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OKŁADKA: Spotkanie Wójta Gminy Borki z Prezydentem Andrzejem Dudą z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
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słowo wójta
Szanowni Państwo, 

Jestem bardzo szczęśliwy, że po długich perturba-
cjach, podpisaliśmy umowę z Lubelskim Urzędem 
Marszałkowskim na montaż 367 instalacji solar-
nych na terenie gminy Borki. Pozwólcie Państwo, 
że przypomnę najważniejsze informacje dotyczące 
tej inwestycji:
- instalacja 2 panelowa: całkowity koszt 9 634,68 zł 
/ koszt po stronie mieszkańca: 1 900,00 zł
- instalacja 3 panelowa: całkowity koszt 10 843,20 zł 
/ koszt po stronie mieszkańca: 2 200,00 zł 
- instalacja 4 panelowa: całkowity koszt 12 261,24 zł 
/ koszt po stronie mieszkańca: 2 500,00 zł
- całkowity koszt zadania: 3 778 643,94 zł / kwota 
dofinansowania: 2 734 396,42 zł.
- wykonawca - ANTINUS Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 
39 B5 96-100 Skierniewice.
Z przyjemnością informuję Państwa, że wspólnie 
z wykonawcą podjęliśmy decyzję, aby wszystkie 
„solary” zainstalować już w tym roku. ANTINUS  
Sp. z o.o. w pierwszej kolejności rozpocznie mon-
towanie instalacji solarnych w gminie Wohyń, któ-
ra jako pierwsza otrzymała pieniądze od Urzędu 
Marszałkowskiego, a następnie w naszej gminie. 
Już wkrótce wykonawca przedstawi nam szczegó-
łowy harmonogram montażu, który niezwłocznie 
opublikujemy. Wstępnie ustaliliśmy, że prace będą 
trwały od września do października. Niestety, zosta-
ną podjęte już po sezonie letnim, ale oczekujemy, 
że będą sprawnie wykonane. Dobra informacja jest 
taka, że wszyscy będą mieli zainstalowane „sola-
ry” już w bieżącym roku, a tym samym nie będzie 
konieczności rozważania, kto powinien mieć je za-
montowane w tym roku, a kto w następnym.
Dwie kolejne dobre wiadomości, którymi chciał-
bym się z Państwem podzielić dotyczą dwóch 
wniosków napisanych z myślą o seniorach na łącz-
ną kwotę 765 805,95 zł, które uzyskały pozytywną 
ocenę i w związku z tym otrzymamy dofinansowa-
nie w kwocie 643 299,76 zł na ich realizację.
Pierwszy z wniosków pod nazwą „Klub Seniora 
w Gminie Borki” został złożony do RPO WL i będzie 
realizowany od 01.09.2018 r. do 31.12.2020 r. W ra-
mach jego realizacji będą wykonywane następu-
jące zadania: 
- remont remizy OSP Borki,

- cykliczne zajęcia ogólnorozwojowe (zajęcia przyczyniające się do 
rozwoju wiedzy i zainteresowań seniorów, zapoznanie się z nowo-
czesna technologią),
- cykliczne zajęcia artystyczne (muzyka, śpiew, taniec, rękodzielnicze 
- według zainteresowań seniorów), 
- cykliczne zajęcia kulinarne (animacyjne wykłady i warsztaty na te-
mat zdrowego odżywiania i diety połączone ze wspólnym przygo-
towywaniem zdrowych posiłków), 
- cykliczne zajęcia ekologiczno-ogrodnicze, 
- cykliczne zajęcia sportowe (ogólnousprawniające, różnego rodzaju 
zajęcia ruchowe dostosowane do wieku seniorów, np.: nordic walking, 
aerobik, zajęcia z samoobrony), 
- spotkania okolicznościowe, np.: Dzień Seniora, majówka, bal kar-
nawałowy,
- jednodniowa wycieczka integracyjna do teatru lub muzeum.
Drugi został złożony w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w ramach 
programu wieloletniego „SENIOR+”. Realizowany będzie w okresie od 
01.05.2018r. do 31.12.2018 r. Jest to wniosek, który może być składany 
w każdym roku i właśnie tak mamy zamiar robić. W ramach tej ini-
cjatywy będą realizowane następujące zadania: 
- remont budynku po byłej szkole w Osownie, 
- organizacja spotkań, na których seniorzy będą mogli aktywnie spę-
dzić czas wolny, rozwijać swoje zainteresowania, podzielić się z innymi 
swoimi poglądami, problemami, wziąć udział w różnego rodzaju 
zajęciach zarówno artystycznych, jak i kulinarnych.
- Klub Senior + docelowo będzie miejscem, w którym seniorzy będą 
mogli jednocześnie miło i aktywnie spędzić czas, ale też nauczyć się 
czegoś nowego, np.: obsługi komputera, korzystania z Internetu (m.in. 
bankowość elektroniczna, jak rozpoznać zagrożenia) oraz otwartości 
na innych ludzi, ich poglądy, problemy,
- organizacja spotkań z osobami, które będą rozwijały zainteresowa-
nia i pasje osób starszych.
- organizacja spotkań z lekarzem internistą, dietetykiem (pomiar ci-
śnienia, cukru we krwi) - 2 razy w miesiącu, celem uświadomienia 
osobom starszym jak ważne jest zdrowe odżywianie i w konsekwencji 
kontrola stanu zdrowia,
- organizacja zajęć sportowych z wykorzystaniem siłowni zewnętrz-
nej, spacery nordic walking,
- socjoterapia: organizacja wieczoru literackiego (2 razy w tygodniu), 
wieczoru poezji (2 razy w tygodniu), wieczoru pieśni i tańca (1 raz 
w miesiącu) - zajęcia naprzemienne.
Szanowni Państwo,
Wspólnie z Urzędem Gminy Borki i Jednostkami Podległymi (GOKiS, 
GBP, szkoły, ZGK, GOPS) bardzo cieszymy się z każdej pozyskanej 
„złotówki” i pomimo „nieprzychylnych powiewów wiatru” ciągle pi-
szemy wnioski do różnych instytucji. Od 2015 roku do chwili obecnej 
napisaliśmy i złożyliśmy 49 wniosków o dofinansowanie na kwotę 
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około 32 mln zł, z czego:
 - negatywnie rozpatrzonych było 11 wniosków na 
kwotę 12 mln zł;
 - 29 wniosków otrzymało dofinansowanie na kwo-
tę około 8 mln, z czego dofinansowanie wynosi 6 
mln zł;
- 9 wniosków na kwotę ok. 12 mln zł (z czego do-
finansowania 10 mln) nie zostało jeszcze rozstrzy-
gniętych.
Należy stanowczo podkreślić, że żaden odrzucony 
wniosek nie był błędnie napisany pod względem 
formalnym. Po prostu oceniający przyznali niską 
liczbę punktów lub też zabrakło środków pienięż-
nych na dofinansowanie. 
Warte podkreślenia jest fakt, że na terenie gminy 
Borki Fundacja Digital Observatory inwestuje około 
50 mln zł. Inwestycja w Centrum Nauki i Przyrody 
ma przynieść docelowo 100 miejsc pracy i poda-
tek z około 40 ha obszaru zaadaptowanego pod 
to przedsięwzięcie.
Nie można też zapomnieć o modernizacji dro-
gi Borki – Ulan wspólnie z powiatem radzyńskim 
i gminą Ulan-Majorat. Jest to około 10 mln inwe-
stycja, przy naszym 2 mln wkładzie własnym. Jest 
ona zaplanowana na lata 2018-2019.
Proszę Państwa, jako przedstawiciele gminy Borki 
analizowaliśmy możliwości składania wniosków 
o dofinansowanie na różne działania. Niestety, nie 
na wszystkie mogliśmy wnioskować. Składa się na 
to wiele przyczyn, między innymi:
- nie jesteśmy aglomeracją, 
- nie było gotowych projektów/dokumentów, które 
trzeba przygotowywać, czasem nawet latami,
- nie spełnilibyśmy wszystkich wskaźników zawar-
tych w projekcie, które pozwoliłyby na jego sfinan-
sowanie,
- ograniczają nas środki budżetowe, gdyż każdy 
wniosek wymaga wkładu własnego.
Życząc Państwu przyjemnej lektury w te upalne 
dni, chcę jeszcze napomknąć, że szczegółowe 
podsumowanie inwestycji i pozyskanych środków 
zewnętrznych już wkrótce ukaże się w „Czapli”.

Radosław Sałata

Kongres Młodego Samorządu, inicjatywa burmistrza Dusznik 
Zdrój, Piotra Lewandowskiego, zgromadziła kilkudziesięciu samo-
rządowców młodego pokolenia oraz wartościowych prowadzą-
cych. Podczas kongresu były przeprowadzone ciekawe wykłady 
i warsztaty m.in.: współpraca samorządów z Lasami Państwowy-
mi, e-mobilność, wsparcie przedsięwzięć samorządów ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, program ,,Biathlon 
dla każdego." Spotkał się z nami również pan premier Mateusz 
Morawiecki, z którym podzieliliśmy się spostrzeżeniami doty-
czącymi samorządów, prosząc o uwzględnienie tych wniosków 
w działalności rządu.

Kongres Młodego Samorządu

Fot. Podpisanie umowy na wykonanie instalacji 
solarnych.
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W miesiącach luty, marzec, kwiecień odbyły się zebrania wiejskie w 
Gminie Borki podsumowujące ubiegły rok. W spotkaniach z miesz-
kańcami udział wziął Wójt Gminy Borki Pan Radosław Sałata. 
Nowiny (18 lutego)
Liczba uczestników zebrania 28 na 184 pełnoletnich mieszkańców 
wsi. Sołtys poinformował, na co został wydatkowany fundusz so-
łecki w 2017 r.: wyrównanie tłuczniem drogi do Państwa Mazurków 
oraz do Państwa Ziarków. Ze środków z konkursu na „Sołtysa Roku” 

Cykl zebrań wiejskich  
z udziałem Wójta Gminy

za lata 2015 i 2016 została wyremontowana remiza 
OSP, przede wszystkim wykonanie instalacji elek-
trycznej i oświetlenia. Rok 2017 był poświęcony na 
przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi 
asfaltowej do Pana Krzysztofa Bącika. W 2018 r. 
Rada Gminy przeznaczyła 100 tys. złotych z bu-
dżetu gminnego na budowę tej drogi.  Prace roz-
poczną się gdy zostanie przeniesiony światłowód. 
Mieszkańcy zgłaszali problem z wodociągiem. 
Bardzo często w Nowinach zdarza się brak wody. 
Wójt Gminy Borki podziękował OSP Nowiny za po-
moc przy pisaniu projektów, bo dzięki temu mo-
gły skorzystać wszystkie miejscowości, w których 
zostały zainstalowane place zabaw oraz siłownie 
zewnętrzne. Wójt opowiedział również o inwesty-
cjach zaplanowanych na 2018 r.: m.in. o instalacjach 
solarnych oraz o Centrum Nauki i Przyrody w Bor-
kach.
Wola Osowińska ( 18 lutego)
Najważniejszymi tematami zebrania była sprawa 
apteki i budowa parkingów przy ośrodku zdrowia 
i kościele. Wójt wyjaśnił, że na prowadzenie apteki 
w Woli Osowińskiej są chętne dwie osoby. W gestii 
gminy Borki będzie wyremontowanie budynku z 
zewnątrz: wymiana okien i drzwi a także wyko-
nanie podjazdu dla niepełnosprawnych.  Parkingi 
przy kościele i ośrodku zdrowia będą wykonane 
jednak potrzebna jest pomoc mieszkańców przy 
porządkowaniu terenu. Następnie przedstawił 
inwestycje jakie są planowane w Gminie Borki na 
rok 2018: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bor-
kach, przebudowa drogi powiatowej Borki-Ulan 
oraz budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w 
Woli Osowińskiej w formule partnerstwa publiczno 
prywatnego. Fundacja Obserwatorium Zarządza-
nia  wykonuje w pałacu w Borkach  Multimedialne 
Centrum Nauki. Jak powiedział Wójt jest to szansa 
dla mieszkańców Gminy Borki na pracę, ponieważ 
planowane jest zatrudnienie około 100 osób. Do-
datkowo Fundacja będzie potrzebować lokalnych 
firm do wykonania prac remontowych. Konserwa-
tor zabytków wyraził zgodę na rewitalizację pałacu 
w Woli Osowińskiej.  
Maruszewiec Nowy (20 lutego)
Liczba osób obecnych na zebraniu 16 na 57. Miesz-
kańcy pytali Wójta o dokończenie remontu drogi a 
także czy jest możliwe wykonanie kanalizacji. Pani 
Sołtys poinformowała, że konieczne jest odnowie-
nie kapliczki w Maruszewcu Nowym a także wyko-
nanie oświetlenia przy drodze. 
OLSZEWNICA (24 lutego)
Według listy obecności w zebraniu uczestniczyło 
18 mieszkańców na 309. Pani Sołtys przedstawiła 
sprawozdanie z wykonanych prac w 2017 r. Było 
to m.in. remont wewnętrzny remizy oraz kapliczki 
przy przystanku autobusowym. Zorganizowano 
Dokopiny, podczas których podjęto próbę bicia 
rekordu Guinnessa w największej ilości osób jedzą-
cych placki ziemniaczane jednocześnie; zamonto-
wano plac zabaw. Podczas spotkania omawiano 

Z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie od Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, na spotkanie z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego. Był to dla mnie wielki zaszczyt.
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również plany na 2018 r. Mieszkańcy Olszewnicy ca-
łość środków z funduszu sołeckiego przeznaczyli 
na remont remizy OSP-wykonanie pokrycia dacho-
wego. Z funduszy, które otrzymało Stowarzyszenie 
„Olszewiacy” zostaną zorganizowane „Dokopiny”, 
otwarta impreza dla wszystkich mieszkańców całej 
gminy. 
Stara Wieś (25 lutego) 
Sołtys przedstawiła sprawozdanie z wykonanych 
czynności: remont dróg gminnych, modernizacja 
boiska sportowego w Starej Wsi, montaż trzech 
tablic informacyjnych, wykonanie dokumentacji 
na chodnik łączący Starą Wieś z Borkami, zakup 
materiałów na wykonanie ogrodzenia przy szkole. 
Mieszkańcy w Starej Wsi zgłaszali problem podo-
rywania dróg przez rolników i zniszczenia przepu-
stów do okolicznych łąk, które powstały prawdo-
podobnie na skutek prac melioracyjnych. Strażacy 
OSP Stara Wieś poruszyli temat nieuregulowanego 
dotąd statusu prawnego strażnicy. Chcieliby, aby 
prawa do własności miała Straż OSP, ewentualnie 
na współwłasność z Gminą Borki. Udział 15 osób 
w zebraniu na 511. 
Pasmugi (26 lutego)
Sołtys omawiała główne potrzeby swojej miej-
scowości. Zaznaczyła, że głównym priorytetem 
jest poprawa nawierzchni drogi prowadzącej do 
DK19. Mimo, że w ubiegłym roku była naprawiana, 
w okresie zimowym powstały ubytki, które trzeba 
uzupełnić masą bitumiczną. Zakrzaczenia przy 
drogach prowadzących z Pasmug do Osowna oraz 
do Bork, powodują niebezpieczeństwa i trzeba je 
zlikwidować-taką prośbę wystosowali  mieszkań-
cy. Następnie odpowiadając na pytania mieszkań-
ców poinformował, że wkrótce zostanie ogłoszony 
przetarg na montaż instalacji solarnych, w marcu 
zostanie złożona dokumentacja na gazyfikację. Na 
zebraniu obecnych było 12 osób na 65. 
Osowno (4 marca)
Udział 11 mieszkańców na 368 osób. Wójt Gminy 
Borki poinformował, że na świetlicę wiejską został 
złożony wniosek na utworzenie „Klubu Seniora”. 
Dzięki temu programowi będzie można wyremon-
tować budynek. Sołtys poprosiła Pana Wójta by 
uporządkować teren za remizą strażacką. Jest tam 
ogromy dół, który uniemożliwia oczyszczenie me-
chaniczne z zakrzaczeń oraz traw.  
Borki (6 marca) 
Liczba mieszkańców uczestniczących: 25 na 539 
osoby. Sołtys złożył sprawozdanie z wykonanych 
czynności w 2017 r. oraz z zrealizowanych prac: re-
mont boksów garażowych w remizie OSP Borki tj. 
wykonanie nowej posadzki, naprawienie tynków, 
malowanie ścian oraz wymiana okien. Rozmowy 
dotyczyły głównie inwestycji wykonywanych w 
miejscowości Borki np.: rozbudowa oczyszczalni 
ścieków oraz remont drogi powiatowej. Mieszkańcy 
Borki pytali również o procedurę związaną z budo-
wa dróg ulicy Jaśminowej i Lubelskiej. Wójt poinfor-
mował, ze procedura zatrzymała się w Starostwie, 

skierowane zostało zapytanie, na razie nie ma odpowiedzi.
Tchórzew (7 marca)
Mieszkańcy omawiali zaplanowane prace na 2018 r. przede wszystkim 
uporządkowanie terenu wokół budynku OSP po zamontowanym 
placu zabaw oraz zaplanowany remont strażnicy. Zebrani podjęli 
również decyzję przeznaczenia funduszu sołeckiego na wyremonto-
wanie drogi do Pana Grzegorza Niewęgłowskiego a pozostałą kwotę 
5 266 zł na zakup kostki brukowej i materiałów potrzebnych na upo-
rządkowanie terenu. 
Sitno (13 marca) 
Według listy obecności udział wzięło 26 mieszkańców na 241. Wójt 
Gminy Borki opowiedział o inwestycjach planowanych w Gminie 
Borki. Jest to m.in. przebudowa oczyszczalni ścieków w Borkach, 
wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe, remont drogi powiatowej 
Borki-Ulan, montaż instalacji solarnych a także gazyfikacja. Miesz-
kańcy wsi Sitno są zainteresowani przyłączeniem się do oczyszczal-
ni ścieków w Borkach. Wójt poinformował, że jest taka możliwość i 
dodatkowo rury wodociągowe będą wymieniane ponieważ zdarzają 
się częste awarie na tym odcinku. Udział w zebraniu wziął również 
przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Pan Adam Król, który po-
informował o planowanych pracach melioracyjnych we wsi Sitno. 
Wola Chomejowa  (27 marca)
Na zebraniu było obecnych 9 mieszkańców na 397. Sołtys poinfor-
mował mieszkańców o możliwości podpisywania umów na montaż 
instalacji solarnych w Urzędzie Gminy Borki. Mieszkańcy podjęli de-
cyzję o pracach melioracyjnych w ich miejscowości, pytali również o 
remont drogi powiatowej. Jest bardzo zniszczona i wymaga naprawy. 
Kolejnym omawianym tematem był planowany na 24 czerwca 2018 
r.”II Gminny Turniej Wsi”. 
Artykuł napisany na podstawie protokołów z zebrań wiejskich. 

Ewa Mateusiak



7

W piątek, 6 kwietnia ZPO w Borkach był gospodarzem Powiatowego 
Konkursu Wiedzy o Św. Janie Pawle II. Konkurs został objęty patrona-
tem starosty radzyńskiego, pana Lucjana Kotwicy, a jego adresatami 
byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych z terenu powiatu radzyńskiego. Zanim uczestnicy przy-
stąpili do rozwiązywania testów konkursowych nastąpiło uroczyste 
otwarcie imprezy. Wszystkich biorących udział w konkursie oraz ich 
opiekunów powitał pan dyrektor, Roman Pawelec, który wyraził ra-
dość z tak licznej grupy uczniów, którzy wykazali chęć uczestnictwa 
w wydarzeniu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za 
udział w konkursie, natomiast laureaci zostaną nagrodzeni 15 czerwca 
2018 roku na Ogólnopolskim Zjeździe Rodziny Szkół im. Jana Pawła 
II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzy-
niu Podlaskim. Podziękowania i słowa uznania za włożoną pracę dla 
wszystkich uczestników, gratulacje dla najlepszych!

Violetta Rogulska

W rocznicę urodzin Papieża 
Św. Jana Pawła II odbył się 
cykl imprez dedykowanych 
Papieżowi Polakowi.

Powiatowy Konkurs 
Wiedzy o Św. Janie Pawle II
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Już o ósmej rano grupa ponad 50 uczniów wraz 
z opiekunami wyruszyła na trasę rajdu. Pogoda 
sprzyjała, rześkie, poranne powietrze i brak wiatru 
dodawały energii, więc bez większych przygód 
szybko zbliżaliśmy się do Ulana. Postój w Olszew-
nicy i… tradycyjne już, losowanie jedynej nagrody 
w loterii organizowaneja dla uczestników rajdu 
przez Wójta Gminy Borki, czyli oczywiście… roweru! 
Tym razem szczęście uśmiechnęło się do Wiktorii 
Filip z klasy IIIA. Zwycięski „kupon na rower” tro-
chę zaskoczonej Wiktorii wręczył pan Radosław 
Sałata, wójt gminy Borki. Gdy dotarliśmy do Ulana, 
na chwilę spotkaliśmy się przed pomnikiem Jana 
Pawła II, gdzie pani Eulalia Mikołajuk, dyrektor 
Zespołu Szkół w Ulanie, oficjalnie powitała naszą 
grupę, a po złożeniu kwiatów przez delegacje obu 
szkół udaliśmy się do kościoła. Właśnie w trakcie 
mszy świętej kilkakrotnie zostały przywołane przez 
księdza Mirosława Żaczka słowa Papieża„Wczoraj 
do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest 
twoje”, które można uznać za motto tegorocznego 
rajdu.            
Po mszy ruszyliśmy w drogę powrotną do Bork, 
oczywiście w towarzystwie licznej grupy uczniów 
z Ulana. W drodze już dołączył do nas Wójt Gminy 
Ulan-Majorat, pan Jarosław Koczkodaj. W Borkach 
wspólnie odśpiewaliśmy „Barkę” przed pomnikiem 
Jana Pawła II. Następnie nastąpiło uroczyste powi-
tanie gości przez pana dyrektora Romana Pawelca, 
a potem już część integracyjna spotkania. Na obiad 
grochówka (przepyszna) i kiełbaski z grilla, mecz 
piłki nożnej pomiędzy drużynami obu szkół (wy-
nik 4:1 dla gospodarzy)… Miał odbyć się też mecz 
siatkówki pomiędzy opiekunami grup rajdowych, 
ale chyba dorosłym zabrakło energii… Zagrały więc 
dwie drużyny dziewcząt z Ulana, zasilone naszymi 
wuefistami, czyli panem Makoszem i panem Tom-
czakiem… Tu wynik nie był najistotniejszy (i tak cały 
show skradł Kacper z Ulana)…Na zakończenie jesz-
cze krótki koncert piosenek turystycznych w wy-
konaniu uczestników (choć i tak pierwsze głosy 
należały do obu wójtów oraz dyrektora Pawelca…) 
i trzeci Rajd Papieski „Od Jana Pawła II do Jana 
Pawła II” przeszedł do historii. Kolejny już za rok!  

Małgorzata Górna

Rajd Rowerowy 
„Od Papieża do Papieża”
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21 maja ZPO w Borkach, oraz zespół wokalny "Mięta" działający przy 
GOKiS - reprezentowały naszą gminę na Koncercie dla Jana Pawła 
II w ZSP w Radzyniu Podlaskim.
Koncert odbył się w ramach przygotowań do XXXI Ogólnopolskiego 
Zjazdu Rodziny Szkół im.Jana Pawła II, który odbędzie się w dniach 
15-16 czerwca 2018r. 
Gościem specjalnym był pułkownik Jan Urbaniak, który pilotował 
samolot podczas pielgrzymek Jana Pawła II. W koncercie uczestni-
czyły z chęcią reprezentując naszą gminę:
Natalia Zabielska, Julia Cabaj, Zuzanna Włodarczyk, Aleksandra Cie-
ślak, Izabela Skoworn, Wiktoria Skowron, Natalia Polkowska, Alicja 
Skoworn, Patrycja Góral, Anna Guz, Milena Wrzosek, Natalia Obroślak, 
Marta Kolęda, Agata Adameczek.
Serdecznie dziękujemy wokalistkom oraz dyrekcji ZPO Borki.

GOKiS

Koncert urodzinowy 
„Spiewamy dla Jana Pawła II”

Koncert w Lublinie 
„Wypłyń na głębię”
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie gościło we wtorek, 22 maja, 
artystów z całego województwa lubelskiego: na scenie pojawiły się 
chóry i zespoły taneczne z lubelskich szkół, zespoły śpiewacze z Górki 
Kockiej, Przytoczna, szkolne zespoły wokalne z Radzynia Podlaskie-
go czy Parczewa. Ponad 400 wykonawców połączył jeden koncert, 
poświęcony Janowi Pawłowi II w rocznicę Jego urodzin. Przez scenę 
przewinął się barwny korowód artystów (od przedszkolaków po do-
rosłych), którzy tańcem i śpiewem starali się przybliżyć publiczności 
osobę i dzieło Jana Pawła II. Widowisko „Wypłyń na głębię” zostało 
wyreżyserowane przez pana Józefa Obroślaka, wicedyrektora Wo-
jewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, który był także autorem 
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scenariusza.
Wśród widzów tego wydarzenia byli również uczniowie naszej szkoły 
(16 osób z ZPO Borki,  7 z GOK  w Borkach z/s w Woli Osowińskiej), 
którzy dzięki otrzymanym od organizatorów zaproszeniom mogli 
podziwiać ten barwny poetycko – muzyczny spektakl. Wyjazd do 
Lublina był dla uczestników formą nagrody za udział w różnorodnych 
działaniach artystycznych w mijającym roku szkolnym.

Małgorzata Górna

Noc Muzeów

Muzeum regionalne w Woli Osowińskiej przystąpiło do tej europej-
skiej akcji po raz siódmy. Impreza odbywała się 19 maja w godz. 18.00 
- 23.00. Zorganizowało ją Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tu-
walskiego, a dofinansował Powiat Radzyński w ramach zadania pod 
tytułem: Europejska Noc Muzeów 2018 w Radzyńskiej Krainie Ser-
deczności – Przystanek: Wola Osowińska. Organizacyjnego wsparcia 
udzieliły miejscowe instytucje: Gminny Ośrodek Kultury (przygoto-
wanie fotorelacji), Zespół Placówek Oświatowych (prace porządkowe 
wolontariuszy przed imprezą i pomoc w trakcie jej trwania), Zespół 
Szkół Rolniczych (pomoc wolontariuszy) i Ochotnicza Straż Pożarna 
w Woli Osowińskiej (wypożyczenie i dostarczenie ławek z miejscowej 
remizy).
Program imprezy realizowany był głównie wewnątrz budynku (z po-
wodu niesprzyjającej pogody) i przedstawiał się następująco:
- Zwiedzanie stałej ekspozycji w 6 salach: sień, dawna kuchnia, dawny 
pokój, sala poświęcona tkactwu, kancelaria szkolna, wystawa histo-
ryczna. Przewodnikami byli: Tadeusz Gajda, Bożena Skowron, Izabela 
Kożuch, Waldemar Kozieł, Krystyna Kożuch, 

- Pokazy ginących zawodów i czynności. Prezenta-
cje przygotowali:
Iwona Kolasik, Lucyna Skowron – domowy wyrób 
masła i sera
Krystyna Sałata – przędzenie na kołowrotku
Zofia Toczyńska – tkanie na krosnach
Albina Kożuch - maglowanie
Marta Grzejdak , Emilia Skowron – kwiaty z bibuły, 
haftowanie 
Mirosław Grydek – klepanie kosy, młócenie cepem
Stanisław Sałata – mielenie na żarnach
Wanda Gajda – liczenie na dawnych liczydłach biu-
rowych
- Projekcja filmowa. Małgorzata Rogulska – nauczy-
cielka, z pomocą ucznia Krystiana Izdebskiego z Ze-
społu Szkół Rolniczych - zaprezentowali nagrane 
w lutym 1988 roku „ Wesele sprzed stu laty” wg sce-
nariusza i w reżyserii Wacława Tuwalskiego. 
- Degustacja tradycyjnych i współczesnych potraw 
miejscowej kuchni. Uczestnicy mogli pokosztować 
wielu potraw takich jak: podsos, bigos z buraków, 
kasza jaglana na mleku, placek drożdżowy z wi-
śniami, jaglaniak, gryczaniak, pierożki z marmola-
dą, wafelki, ciasto cynamonowe, ciastka domowe, 
piernik, rogaliki, pleśniak, zebra, szarlotka, kompot 
z owoców, kawa zbożowa, domowe masło i ser, 
chleb ze smalcem i kwaszonym ogórkiem.
Wymienione potrawy przygotowały: Lucyna Skow-
ron, Iwona Kolasik, Krystyna Kożuch, Izabela Ko-
żuch, Grażyna Listosz, Elżbieta Deleżuch, Zofia 
Janiszek, Bożena Skowron, Urszula Mitura, Maria 
Kępka, Mirosława Latoch, Alicja Grydek, Barbara 
Wiąch, Agnieszka Michalska.
- Koncert „Melodie pokoleń Niepodległej”- zagrał 
i zaśpiewał Jarosław Stefaniak.
- Mikrofon dla wszystkich – z  nieograniczonej 
możliwości występu przed mikrofonem skorzy-
stali przedstawiciele różnych pokoleń: Dariusz 
Gałan, Natalia Grzejdak, Izabela Skowron. Wikto-
ria Skowron, Milena Wrzosek, Michał Górecki, Al-
bina Kożuch, 5-letnia Natalia Gruba i jej brat-bliź-
niak Wiktor. Wszyscy otrzymali pamiątkowe kubki 
z okolicznościowym nadrukiem.
- Loteria fantowa (bez pustych losów) - to dodat-
kowa atrakcja, głównie dla dzieci, przygotowana 
przez wolontariuszy: Magdalenę Kolasik i  Igora 
Strzyża.
-Losowanie stołka radnego. Około 22.30 – odbyło 
się (wzorem lat ubiegłych) losowanie drewnianego 
stołka z okolicznościowym napisem, wykonanego 
przez Waldemara Skowrona, woleńskiego stolarza, 
zasiadającego w Radzie Gminy Borki. Pamiątkowy 
stołek otrzymała Magdalena Mitura. Do uczestni-
ków trafiły również drewniane miniaturki Muzeum 
oraz wypieki „warkoczopodobne” z miejscowej pie-
karni, podarowane przez Bogdana Smogorzew-
skiego.

GOKiS
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23 kwietnia 2018 r. z okazji Światowego Dnia Książki 
i Praw Autorskich w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Borkach odbył się spektakl promujący czytel-
nictwo „Na tropie afery, gdzie się podziały litery!?". 
Widzami przedstawienia teatralnego było ponad 
100 dzieci z klas 0-III wraz z nauczycielami ze szkół 
z terenu gminy Borki. Głównym celem widowiska 
było zachęcanie dzieci do czytania, przypomnienie, 
że dzięki książkom zdobywamy wiedzę, trenujemy 
umiejętność czytania, rozbudowujemy słownic-
two, kształtujemy wyobraźnię. Młodzi widzowie 
zachwyceni byli grą aktorów oraz efektownymi 
i kolorowymi kostiumami. W trakcie przedstawie-
nia artyści w zabawny sposób angażowali dzieci do 
aktywnego udziału w spektaklu. Spotkanie teatral-
ne okazało się dla dzieci niezwykłym przeżyciem, 
które dostarczyło wiele pozytywnych i niezapo-
mnianych wrażeń.

GBP Borki

Spektakl teatralny 
promujący 
czytelnictwo
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gminne obchody 
dnia konstytucji 3 maja 
i dnia strażaka

3 maja mieszkańcy gminy Borki oraz zaproszeni go-
ście uczestniczyli w gminnych obchodach Święta 
Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Strażaka. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w. Naj-
świętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych 
w Borkach. Msza miała uroczystą oprawę – uczest-
niczyły w niej poczty sztandarowe ZPO w Borkach 
(gimnazjum i szkoły podstawowej) oraz poczty wy-
stawione przez jednostki straży pożarnej z terenu 
gminy Borki. Celebransami zaś byli ks. Waldemar 
Pawelec, pallotyn oraz ojciec Wojciech Niścigorski, 
werbista misjonarz.
Oficjalna część obchodów miała miejsce w hali 
sportowej ZPO w Borkach. Wśród gości między 
innymi byli: pan Marcin Czyżak, reprezentujący 
Marszałka Województwa Lubelskiego, Sławomira 
Sosnowskiego, pan Radosław Sałata, Wójt Gminy 
Borki, radni gminni, sekretarz Gminy Borki, pani Re-
nata Leszcz, dyrektorzy szkół z terenu gminy, sołtysi 
i przedstawiciele jednostek straży pożarnej.
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego 
głos zabrał Wójt Gminy Borki, pan Radosław Sa-
łata, który w swoim wystąpieniu nawiązał do 227. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podkreśla-
jąc doniosłość tego wydarzenia. Następnie odbyło 
się wręczenie odznaczeń i pamiątkowych medali 
zasłużonym strażakom z jednostek straży pożarnej 
naszej gminy. Kolejnym punktem uroczystości były 
okolicznościowe wystąpienia gości. 
Oficjalną część obchodów zakończyły występy 
przygotowane przez uczniów ZPO w  Borkach 
oraz pokaz ratownictwa drogowego przygotowany 
przez OSP w Borkach.

Jacek Niebrzegowski
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opowieści 
sprzed lat

Polecam Państwu kolejną opowieść Zygmunta 
Jaźwińskiego (ostatniego właściciela majątku Bor-
ki), opisującą wydarzenia z … No właśnie – miałem 
trudności z ustaleniem dokładnej ich daty. Z pew-
nością działy się one ponad sto lat temu tj. przed 
odzyskaniem niepodległości, gdyż ich uczestnika-
mi byli m.in. carski gubernator i carski oficer. Głów-
nymi bohaterami tej opowiastki są Pan Zygmunt J. 
i jego klacz Aspazya. 
Pani Anna Krzyżanowska, córka Zygmunta Jaźwiń-
skiego potwierdziła mi, że Zygmunt J. to jej ojciec 
Zygmunt Jaźwiński, a Aspazya pochodziła z jego 
stajni w Borkach. Tekst potwierdza, iż Zygmunt 
Jaźwiński był wielkim miłośnikiem koni a umiesz-
czenie wspomnień o Aspazji w oddzielnej opo-
wiastce  zaświadcza o tym, jak głęboko przeżył jej 
utratę.
Z  lat mojej wczesnej młodości pamiętam opo-
wiadania dawno zmarłych a  wtedy sędziwych 
mieszkańców Wrzosowa, o nietypowym sporcie 
jaki uprawiali bracia Jadźwińscy. Otóż zimą często 
widywano narciarza w tandemie z koniem, który na 
długiej ląży ciągnął w galopie człowieka na nartach 
po okolicznych polach.
Za miesiąc przedstawię Państwu ostatnią już z opo-
wieści Zygmunta Jaźwińskiego opisującą wydarze-
nia jeszcze wcześniejsze.

Marek Korulczyk

UWAGA:  
w tekście zachowano oryginalną pisownię

Kolejny SezonTowarzystwa "yścigów Konnych 
w Królestwie Polskim zapowiadał się nieciekawie.
Nie było żadnych wybitych koni. Nie przewidywano 
sensacji. Trzeba było jednak coś uczynić. 
Zarzad Towarzystwa Wyścigów wydelegował Pre-
zesa zagranicę. Jak tam sobie radzą, jakie są nowe 
prądy. 
Prezes odwiedził Paryż i London. Rzeczywiście, ci 
Anglicy idą z postępem. Mało im biegów mila, czy 
dwie. Biegi myśliwskie też tradycyjnie się odbywają, 
ale nie przez cały rok. Nowość: w pogoni za rekor-
dami wprowadzono biegi długodystansowe, 2, 4, 
a nawet 5 i więcej mil. To, że nie wszyscy jeźdźcy, czy 
konie to wytrzymują, to nie racja. Za to ci jeźdźcy, 

a właściwie konie co wyjdą cało w tego morderczego wyścigu, dają 
rękojmię, że ich potomstwo przekaże przejęte walory, dalej, i w ten 
sposób da sie wyeliminować bezcenne konie-maszyny o stalowych 
mięśniach, płucach i sercach. 
Wsród członków Towarzystwa wieści te nie wzbudziły początkowo 
entuzjazmu.Było wiele zastrzeżeń,gdzie konie, gdzie takie tory, ale 
sytuacja bez mała przymusowa skłoniła Zarząd do dokonania pró-
by na terenie Królestwa.Wyłoniono Komisję,której zadaniem było 
opracowanie projektu,i przedłożenie go jaknajwcześniej Zebraniu 
Członków TWKKP. Komisja wywiązała się z zadania nienagannie.
Zaprojektowano i zatwierdzono trasę: Warszawa-Grójec-Warszawa 
po obliczeniu wytrasowano 100 wiorst !!  Rekord w tej dziedzinie,
Wyścig zareklamowano między hodowcami i właścicielami koni wy-
ścigowych.Udział mogli wziąść tylko hodowcy lub właściciele koni 
pełnej krwi osobiście. Udział dżokejów nie był przewidziany.
Po długich namysłach zgłoszono 15 koni. Nagroda była wabiąca: 5 
tysięcy rubli w złocie, dyplom, oraz żeton złoty lub srebrny. Koń zwy-
cięski mógł by zakupiony po bardzo wysokiej, wielokrotnie wyższej 
niż noramnie - cenie.
No i sława. Zupełna zmiana rangi stajni, reklama daleko poza Króle-
stwa Polskiego granice. Fachowe zagraniczne dzienniki podały do 
wiadomości ogólowy wielbicieli tego sportu o tej próbie polskich 
hodowców. Zainteresowanie wyścigiem wzrastało. Ruszyły zakłady 
u prywatnych bookmacherów. W dzień wyścigu zapełniło się pole 
wyścigowe. Loże, trybuny, high-life w komplecie.Tłumy na miejscach 
zwykłych,morze stojących.
Start odbył się względnie gładko, ładna pogoda sprzyjała zawodni-
kom, przed którymi stał ciężki,niezwykle ciężki etap. Wielu z nich,acz-
kolwiek świetnych jeźdźców, nie posiadało odpowiedniej zaprawy,aby 
sprostać,jak znawcy przewidywali 6-cio godzinnemu, wytężonemu, 
a dotychczas nigdy praktycznie nie stosowanemu wysiłkowi.A ko-
nie ? jazda w tych warunkach i na takim dystansie wymaga ścisłej 
współpracy, koordynacji" i wspolnego wyczucia.
Człowiek musi zrozumieć zwierzę,a to zwierzę wiedzieć, czego od 
niego czlowiek wymaga.- 
Gdy grupa jeźdźców znikneła z oczu, nastąpiło chwilowe odpręże-
nie. Właściwie nikt nie mógł przewidzieć zwycięzcy zbyt dużo było 
dobrych koni, zbyt ciężkie warunki, zbyt wielki odstęp czasu. Wie-
le,bardzo wiele mogło się zdarzyć, bardzo wiele czynników mogło 
mieć bezpośredni wpływ na rezultaty. Przewidzieć nie sposób,jakie 
czasem drobiazgi wywierają decydujący wpływ,i jakie mają znacze-
nie fakty drobne. Nie było takiego,co by mógł stwierdzić pewnie,; 
wszystko przewidziałem, nic się nie może zdarzyć niespodzianego".
Przed startem optycznie wyróżniały się 2 konie -Wałach, znakomitego 
pochodzenia, właściciel i jeździec oficer rosyjski, oraz klacz, "Aspazya" 
niezwykle szlachetna, skaro-gniada, subtelna, lecz jednocześnie zna-
komicie zbudowana,własność młodego hodowcy z Podlasia p.Zyg-
munta J.-Kon ten czuł, że będą od niego żądać czegoś więcej niż 
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zwykle, gdyż aczkolwiek spokojny,cały lekko drżał, 
strzygąc uszami,i wodząc oczami za przechadza-
jącym się w pobliżu panem.
W pewnym momencie podszedł hr.K. z następu-
jącymi słowami" "czy panu nie szkoda tego konia, 
mogę go natychmiast kupić, zamiast, by pan go 
zmarnował, daję tysiąc rubli ".-"
P.Zygmunt nie odrzekł słowa, pokiwał tylko prze-
cząco głową. Wymieniona kwota była oczywiście 
bardzo wysoka,lecz uważał,i słusznie, że nie był to 
czas i miejsce do tego rodzaju tranzakcji. Miałoby to 
charakter dezercji. A że miał rację,to już później ktoś 
zwrócił uwagę, że to mogła być próba usunięcia 
konkurenta. Tego jednak nie stwierdzono.
Zaraz w pierwszych godzinach grupa jeźdźców 
rozciągnęła się znacznie. 
Jedni,najmłodsi,zapalczywi i gorący,dali się ponieść 
swoim i końskim temperamentom. Nie zastano-
wili się,że trzeba rozłożyć siły na całość etapu. Inni 
może uważali, że i tak nie można marzyć o ukoń-
czeniu biegu,więc co się da przelecieć to i to do-
bre,aby nie być ostatnim.Niektóre konie poniosły 
same,nieprzywykłe do startu w tak licznej grupie.
Około 2 i  pół godziny trwał bieg do Grój-
ca.W tą,pierwszą stronę konie i jeźdźcy trzymali się 
dobrze.Tylko jeden koń na nierówności przewrócił 
się i złamał nogę. Na punkcie kontrolnym, 50 wiorst 
od Warszawy, w Grójcu,  można było chwilę wy-
tchnąć, aby z powrotem dążyć, już teraz do mety. 
W połowie powrotnej drogi rozpoczęła się trage-
dia.-
Wyczerpane ostatecznie konie dopingowane ce-
lem wydobycia resztek sił przez zawodników zwol-
niły znacznie tempo .Coraz to któryś koń odmawiał 
posłuszeństwa.Ten i ów z jeźdźców, sam wyczer-
pany kompletnie rezygnował z dalszej szaleńczej 
jazdy, ogarniały ich mdłości, kurcze żołądkowe lub 
duszności sercowe.
Na czoło wysuwają się dwaj konkurenci.- Oficer 
rosyjski, wytrzymały bardzo, jak również i  jego 
koń, na którym widać coprawda było wielki wy-
siłek i znaki szpicruty, posiadał jeszcze zapas sił. 
Hodowca podlaski i jego klacz "Aspazya" trzymali 
się znakomicie. Jeździec lekko poczerwieniały, nie 
używał zupełnie bata, klacz niezwykle lekko po-
konywała przestrzeń. Pozornie, na pierwszy rzut 
oka, była tylko spocona, przy uważniejszym nato-
miast spojrzeniu odczuwało się pewien niepokój 
w oczach, jakby pytających, : jak tego długo jeszcze, 
kiedy wreszcie dobiegniemy?  Gdy p.Zygmunt,na-
chylony nad jej szyją, szeptał jakby,: już niedługo, 
wytrzymaj, za wszelką cenę wytrzymaj !" klacz le-
ciutko trzęsła głową i składała uszy, przyspieszając 
przytem tempko, zdawało się,że nie dotyka ziemi. 
Rytmiczny tątent sprawiał wrażenie działania ja-
kiegoś mechanizmu znakomitego, jakiejś maszy-
ny niezwykłej, pracującej precyzyjnie,bez zakłóceń 
i usterek.
Na ostatnich 5 wiorstwach nastąpiła ostateczna 
katastrofa, w sumie 11 koni odpadło,pozostałe 4 

w znacznie powolniejszym tempie kontynuowały wyścig. Na pole 
wyścigowe pierwsza wpadła Aspazya, z daleka zauważono, że koń 
galopuje nie panując nad swemi ruchami. Nie skoordynowane prze-
bieranie nogami spowodowało utratę równowagi, i kon wraz z jeźdź-
cem runął nie dochodząc do mety. Kilka poruszeń głowy i zwierzę 
z nieruchomiało. Wpółprzytomny zawodnik wydobył się spod ko-
nia,i zgodnie z regulaminem, z siodłem i uździennicą w ręku doszedł 
do trybuny sędziów. Zanotowano czas; 5 godzin 15 minut !! .-
Chwilę potem wpadł na metę wałach z oficerem. Koń cały w krwawej 
pianie posieczony batem dobiegł i stanął. Oficer zsunął się z konia, 
zasalutował i zatoczył na ziemię. Z lożyż rządowej zaklaskano.- 
Posiedzenie jury przedłużało się. Zdania były podzielone, komu przy-
znać nagrodę. Gubernator dwukrotnie przysyłał swego adiutanta 
z zapytaniem, jaka jest decyzja, jednocześnie okazywał zdziwienie, 
że mogą być różnice zdań. Przecież przedstawiciel armii carskiej do-
jechał do celu pierwszy. 
A jeśli tamten koń padł - to przecież nie można go nagradzać.- 
Werdykt sędziowski przyznał oficerowi pierwszą nagrodę.Jednak sę-
dziowie, orzekli, że mimo nieprzewidzianej drugiej nagrody, przyznaje 
się panu Zygmuntowi J. żeton srebrny z dyplomem oraz dodatkowo 
ufundowany przez TKW wspaniały komplet złoty papierośnica i za-
palniczka.-
Na tym niezakończyła się sprawa sławnego wyścigu. Gdy do mar-
twej klaczy podszedł dr. weterynarji, celem dokonania oględzin wraz 
z grupą członków Towarzystwa, jeden z nich, właśnie ten, co wysuwał 
propozycję kupna klaczy przed wyścigiem zauważył:" i ten dudek 
zmarnował takiego konia ! " 
Otrzymał zato od przyjaciela p.Zygmunta policzek i dopiero bezkrwa-
wy,na szczęście pojedynek ostatecznie był finałem tej całej historii.
Wyścigi tego rodzaju nie przyjęły się w Polsce. 

II gminny festiwal  
przedszkolaka  
„borkowiaczek”
Oj działo się, działo... 
22 maja deski sceniczne w ZPO w Woli Osowińskiej miały co robić.
Na zaproszenie organizatorów: GOKiS, Wójta Gminy Borki Radosława 
Sałaty, ZPO w Woli Osowińskiej odpowiedziało ok. 140 przedszkola-
ków z całej gminy: Punkt Przedszkolny z Tchórzewa Kolonii, Krasewa, 
Bork, Oddział Przedszkolny z Tchórzewa Kolonii, Woli Osowińskiej, 
Woli Chomejowej, Krasewa, Przedszkole z Woli Osowińskiej.
Było tak pięknie, radośnie i kolorowo... Zebrani podziwiali piosenki, 
tańce, wierszyki, inscenizacje... A wszystko to we wspaniałym wyko-
naniu cudownych maluszków.
Wszyscy uczestnicy festwalu dostali pamiątkowe upominki i dyplomy, 
oraz każda grupa drobny upominek.
Zmęczenie uczestników musiało być ogromne, bo słodkie pączusie 
i drożdżówki znikały szybko w buziach i brudziły szybko bluzeczki :)
Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim uczestnikom, opieku-
nom i rodzicom.

Do zobaczenia juz za rok :)

GOKiS  
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I GMINNY KONKURS 
WIEDZY Z JĘZYKA  
NIEMIECKIEGO
Dnia 24 maja bieżącego roku odbył się I Gminny 
Konkurs Wiedzy z Języka Niemieckiego „Deutsch 
ist mein Freund” dla uczniów klas siódmych pod 
patronatem Wójta Gminy Borki pana Radosława 
Sałaty. Jego celem było przede wszystkim moty-
wowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, 
doskonalenie sprawności językowych, integracja 
młodzieży z terenu gminy Borki oraz rozwijanie 
współpracy między nauczycielami języka niemiec-
kiego. W konkursie udział wzięło 24 uczniów.  
WYNIKI KONKURSU:
I miejsce– Tomasz Cuch ( ZPO Borki)
II miejsce – Alicja Kożuch ( ZPO Borki)
III miejsce – Julia Kożuch (ZPO Wola Osowińska)
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe podzię-
kowania za udział w konkursie, natomiast nagrody 
rzeczowe powędrowały do najlepszych, którzy za-
jęli miejsca na podium.
Dziękujemy panu Wójtowi Gminy Borki za ufun-
dowanie nagród rzeczowych oraz wszystkim na-
uczycielom za przygotowanie uczniów do konkur-
su. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i życzymy 
dalszych sukcesów.  

Joanna Ryszkowska
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23 maja 2018 roku już po raz siódmy przeprowa-
dzony został w Szkole Podstawowej w Tchórzewie 
Kolonii Gminny Konkurs Ortograficzny, którego 
celem było rozwijanie u uczniów zainteresowania 
ortografią oraz wyrobienie wrażliwości poprawne-
go pisania. W konkursie brali udział uczniowie ze 
wszystkich szkół z terenu gminy Borki. Uczniowie 
pisali test w trzech kategoriach wiekowych: klasy 
II-III, klasy IV-V, klasy VI-VII.
Przed uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów 
przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Tchórzewie 
Kolonii Pana Leszka Jacka Rogulskiego wystąpił 
szkolny teatrzyk KLUCZYK z przedstawieniem: Ana-
nasy z naszej klasy" pod kierunkiem Pani Jolanty 
Chojnackiej.

Jolanta Chojnacka

VII GMINNY KONKURS 
ORTOGRAFICZNY  
"Z ORTOGRAFIĄ NA TY"

TAM, GDZIE FRUWA  
MILION PSZCZÓŁ
23 maja 2018 roku dzieci z Punktu i Oddziału Przed-
szkolnego oraz uczniowie klas I-III Szkoły Podsta-
wowej w Tchórzewie Kolonii udali się na niezwykłą 
wycieczkę do zagrody pszczelarskiej „Pszczółka” 
w Plancie. Jest to miejsce niezwykłe za sprawą go-
spodarza, Pana Kazimierza Brudkowskiego, pszcze-
larza-pasjonata, który o pszczołach wie wszyst-
ko i chętnie wprowadza przybyszy w  ich świat.   
Miejsce niezwykłe, w którym każdy znalazł coś dla 
siebie, jedni uczniowie podążali śladami zagadek 
dotyczących pasieki rozwiązując „Questing”, pozo-
stali aktywnie spędzali czas „na powietrzu” space-
rując krętymi ścieżkami wśród uli bądź grając w gry 
zespołowe. 

Podczas pobytu uczniowie odwiedzili prywatne Małe Mu-
zeum pod wymowną nazwą „To wyszło z  użycia, za naszego 
życia”, w  której gospodarz opowiadał o  starych sprzętach uży-
wanych niegdyś w  gospodarstwie m.in. cepach, sierpach i  in-
nych oraz Izbę Pamięci dumnie prezentującą zasługi Pana Ka-
zimierza, a  w  niej setki dyplomów, podziękowań i  fotografii.  
Gdy czas pobytu dobiegł końca, dzieci i uczniowie zgodnie stwierdzili, 
że chcieliby pozostać tu na dłużej… 

Małgorzata Żelazna 

Błogie lenistwo z telefonem w ręku to nie dla nas, dlatego 2 maja 
ponad 40 ochotników z naszej szkoły oraz 6 opiekunów wybrało się 
na aktywny odpoczynek do stolicy!
Miasto urzekło nas przede wszystkim swoją architekturą. Stare Miasto, 
Pałac Prezydencki oraz Zamek Królewski to były pierwsze punkty na 
długiej liście miejsc do zobaczenia!
Przy okazji Narodowego Święta Flagi nieoczekiwanie udało nam się 
uczestniczyć w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie uczniowie naszej szko-
ły mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości na temat Polski, wziąć 

flagi od przydentowej
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udział w konkursach i quizach oraz udzielić prawdziwego wywiadu 
dla Polskiego Radia 24.
Kolejną atrakcją programu było uroczyste podniesienie flagi pań-
stwowej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego oraz symboliczne 
otrzymanie flagi Polski z rąk pary prezydenckiej.
Po tak emocjonujących chwilach wyruszyliśmy w dalszą trasę. Tym 
razem naszym celem było Centrum Nauki Kopernik, gdzie uczniowie 
mieli okazję samodzielnie przeprowadzać interesujące eksperymenty 
i zgłębiać tajniki otaczającej nas przyrody. Taki rodzaj nauki okazał 
się bardzo fascynujący i wciągający zarazem.
Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy było warszawskie ZOO. Tutaj 
postanowiliśmy zasięgnąć błogiego relaksu i spokoju… Nie spodzie-
waliśmy się jednak, że ogród zoologiczny jest tak rozległy! Niestety, ale 
2 godziny dały nam jedynie namiastkę czekających na nas atrakcji…
Wycieczka była niezwykłą lekcją polskiej kultury, historii i patrioty-
zmu.
Serdecznie podziękowania należą się kierownikowi wycieczki pani 
Joannie Paszkowskiej oraz naszej niezastąpionej przewodniczce pani 
Hani Gołoś!
Zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do Woli Chomejo-
wej. Niedosyt wielkiego miasta pozostał, ale to właśnie on daje nam 
motywację, do tego, aby wrócić do stolicy jeszcze nie raz!

Magda Dzioba

Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie gościł 21 maja najlepszych recyta-
torów ze szkół podstawowych powiatu radzyńskiego. Brali oni udział 
w Powiatowym Turnieju 37 Małego Konkursu Recytatorskiego. Naszą 
szkołę reprezentowały uczennice klasy III – Wiktoria Czyżak i Martyna 
Brygoła, których do konkursu przygotowała pani Marzena Dudek. 
Dziewczynki pięknie zaprezentowały fragmenty prozy Bruna Nesta. 
Komisja konkursowa wyłoniła z grona 29 recytatorów 4 osoby, które 
będą reprezentowały powiat radzyński w Wojewódzkim Koncercie 
Laureatów 37. Małego Konkursu Recytatorskiego, a jedną z tej czwórki 
jest Wiktoria Czyżak. Wielkie gratulacje dla Wiktorii!!

ZPO Borki

wiktoria wśród  
najlepszych

INFORMACJA
Gmina Borki informuje, że realizacja zada-
nia pn.”Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 
148/2018/D/OZ z dnia 16.05.2018 r. zawartej 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota 
dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwa-
lifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu 
i unieszkodliwienia materiałów zawierających 
azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lu-
blinie.

tydzień bibliotek
Tegoroczny XV Tydzień Bibliotek przebiegał pod 
hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” nawiązującym 
do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. 
Gminna Biblioteka Publiczna w  Borkach i  filia 
w Woli Osowińskiej od wielu lat uczestniczy w tej 
akcji.

GBP



19

W dniu 30 maja 2018 roku w Woli Chomejowej ob-
chodziliśmy Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkol-
nego.
Po trzech godzinach lekcyjnych i zjedzeniu sytego 
śniadania, wszyscy uczniowie naszej szkoły udali się 
na teren boiska. Tam najmłodsi wychowankowie 
wzięli udział w IV Ogólnopolskim projekcie eduka-
cyjnym ,,Sprintem do Maratonu” i tym samym ofi-
cjalnie rozpoczęli sportowe obchody Dnia Dziecka.
Główną atrakcją dnia, na którą od rana chłop-
cy z klas IV – VII zacierali ręce, był mecz piłkarski 
Uczniowie ,,Wolacy” kontra Grono Pedagogiczne 
i S-ka ,,Polacy”. Miłą niespodzianką okazał się rów-
nież występ młodych cheerleaderek pod opieką p. 
Eweliny Sobolewskiej, które skutecznie  dopingo-
wały i zagrzewały drużyny do walki.
Boisko pękało w szwach od kibiców, jednak osta-
teczne zwycięstwo wywalczyli sobie starsi zawod-
nicy, którzy wygrali nie tylko z pewnymi siebie wy-
chowankami, ale też z własną kondycją!  Wynik 
meczu: 3:2.
Kolejnym etapem były rozgrywki sportowe, m.in. 
rzuty do celu, rzuty piłką lekarską, rzuty do tarczy, 
kręcenie hula hop, wykopy do bramki, skoki w dal, 
skakanie na skakance, biegi czy przenoszenie wody 
w wiaderkach.
 
Magda Dzioba

Dzień Dziecka na 
sportowo!

Działania Gromady Zuchowej
Zdobywanie sprawności zuchowych służy ujawnianiu i rozwijaniu 
uzdolnień, uczy rzetelności w zabawie, umożliwia poznanie otacza-
jącego świata i ćwiczenie pożytecznych umiejętności w życiu co-
dziennym.
Na ostatnich zajęciach młodzi wychowankowie naszej szkoły pod 
opieką p. Wiolety Kuczyńskiej rozpoczęli kolejny cykl zbiórek zwią-
zanych ze zdobywaniem sprawności ,,ogrodnik”.
Dzieci rozpoznawały rośliny, które znajdują się na terenie szkoły, po-
znawały warunki ich wzrostu oraz uczyły się jak je hodować i pielę-
gnować. Dodatkową atrakcją, która miała na celu utrwalenie zdobytej 
wiedzy, była gra terenowa.
Kolejnym etapem zbiórki były zajęcia praktyczne w przyszkolnym 
ogródku. Tutaj zuchy musiały wykazać się cierpliwością i siłą, bo ple-
wienie chwastów w słoneczny dzień, nie jest wcale prostym zada-
niem.
Zakończenie zdobywania tej sprawności odbędzie się na biwaku zu-
chowym w Woli Osowinskiej, który będzie miał miejsce 8-9 czerwca 
bieżącego roku.
 
Magda Dzioba

Zbiórka szczepowa  
w Maryninie
W sobotę 28 kwietnia zuchy z gromady „Rude Wie-
wiórki” z Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Oso-
wińskiej uczestniczyły w zbiórce szczepowej z okazji 
dnia Św. Jerzego, które odbyło się w Maryninie.  Dzięki 
wspaniałej organizacji harcerzy ze szczepu „Infinity” 
nasze zuchy świetnie się bawiły. Program zbiórki był 
bardzo bogaty. Na początku wszyscy uważnie wy-
słuchali legendy o Św. Jerzym, który pokonał smoka 
następnie w zastępach zuchy przy wsparciu harcerzy 
wykonywały kartonowego smoka, którego podczas 
zabaw w kółeczku-pokonano. Nie zabrakło gier te-
renowych, tańców  oraz ogniska. Zuchy zapamiętają 
ten dzień w sposób szczególny ponieważ w obecności 
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komendantki  Anny Zabielskiej złożyły obietnicę 
zuchową, która  zobowiązuje do przestrzegania 
prawa zucha.  Z pewnością ten dzień był wyjąt-
kowy, a znaczek zucha zawsze będzie o nim przy-
pominać.

Milena Latoch -Malesa

sukces naszych 
sportowców
W dniu 5 czerwca 2018 roku uczniowie naszej szko-
ły wzięli udział w VII Zawodach Lekkoatletycznych 
o Puchar Wójta Gminy Borki, które odbyły się na 
obiektach sportowych przy Zespole Placówek 
Oświatowych w Woli Osowińskiej. Zawodnicy zma-
gali się w 4 konkurencjach takich jak: skok w dal, 
rzut piłką lekarską, bieg krótki- 60m (dziewcząt), 
100m (chłopców) oraz w bieg długi na 800m w ka-
tegorii klas IV-V, VI-VII. Reprezentanci naszej szkoły 
spisali się na medal, a niektórzy z nich na medale, 
ponieważ wrócili do szkoły z dwoma na szyi- łącz-
nie przywieźliśmy ich, aż  16!!  W klasyfikacji końco-
wej uzyskaliśmy 97 punktów, co dało nam II miejsce 
w klasyfikacji Szkół Podstawowych.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy 
oraz życzymy kolejnych sportowych sukcesów!

Milena Latoch - Malesa

patriotyczne biegi majowe
9 maja 2018 roku  na terenie parku przy Zespole Placówek Oświa-
towych w Woli Osowińskiej odbyły się Patriotyczne Biegi Majowe 
z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Honorowym patronatem objął je Wójt Gminy Borki-pan Radosław 
Sałata. Imprezę biegową oficjalnie rozpoczęła pani Agnieszka Zając  
- Dyrektor ZPO. W zawodach wzięli udział reprezentanci uczniów 
z Bork, Krasewa, Woli Chomejowej, Tchórzewa i naszej szkoły oraz  Ze-
społu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Wszystkich uczestników 
biegu było 111, a zmagali się oni w następujących kategoriach: klasy 
I-III (100m), IV-VI (dziewcząt i chłopców)-800m,VII i gimnazjum (dziew-
cząt i chłopców) -1600m oraz w kategorii OPEN (kobiet i mężczy-
zn)-2400m. W organizację zawodów zaangażowali się gimnazjaliści.
Uczestnicy biegów otrzymali okolicznościowe, drewniane medale, 
a zdobywca I miejsca w kategorii najmłodszych dodatkowo pamiąt-
kowy, drewniany stołeczek ufundowane przez radnego Woli Oso-
wińskiej - pana Waldemara Skowrona. Natomiast najlepsi z podium, 
puchary i dyplomy, które ufundował i wręczył pan Radosław Sałata 
– Wójt Gminy. Po zmaganiach na wszystkich czekał smaczny poczę-
stunek (hot-dogi) przygotowany przez szkolne panie kucharki.
Klasyfikacje w poszczególnych kategoriach:
Klasy I-III
I miejsce - Kacper  Mazurek (ZPO Wola Osowińska)
II –Patryk  Furtak (SP Tchórzew)
III- Witold  Niewęgłowski (ZPO Borki)
IV- Karol  Wierzchowski (SP Wola Chomejowa)
Klasy IV-VI (dziewcząt)
I- Karolina Sikora (ZPO Borki)
II- Nikola  Rogozińska (SP Wola Chomejowa)
III- Wiktoria Sokołowska (SP Krasew)
IV- Martyna Wierzchowska (SP Wola Chomejowa)
Klasy IV-VI (chłopców)
I- Alan  Kołtuniewicz (SP Tchórzew)
II- Sebastian Żeleźnik (ZPO Wola Osowińska)
III- Marcin Mitosek (ZPO Wola Osowińska)
IV- Karol Skowron (ZPO Wola Osowińska)
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Klasy VII i gimnazjum (dziewcząt)
I- Gabriela Sidor (ZPO Borki)
II- Natalia Mazur (SP Krasew)
III- Natalia Kozieł (ZPO Borki)
IV- Amelia Latoch (ZPO Wola Osowińska)
Klasy VII i gimnazjum ( chłopców)
I- Dawid Cieślak (ZPO Wola Osowińska)
II- Michał  Przekaziński (ZPO Wola Osowińska)
III- Michał Kalicki (ZPO Borki)
IV- Mateusz Wierzchowski (ZPO Wola Osowińska)

OPEN (kobiet)
I- Milena Latoch-Malesa (ZPO Wola Osowińska)
II- Paulina Sawka (Osowno)
III- Agata Kępka (Wola Osowińska)
IV- Aneta Grabowska (Wola Chomejowa)
OPEN (mężczyzn)
I- Daniel Zabielski (ZSR Wola Osowińska)
II- Adam Cedrzyński (ZSR Wola Osowińska)

III- Adam Kulik (ZSR Wola Osowińska)
IV- Michał  Malesa (Wola Osowińska)

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom, 
a szczególnie tym, którzy znaleźli się na podium.

Milena Latoch -Malesa



22

cykliczne wydarzenia  
patriotyczne w naszej gminie

W tym miesiącu wyniki Konkursu na Najpiękniejszy 
i Najciekawszy strój Patriotyczny wyglądają tak:
I miejsce: Julia Mazur SP Krasew
II miejsce: Mateusz Kożuch ZPO Wola Osowińska
III miejsce: Zuzanna Niewęgłowska ZPO Borki
Wyróżnienia:
Izabela Obroślak ZPO Wola Osowińska
Małgosia Zając ZPO Wola Osowińska
Zuzia Mateusiak ZPO Wola Osowińska
Natalia Mazur SP Krasew
Angelika Duchowicz SP Wola Chomejowa
Zapraszamy do udziału już za miesiąc.

GOKiS

Dzień stroju patriotycznego

Wieczór kina patriotycznego
Kolejne spotkanie z filmem odbyło się 17 maja 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkach. 
Wszyscy zainteresowani głównie członkowie 
Gminnej Rady Seniorów - spotkali się z filmem 
"Wyklęty".
To bardzo trudny temat i jeszcze trudniejszy 
film... GOKiS oraz GBP dziękują uczestnikom 
za zmierzenie się z problemami i spędzony ra-
zem czas... 

GOKiS

wieczór pieśni patriotycznych
Deszcz nie przeszkodził patriotycznemu śpiewa-
niu w Osownie. Baarrrdzo intensywne 3 godziny 
śpiewania.... Ogromną niespodzianką były tajem-
nicze zeszyciki pań z Zespołu Śpiewaczego.... Jak 
się okazało panie zaprezentowały prawie nikomu 
nieznane pieśni wojenne, które były przekazywa-
ne z ust do ust... Pochodzą one z czasów II wojny 
światowej. O oprawę muzyczną zadbał pan Leszek 
Mazur. Dziękujemy bardzo serdecznie za wzrusza-
jący wieczór!
GOKiS
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Według tego przepisu pyszną sezonową zupę gotowała 
moja babcia.  Chyba w ogóle się nie zdezaktualizował!?

To jest prawdziwy zapach wiosny, chyba się ze mną zgodzicie. Nie po-
zwólcie zbyt długo zalegać na straganach świeżej, pachnącej botwince, 
lub przerosnąć zbyt mocno w naszych ogrodach. 

Raz, dwa - niech wędruje do garnka!

Składniki na zupę z botwinki:

- pęk botwiny (małe buraczki)
- żeberko
- ząbek czosnku
- pęk koperku i pietruszki
- mała cebula
- niepełna łyżka octu
- śmietana 18%
- jarzynka, sól, pieprz
- listek laurowy i ziele angielskie
- przepis na botwinkę można wzbogacić o gotowane jajka

Botwinka - sposób przygotowania:

Do garnka wrzucamy umyte żeberko, zalewamy wodą i gotujemy, zbiera-
my szum z powierzchni wody. Dodajemy listek laurowy i ziele angielskie, 
szczyptę soli. Gdy botwinka się podgotuje, wrzucamy do garnka obra-
ną i pokrojoną cebulę, ząbek czosnku. Dodajemy łyżkę octu i dopiero 
potem, pod koniec gotowania do zupy dodajemy dokładnie umytą bo-
twinę - obieramy czerwone owoce z wierzchniej skórki i kroimy razem 
z łodygami i częścią liści.

Gdy botwinka się zaczerwieni, (mniej więcej po 20 minutach od wrzu-
cenia) do osobnego naczynia przelewamy chochlę botwinki i mieszamy 
ją ze śmietaną, następnie mieszankę wlewamy do garnka (dzięki temu 
śmietana się nie zważy). Na sam koniec do zupy dodajemy posiekany 
koperek i pietruszkę. Nimi właśnie pachnie botwinka. Przepis na letnią 
zupę warto wpisać do zeszytu. Z pewnością powrócisz do niego nie raz 
tego i następnego lata...

Ewa Mateusiak

Zupa botwinka

 
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 siedzi-
bą w Woli Osowińskiej.

ZAPRASZAMY !



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

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

wydarzyło się wydarzy się
Czerwiec

03.06.2018	– Gminny Dzień Dziecka i „Giełda Talen-
tów” (SPO Krasew)
03–10.06.2018	– Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom (GBP Borki)
05.06.2018	– Zawody Lekkoatletyczne o puchar 
Wójta Gminy Borki (ZPO Wola Osowińska)
07.06.2018	– „Państwa Unii Europejskiej” – III gmin-
ny konkurs plastyczny (SP Wola Chomejowa)
09.06.2018	– X Spotkania z Pieśnią i Tradycją We-
selną (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 
Osowińska)
12.06.2018	– Wieczór Kina Patriotycznego (GOKiS)
13.06.2018	– Wieczór Pieśni Patriotycznych (Stara 
Wieś)
15.06.2018	– Patriotyczny Rajd Rowerowy (SP Kra-
sew)
24.06.2018	– Turniej Wsi (Wola Chomejowa)
30.06.2018 – Festyn „Ułani, ułani malowane dzieci” 
(Wrzosów)

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)

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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