiewane przy jej akompaniamen-
cie pieśni jeszcze długo niosły się po lesie. 
Spotkanie zakończyła pani Dyrektor Urszula 
Oprawska – Abdułłajew dziękując wszystkim za 
przybycie i życząc szczęśliwego powrotu do szkół.

SP Krasew

Rajd rowerowy  
„100 km na 100 -lecie 
Niepodległej”
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Podczas II Turnieju Wsi rozstrzygnięto konkurs 
„Na Potrawę Biało-Czerwoną”. W konkursie wzięły 
udział koła gospodyń z Woli Chomejowej, Olszew-
nicy, Osowna, Tchórzewa, Krasewa, Nowin, Sitna 
i Grupa Wokalna ,,Siew'' z Woli Osowińskiej.Pomy-
słowość pań przerosła oczekiwania i wyobraźnię 
organizatorów. Już same nazwy były wspaniałe: 
Niepodległościowe granaty Chomeja'', ,,Ułańskie   
bagno'',,Na żołnierski głód''.... Kształty i kolory re-
welacyjne...nie wspominając o smaku....Wszyscy 
zasługują na podziw. Z ogromną trudnością wybo-
ru komisja oceniająca postanowiła nagrodzić trzy 
wyroby: z Woli Chomejowej, Osowna i Olszewnicy. 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczest-
ników....

GOKiS

konkurs „na potrawę biało-czerwoną”



k u l i n a r i ak u l i n a r i a
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Ciasto  
Biało-Czerwone
Przepis, który został uznany za najlepszy podczas 
konkursu „Na Potrawę Biało-Czerwoną”, którego 
rozstrzygnięcie miało miejsce podczas Turnieju Wsi 
w Woli Chomejowej.

Składniki:
1 1/2  kg truskawek
4 galaretki truskawkowe
0,5 l śmietanki  30% lub 36%
1/2 szkl. cukru pudru
4 łyżki żelatyny

Wykonanie:
Masa Czerwona: 
Truskawki dobrze zblendować, gotować przez 30 
min na wolnym ogniu, zdjąć z gazu wsypać 
4 galaretki i dobrze wymieszać. Pozostawić do 
ostygnięcia, od czasu do czasu mieszając. Tężejącą 
masę truskawkową przełożyć do blaszki (można 
bezpośrednio na folię lub biszkopt).

Masa Biała:
Śmietankę 30% lub 36% ubić z cukrem pudrem 
i dodać 4 łyżki rozpuszczonej żelatyny.
Na dobrze zastygniętą masę truskawkową wyłożyć 
bitą śmietanę . Ciasto wstawić do lodówki najlepiej 
na całą noc, aby dokładnie stężało.

Udekorować według uznania.

Ciasto przygotowały: 
Dominika Nowicka oraz Monika Nowicka
przepis od Pani Heleny Młynarczyk

 

Znacie jakieś ciekawe przepisy?

Chcecie podzielić się z czytelnikami  

waszymi ulubionymi daniami?

Zapraszamy do współtworzenia  

tego działu !

Przepisy prosimy wysyłać:  

e-mail:  czapla@borkiradzynskie.pl 

lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy, 

lub do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Borkach z siedzibą w Woli Osowińskiej.

ZAPRASZAMY !



2	czerwca	1979	r. – I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

4	czerwca	1989	r.	– Zwycięstwo wyborcze „Solidarności”

6	czerwca	2010	r.	– Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszko

13	czerwca	1967	r. – Pierwszy koncert The Rolling Stones 
w Polsce

17	czerwca	1793	r. – Ostatni Sejm I Rzeczypospolitej

19	czerwca	1963	r. – Pierwsza edycja Festiwalu Piosenki Pol-
skiej w Opolu

20	czerwca	1815	r. – Proklamowanie utworzenia Królestwa 
Polskiego

22	czerwca	1792	r. – Ustanowienie Orderu Virtuti Militari

22	czerwca	1941	r. – Atak Niemiec na ZSRR

24	czerwca	972	r. – Bitwa pod Cedynią

25	czerwca	1976	r. – Strajki w Radomiu, Płocku i Ursusie

28	czerwca	1956	r. – Poznański Czerwiec

03	lipca	1949	r.	– „Cud Lubelski”

04	lipca	1610	r.	– Bitwa pod Kłuszynem wygrana przez wojska 
Stefana Żółkiewskiego nad znacznie liczniejszymi wojskami 
Rosyjskimi, która otworzyła drogę do zajęcia Moskwy.

7	lipca	1807	r.	– Pokój w Tylży. Powstanie Księstwa Warszaw-
skiego

14	lipca	1894	r. – Pierwszy mecz piłkarski w Polsce

15	lipca	1410	r.	– Bitwa pod Grunwaldem

20	lipca	1797	r.	– Pierwsze wykonanie „Mazurka Dąbrowskie-
go”

22	lipca	1944	r.	– Ogłoszenie manifestu PKWN

wydarzyło się wydarzy się
Lipiec

01.07-30.08.2018 – Wakacje z książką i nie 
tylko (GBP Borki)

08.07.2018 – Festyn Sportowy w Starej Wsi: 
biegi, grupy rekonstrukcyjne, strzelanie, 
surwiwal (Stara Wieś)

22.07.2018 – XIX Spotkania Teatrów Wiejskich 
– „Teatr w Opłotkach” (Sitno)

22.07.2018 – Obchody 75  rocznicy masowych 
aresztowań mieszkańców Woli Osowińskiej, 
koncert pieśni partyzanckiej (Wola Osowiń-
ska)

Sierpień

05.08.2018 – Turniej ulic na ludowo (Wola 
Osowińska)

13-24.08.2018 – Akcja Lato (GOKiS)

19.08.2018 – Turniej w siatkówkę plażową na 
zakończenie lata (Borki)

26.08.2018 – Gminne Święto Plonów (Borki)

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