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Słowo Wójta

Czapla sierpień/wrzesień/październik 2020

Szanowni Mieszkańcy i Sympatycy 
naszej Gminy, 

obecnie w naszej gminie i w całym kra-
ju nie ma istotniejszego tematu niż 
tzw. druga fala pandemii koronawirusa.  
Jest to bardzo trudny czas dla nas wszyst-
kich, bo najważniejsze jest nasze zdrowie. 
Zmiany związane z zaostrzeniem środ-
ków bezpieczeństwa wkroczyły w nie-
malże każdą dziedzinę naszego życia. 
Jest trudniej, dlatego proszę wszystkich 
o wzajemne zrozumienie. Nikomu nie jest 
łatwo odnaleźć się w zaistniałej sytuacji. 
 Chciałbym podziękować wszystkim 
osobom, które od początku pande-
mii były zaangażowane w szycie ma-
seczek ochronnych. Takie inicjatywy 
są szczególnie ważne w dobie kryzysu.  
 Mimo tak trudnej sytuacji staramy 
się realizować zaplanowane inwestycje, 
modernizacje oraz projekty, w których 
uczestniczymy. W ostatnich miesiącach 
zrealizowaliśmy znaczną część projek-
tu rewitalizacji gminy, m. in. odnowi-
liśmy plac po dawnej plebanii w Bor-
kach, zamontowaliśmy nowe oświetlenie 
na placu obok kościoła parafialnego, 
ustawiliśmy również ławki. Obok altany 
nad Bystrzycą pojawiły się nowe  miej-
sca do rekreacji. W Woli Osowińskiej 
trwają prace związane z rewitalizacją 
zabytkowego parku. Więcej o realizowa-
nych pracach mogą Państwo przeczy-
tać  w sprawozdaniu na stronie obok. 
 Miło mi poinformować Państwa, że zosta-
liśmy nagrodzeni przez Radę Działalno-
ści Pożytku Publicznego Województwa 
Lubelskiego jako gmina wspierająca dzia-
łalność organizacji pożytku publicznego.  
      Przed nami Narodowe Święto Niepod-
ległości. Z tej okazji życzę nam wszyst-
kim, abyśmy – zwłaszcza w tym trudnym 
i niepewnym czasie – czuli wyjątkowo sil-
nie poczucie przynależności i solidarno-
ści narodowej, mając w pamięci trudną 
drogę, którą nasz naród przebył, aby być 
suwerennym państwem.

Z poważaniem 
Wójt Gminy Borki 

ppłk rez. Radosław Sałata

Sprawozdanie Wójta Gminy 
Borki  za okres  
od września do 

października 2020 – flesz 
1. zadanie „Przebudowa infrastruktury wodociągowej w gmi-
nie Borki”: pięć pozostałych odcinków odebrano 25.08.2020 
r.; skompletowano dokumentację powykonawczą; przygo-
towano wniosek o zaliczkę i zapłacono wykonawcy; rozpo-
częto instalację 1100 wodomierzy w gospodarstwach domo-
wych;
2. zadanie „Eko Energia w Gminie Borki”: trwa podpisywanie 
umów z osobami deklarującymi chęć wzięcia udziału w pro-
jekcie;

3. zadanie „Termomodernizacja części mieszkalnej budynku 
użytkowo-mieszkalnego w Woli Osowińskiej”: trwają prace 
budowlane; złożono wniosek o zaliczkę po wykonaniu min. 
50% prac potwierdzonych przez inspektorów nadzoru.

4. zadanie „Nowa odsłona gminy Borki – rewitalizacja”: 
odebrano plac przy plebanii oraz świetlicę we Wrzoso-
wie; trwa kompletowanie dokumentacji powykonaw-
czej; zakończono prace przy rzece Bystrzyca; park w Woli 
Osowińskiej – trwa szacowanie, aktualizacja kosztorysu; 

5. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zakup wyposażenia 
do świetlicy we Wrzosowie;
6. 31 sierpnia 2020 roku zakończono i odebrano instala-
cję hydrantową z zaworem pierwszeństwa w Przedszkolu 
w Borkach;

7. odebrano dokumentację projektową dla COM we Wrzo-
sowie, jest przygotowywany wniosek o pozyskanie środków 
na działanie ośrodka;

8. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borkach: uzupełnianie 
wniosku;
9. Wiejski Dom Kultury w Woli Chomejowej: przygotowa-
nie zadań kulturalnych w ramach działania; trwa przy-
gotowanie wniosku o rozliczenie inwestycji; ogłoszenie 
i rozstrzygnięcie przetargu na zakup wyposażenia (wszyst-
kie meble i wyposażenie zostały odebrane i rozliczone); 

10. projekt „Wesołe przedszkolaki w Gminie Borki”: re-
alizacja zajęć dodatkowych do końca października; 

11. „Klub seniora w gminie Borki” oraz KLUB Senior+ w Osow-
nie:  realizacja projektów zawieszona ze względu na pande-
mię;
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12. zadanie „Bądź świadomy w swojej dzie-
dzinie”: projekt zakończony;
13. trwa realizacja i uzgadnianie projektu re-
montu i rozbudowy pałacu w Woli Osowiń-
skiej; uzgodnienia z WUOZ;

14. zlecono i wykonano ogrzewanie na pod-
czerwień oraz modernizację tablicy roz-
dzielczej w budynku OSP w Olszewnicy;

15. trwają prace elektryczne w budynku  
po byłym posterunku;
16. rozpoczęto uzgodnienia w zakresie 
gazyfikacji gminy Borki; spółka planu-
je rozpocząć inwestycję w październiku 
w Borkach; są zbierane deklaracje miesz-
kańców chcących ogrzewać domy gazem; 

17. przygotowano wniosek o rozwój infra-
struktury rowerowej (wspólnie z LGD Zapie-
cek), ubieganie się o środki na zagospodaro-
wanie terenu w Tchórzewie przy Tyśmienicy;

18. projekt „Aktywne Włączenie” z WUP: re-
alizacja przewidziana na 10/2020–11/2021; 
19. realizacja bieżących zadań z zakresu go-
spodarowaniem nieruchomościami komu-
nalnymi:

- wszczęto pięć postępowań administracyj-
nych ws. podziałów nieruchomości;
- postępowania w sprawie podziałów 
pod planowane ulice Jaśminową i Lubelską. 
Planowane są przejęcia trzech 3 wydzielo-
nych już gruntów (akty notarialne);

- w trakcie dwa postępowania rozgranicze-
niowe w Krasewie;
- zbyto nieruchomość komunalną w Krase-
wie;
- przygotowano dokumentację do nabycia 
części działki parafialnej w Woli Osowińskiej;
- trwa procedura poszerzenia drogi na Zaol-
ziu;
- trwa procedura poszerzenia drogi w Kolo-
nii Borki;
- rozpoczęto procedurę poszerzania drogi 
w Olszewnicy (od Remizy w stronę żwirow-
ni);

- bieżące decyzje, postanowienia, uchwały, 
dzierżawy, stwierdzanie własnoręczności 
podpisu;

20.  został złożony wniosek w ramach pro-
jektu „Usługi indywidualnego transportu 
door-to-door oraz poprawa dostępności ar-
chitektonicznej wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej 
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 
Rozwój usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
– tytuł projektu „Mobilność i integracja osób 
niepełnosprawnych”;

21. informowanie mieszkańców nt. budowy 
światłowodu, współpraca z inwestorem;

Gmina realizuje projekt 
„Mobilny urzędnik”

22. przystąpienie do projektu „Mobilny Urzędnik”;
23. realizacja II modułu programu „Posiłek w szkole 
i w domu”;
24. realizacja I modułu programu „Posiłek w szkole 
i w domu”: podpisanie porozumień z jednostkami edukacyj-
nymi i przedszkolami;

25. świadczenie usług psychologicznych w biurze GOPS 
z zachowaniem zaostrzonych środków bezpieczeństwa sa-
nitarnego.

26. praca nad strategią rozwiązywania problemów społecz-
nych dla Gminy Borki, współpraca z ekspertem z PAN w ra-
mach projektu STRATEGOR (zbieranie danych cząstkowych, 
zbieranie danych z konsultacji społecznych, współpraca ze 
Starostwem Powiatowym – eksperci do konsultacji);
27. współpraca w zakresie pomocy żywnościowej z banku 
żywności (przygotowanie do uruchomienia pomocy na te-
renie gminy bez konieczności dojazdu mieszkańców do Ra-
dzynia Podlaskiego – Bank Żywności w  Lublinie);

28. współpraca z SANEPID w Radzyniu Podlaskim;
 

Radosław Sałata
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Mobilny urzędnik to ponadnarodowy 
projekt realizowany przez 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu, Fundację 
Partycypacji Społecznej wraz   z partnerami   
zagranicznymi, w ramach którego gminy 
z całej Polski, w tym Gmina Borki, wdrożą 
nowe rozwiązanie odpowiadające 
wymaganiom mieszkańców o specjalnych 
potrzebach.  W ramach projektu pracownicy 
Urzędu Gminy Borki dotrą do osób, które 
nie mogą dotrzeć do siedziby urzędu 
z przyczyn uwarunkowanych m. in. 
niepełnosprawnością. Głównym celem 
projektu jest podniesienie poziomu 
kompetencji pracowników JST gminnych 
w zakresie obsługi klientów o specjalnych 
potrzebach tj. osób niepełnosprawnych 
biologicznie i prawnie, osłabionych 
chorobami, z czasowym lub trwałym 
ograniczeniem możliwości poruszania 
się i dotarcia do miejsca świadczenia 
usług, osób starszych (65+), zależnych (15+), 
które z powodu deficytów zdrowotnych 
są zagrożone wykluczeniem społecznym 
i obywatelskim. Koordynatorem realizacji 
projektu jest Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Borkach.

Anna Szalast 

II Powiatowy 
Turniej Strzelecki 
Samorządowców  

za nami

24 września, w czwartek, na strzelnicy 
we Wrzosowie odbył się II Powiatowy 

Turniej Strzelecki Samorządowców. Turniej 
odbył się pod patronatem honorowym 
Starosty Radzyńskiego Szczepana 
Niebrzegowskiego oraz Wójta Gminy Borki 
Radosława Sałaty.
W rywalizacji wzięło udział pięć drużyn 
z powiatu radzyńskiego:
Starostwo Powiatowe w Radzyniu 
Podlaskim
Michał Zając
Tomasz Stephan

Grzegorz Kowalczyk
Witold Korulczyk
Robert Mazurek

Gmina Komarówka Podlaska
Tomasz Klimiuk
Janusz Zienkiewicz
Agnieszka Nowak-Klimiuk
Janusz Adamowski
Marek Mitoński

Gmina Ulan-Majorat
Jarosław Koczkodaj
Barbara Burdon
Jadwiga Muszyńska
Magdalena Domańska
Paweł Wierzchowski

Gmina Wohyń
Tomasz Jurkiewicz
Łukasz Korszniewicz
Robert Rosiński
Zbigniew Teleszko
Agnieszka Buch

Gmina Borki
Ewelina Kępka
Katarzyna Bober
Piotr Cieślak
Adam Król
Wojciech Cieślak

Każdy z uczestników oddał po 10 strzałów z pistoletu 
i z karabinu z odległości 50 metrów. Nad bezpieczeństwem 
czuwali prowadzący strzelanie Pan Tomasz Rozwadowski 
i Pan Tomasz Stephan.

Wyniki tegorocznej rywalizacji przedstawiają 
się następująco:
1 miejsce – Gmina Wohyń,
2 miejsce – Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim,
3 miejsce – Gmina Borki,
4 miejsce – Gmina Ulan-Majorat,
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5 miejsce – Gmina Komarówka Podlaska.
W indywidualnej klasyfikacji uczestników najwyższą pozycję 
zajął Łukasz Korszniewicz (gm. Wohyń), który uzyskał 
114 punktów. Za nim uplasował się Paweł Wierzchowski 
(gm. Ulan-Majorat) – 105 pkt. Trzecim strzelcem został 
Wicestarosta Radzyński Michał Zając – 104 pkt, czwartym 
Piotr Cieślak (gm. Borki) – 104 pkt, a tuż za nim Katarzyna 
Bober (gm. Borki) – 102 pkt.
Organizatorami Turnieju była Gmina Borki, Starostwo 
Powiatowe w Radzyniu Podlaskim oraz Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Borkach.

Małgorzata Kulikowska

Wybory  
do Młodzieżowej 
Rady Gminy Borki

30września 2020 roku w sześciu 
szkołach leżących na terenie naszej 

gminy zostały przeprowadzone wybory 
do Młodzieżowej Rady Gminy Borki. 
Młodzieżowa Rada Gminy jest organem 
konsultacyjnym, który ma reprezentować 
młodych mieszkańców i mieszkanki 
gminy oraz prowadzić działania 
na rzecz upowszechniania wśród nich idei 
samorządności i kształtowania postaw 
obywatelskich.
 Bierne prawo wyborcze przysługuje 
uczniom klas 6-8, którzy ukończyli 13 rok życia 
(a nie ukończyli 18 roku życia) i zamieszkują   
na terenie Gminy Borki. Na 15 wolnych 
mandatów zostało zarejestrowanych 
28 kandydatów na Radnych. W wyniku 
przeprowadzonych wyborów radnymi 
Młodzieżowej Rady Gminy Borki na obecny 
rok szkolny zostali: 

1. Michalina Pasek - SP w Krasewie, 
2. Łukasz Piłat - SP w Krasewie, 
3. Krystian Całka - ZPO w Borkach, 
4. Roksana Orłowska - ZPO w Borkach, 
5. Maja Kuźma - ZPO w Borkach, 
6. Małgorzata Obroślak - ZPO w Borkach, 
7. Patrycja Góral - ZPO w Woli Osowińskiej, 
8. Dominika Mazurek - ZPO w Woli 
Osowińskiej, 
9. Zuzanna Mateusiak - ZPO w Woli 
Osowińskiej, 
10. Maciej Jaszczuk- SP w Tchórzewie 
Kolonii, 
11. Paula Dutkowska - SP w Tchórzewie 
Kolonii, 
12.Zuzanna Włodarczyk- SP w Woli 
Chomejowej, 
13. Michał Cieślak - SP w Woli Chomejowej, 
14. Katarzyna Mateusiak - ZSR w Woli 
Osowińskiej, 
15. Izabela Skowron - ZSR w Woli 
Osowińskiej.
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30-lecie Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego  

w Borkach
02 kwietnia 1990 roku powstało Koło PZW w Borkach 

z inicjatywy kilku miejscowych wędkarzy, między 
innymi Kol. Bogdana Szymańskiego, Aleksandra 

Chojnackiego, Henryka Kocyły, Tadeusza Grabowieckiego, 
Zbigniewa Łukasika i jeszcze kilku innych. 
Początki
Stało się to za sprawą konfliktu z Dyrektorem Państwowego 
Gospogarstwa Rybackiego w Kocku Panem Rapacewiczem, 
który chciał wprowadzić opłaty za wędkowanie 
na rozlewisku rzeki Bystrzycy w Borkach. Do załatwienia 
spraw organizacyjnych upoważniono Kol. Bogdana 
Szymańskiego, który podjął się tej funkcji. Po zebraniu 
58 podpisów wędkarzy deklarujących swoje wstąpienie 
w szeregi Koła Wędkarskiego w Borkach Kol. Bogdan 
Szymański zwrócił się do Urzędu Gminy Borki z prośbą 
o wystąpienie z pismem do Zarządu Okręgu w Lublinie 
o utworzenie Koła Wędkarskiego w Borkach, który z takim 
wnioskiem wystąpił 15.03.1990 roku, deklarując swoją pomoc 
w realizacji celów związku w miarę potrzeb i posiadanych 
możliwości. Kol. Szymański ustalił z Zarządem Okręgu 
termin zebrania założycielskiego na dzień 02 kwietnia 1990 

roku. W zebraniu uczestniczyło 35 wędkarzy 
oraz z ramienia Zarządu Okręgu Kol. Marek 
Sagan. W zebraniu uczestniczył ówczesny 
Sekretarz Urzędu Gminy i późniejszy Wójt 
Gminy Borki Henryk Mateusiak. 
Pierwsze struktury koła
W skład Zarządu weszli: Kol. Bogdan 
Szymański – prezes, kol. Aleksander Chojnacki 
– wiceprezes, kol. Czesław Czornak – sekretarz, 
kol. Jerzy Mroczek – skarbnik, kol. Tadeusz 
Grabowiecki – członek, kol. Jan Mazur – 
członek, kol. Ziółkowski Ryszard – członek.  
Do Komisji Rewizyjnej weszli: kol. Jan 
Pastuszek – przewodniczący, kol. Henryk 
Kocyła – sekretarz, kol. Edward Hojko – 
członek, kol. Zygmunt Frączek – członek, kol. 
Edward Kanon – członek.
Jako kandydata na Okręgowy Zjazd 
wybrano kol. Bogdana Szymańskiego. 
W roku założycielskim borkowskie Koło 
liczyło 72 członków, w roku następnym, tj. 
1991 – już 106, w roku 1992 – 133. Pierwsza 
kadencja zarządu trwała 2 lata i 8 miesięcy. 
Opiekunem Koła z ramienia zarządu był kol. 
Władysław Kurek. W roku 1992 kol. Bogdan 
Szymański został członkiem Komisji ds. 
zarybiania w Zarządzie Okręgu, w której 
działał do 2008 roku. 31 stycznia 1993 roku 
na Walnym Zgromadzeniu Członków został 
wybrany nowy Zarząd, w skład którego 
weszli: kol. Bogdan Szymański – prezes, kol. 
Aleksander Chojnacki – wiceprezes, kol. 
Witold Bisak – sekretarz, kol. Jerzy Mroczek 
– skarbnik, kol. Kazimierz Kowalik – członek, 
kol. Józef Janiszek – członek, kol. Jan Mazur 
– członek, kol. Zbigniew Siudaj – członek, 
kol. Marian Gomoła – członek. Delegatem 
na Zjazd Okręgowy wybrano kol. Bogdana 
Szymańskiego. Do Komisji Rewizyjnej weszli: 
kol. Henryk Kocyła – przewodniczący, kol. 
Tadeusz Czyżak – sekretarz, kol. Ireneusz 
Frączek – członek, kol. Radosław Kojtych – 
członek, kol. Zbigniew Łukasik – członek. 
Zarząd ten działał do 02 marca 1997 roku. 
Potem na walnym zgromadzeniu członków 
koła został wybrany nowy Zarząd, w skład 
którego weszli: kol. Bogdan Szymański – 
prezes, kol. Zbigniew Siudaj – wiceprezes, kol. 
Stanisław Rolak – sekretarz, kol. Jerzy Mroczek 
Skarbnik, kol. Roman Waldemar – członek. 
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: kol. 
Ireneusz Frączek – przewodniczący, kol. 
Tadeusz Dadun – zastępca, kol. Andrzej 
Grochowski – sekretarz. Delegatem na Zjazd 
Okręgowy ponownie został wybrany kol. 
Bogdan Szymański. 

Pierwszy jubileusz
W czasie trwania kadencji tego Zarządu Koło 
obchodziło jubileusz 10-lecia. Z tej okazji  
medalami za zasługi w rozwoju wędkarstwa 
zostali odznaczeni kol. Bogdan Szymański 
i kol. Stanisław Rolak. Medalem „Zasłużony 
dal Wędkarstwa Lubelszczyzny” został 
wyróżniony kol. Jerzy Mroczek.
Kolejne wybory
20 stycznia 2001 roku na Walnym 
Zgromadzeniu został wybrany nowy 
Zarząd, w skład którego weszli: kol. Bogdan 
Szymański – prezes, kol. Zbigniew Siudaj – 
wiceprezes, kol. Stanisław Rolak – sekretarz, 
kol. Jerzy Mroczek – skarbnik, kol. Faiłł 

Katarzyna Bober
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Abdułłajew – członek, kol. Tomasz Jaroń – członek.
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: kol. Tadeusz Dadun 
– przewodniczący, kol. Grzegorz Skowron – sekretarz, kol. 
Waldemar Roman – Członek. Zarząd działał do 29 stycznia 
2005 roku. W 2004 roku na wniosek komisji ds. zarybień 
i wędkarstwa kol. Bogdan Szymański został odznaczony 
Złotą Odznaką PZW. 29 stycznia 2005 roku został wybrany 
nowy zarząd w składzie: kol. Bogdan Szymański – prezes, 
kol. Zbigniew Siudaj – wiceprezes, kol. Stanisław Rolak – 
sekretarz, kol. Jerzy Mroczek –skarbnik, kol. Tomasz Jaroń –
członek. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: kol. Tadeusz 
Grabowiecki – przewodniczący, kol. Grzegorz Szumiec – 
zastępca, kol. Grzegorz Skowron – sekretarz, kol. Waldemar 
Roman – członek . Delegatem na Zjazd Okręgowy – Kol. 
Bogdan Szymański.
Kolejny jubileusz
Rok 2005 to jubileusz 15-Lecia Koła. W ramach obchodów 
rozegrano zawody wędkarskie drużynowe i indywidualne. 
Indywidualnie zwyciężył Krzysztof Krystecki przed 
Zbigniewem Siudajem i Grzegorzem Skowronem. 
Drużynowo zwyciężyła drużyna z Bork I przed Łukowem 
Miastem i Borkami II. Srebrną odznakę PZW z okazji jubileuszu 
otrzymał kol. Stanisław Rolak, medal za zasługi w rozwoju 
wędkarstwa – kol. Waldemar Roman, medal „Zasłużony  
dla Wędkarstwa Lubelszczyzny” – kol. Bogdan Szymański.
Kolejne wybory
13 grudnia 2008 roku został wybrany zarząd w składzie: 
kol. Bogdan Szymański – prezes, kol. Zbigniew Siudaj – 
wiceprezes, kol. Andrzej Kożuch – sekretarz, kol. Stanisław 
Rolak – skarbnik, kol. Zdzisław Pożarowszczyk – członek, 
kol. Zdzisław Kożuch – członek. Do Komisji Rewizyjnej 
zostali wybrani: kol. Tadeusz Grabowiecki – przewodniczący, 
kol. Grzegorz Szumiec – zastępca, kol. Grzegorz 
Skowron – sekretarz, kol. Waldemar Roman. Delegatem 
na Zjazd Okręgowy został kol. Bogdan Szymański.  
Złota Odznaka i nowe zawody
W roku 2010 „Złotą Odznaką z Wieńcami” został odznaczony 
prezes zarządu Koła kol. Bogdan Szymański. Zarząd 
koła w 2010 roku wprowadził klasyfikację GRAND-PRIX, 
na którą składa się cykl zawodów wędkarskich rozgrywanych 
w sezonie letnim. Koło w 2012 roku liczyło 241 członków. 
Nowe wybory
08 grudnia 2012 roku odbyły się wybory nowego zarządu 
koła na lata 2013–2016. Prezesem zarządu koła ponownie 
został kol. Bogdan Szymański. Skład Zarządu przedstawiał 
się następująco: kol. Bogdan Szymański – prezes, kol. Zbigniew 
Siudaj – wiceprezes, kol. Ryszard Kożuch – gospodarz koła, kol. 
Andrzej Kożuch – sekretarz, kol. Stanisław Rolak - skarbnik, 
kol. Zdzisław Kożuch – członek, kol. Rajmund Grochoła – 
członek, kol. Marcin Siudaj – członek. Do komisji rewizyjnej 
zostali wybrani: kol. Tadeusz Grabowiecki – przewodniczący, 
kol. Grzegorz Szumiec – zastępca, kol. Grzegorz Skowron – 
sekretarz, kol. Piotr Zając – członek. Do Sądu Koleżeńskiego 
przy Kole Łuków Miasto został wybrany kol. Kazimierz 
Banach. Delegatem na XXIX Zjazd Okręgowy został kol. 
Bogdan Szymański, a jego zastępcą kol. Zbigniew Siudaj. 
Liczba członków 
W roku 2013 koło liczyło 231 członków. W roku 2014 
liczba członków wynosiła 244 osoby. W roku 2015 
liczba ta wzrosła do 261 osób. Jednak w 2016 roku 
liczba naszych członków zmniejszyła się do 213 osób. 
Jeszcze jedne wybory 
W roku 2017 wybrano nowe władze koła: prezesem został 
Kol. Zbigniew Siudaj, a do zarządu Koła zostali wybrani: 
kol. Stanisław Rolak, kol. Bogdan Szymański, kol. Andrzej 
Kożuch, kol. Kazimierz Banach, kol. Kamil Kożuch, kol. 
Marcin Siudaj. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: kol. Tadeusza 
Grabowieckiego, kol. Wojciecha Książka, kol. Tomasza Fijałka. 
Do Sądu Koleżeńskiego wybrano: kol. Józefa Sałatę, kol. Rene 
Sowińskiego i kol. Janusza Siepkowskiego. Jako delegata 
na XXXI Zjazd Okręgowy wybrano kol. Zbigniewa Siudaja 
i zastępcę kol. Bogdana Szymańskiego. 
Zmiany
W 2017 roku nastąpił wzrost liczby naszych członków 

i wynosił 246 osób. Rok później nasze koło 
liczyło 243 członków. Rok 2019 przyniósł 
kolejne zmiany w składzie zarządu naszego 
koła. Po rezygnacji kol. Zbigniewa Siudaja 
z funkcji prezesa koła 06 kwietnia 2019 roku 
nowym prezesem koła został wybrany kol. 
Mirosław Szymanek, który nadal sprawuje 
tę funkcję. Koło w 2019 roku liczyło 288 
członków, a na dzień dzisiejszy liczy 312 
członków.
Z działalności
Każdego roku zarząd organizuje imprezy 
dla dzieci i młodzieży, tj. Dzień Dziecka, 
Zakończenie Wakacji oraz wyjazdy na imprezy 
organizowane przez Zarząd Okręgu. W roku 
ubiegłym rozpoczęła działalność szkółka 
młodzieżowa pod kierownictwem kol. 
Mirosława Szymanka. Również w roku 
ubiegłym została powołana Społeczna Straż 
Rybacka przy naszym Kole, której szefem jest 
kol. Grzegorz Skowron. Każdego roku nasi 
członkowie otrzymują wyróżnienia i medale: 
Zasłużony dla Wędkarstwa Lubelszczyzny, 
Zasłużony w Rozwoju Wędkarstwa, medale 
złoty, srebrny i brązowy. Każdego roku 
prowadzona jest akcja sprzątania brzegów 
rzeki Bystrzycy. 

Mirosław Szymanek

Paczki dla seniorów 
od PCK

19.10.2020 r. Polski Czerwony Krzyż 
Oddział Rejonowy w Radzyniu Podlaskim 
przekazał Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Borkach paczki żywnościowe 
z przeznaczeniem dla osób starszych 
i samotnych. Pracownicy Ośrodka dostarczyli 
paczki do 12 najbardziej potrzebujących 
osób starszych z terenu naszej Gminy. 
W paczkach znalazły się produkty 
spożywcze, środki czystości oraz przyłbice 
i jednorazowe rękawiczki niezbędne 
w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Agnieszka Kwiatek
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Inwestycje  
i modernizacje

Odbiór budynku szkoły  
w Tchórzewie-Kolonii.

Budynek przeszedł głęboką termomodernizację, 
w ramach której wykonano ocieplenie elewacji, 
ocieplenie fundamentów, remont dachu, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia 
na oświetlenie LED, wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy 
wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania.
Środki pozyskaliśmy w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-
IZ.00-06-001/19, ramach Działania 5.2 Efektywność 
energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014 
– 2020, gdzie 85% kosztów kwalifikowanych zostanie 
pokrytych z wyżej wymienionych środków.

Wioletta Labus

Rewitalizacja 
remizy w Nowinach 

W ramach inwestycji w zakresie 
realizacji funduszu sołeckiego 
przeprowadzono termomodernizację 

budynku OSP w Nowinach. Dotacja 
na ten del wyniosła 20 095,75 zł. Prace 
polegały na ociepleniu ścian elewacyjnych 
i fundamentów.

Wioletta Labus

Zakupy w ZGK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Borkach  
ul. Parkowa 2a 
21-345 Borki 
e-mail: zgk@gminaborki.pl 
tel.: 81 857 42 30 

W związku z rozwojem działalności  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borkach oraz  

dzięki przychylności Wójta i Rady Gminy Gminy Borki możliwe było w ostatnich 

miesiącach powiększenie floty pojazdów i parku maszynowego Zakładu o następujące 

pojazdy: 

 

- używany ciągnik rolniczy marki ZETOR  

Ciągnik rolniczy będzie służył wykonywaniu czynności 

związanych z wywozem nieczystości ciekłych oraz 

obsługą równarki drogowej.  

 

 

 

 

- beczkę asenizacyjną o pojemności 7 m3 

Dzięki zakupowi, Zakład może świadczyć 

swoje usługi w krótszym czasie,                    

z możliwością jednorazowo odebrania 

większej ilości ścieków od odbiorcy usług. 
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Inwestycje  
i modernizacje

Zakład Gospodarki Komunalnej w Borkach  
ul. Parkowa 2a 
21-345 Borki 
e-mail: zgk@gminaborki.pl 
tel.: 81 857 42 30 

- wywrotkę IVECO o ładowności do 3,5 Mg 
Samochód umożliwia transport i rozładunek materiałów 

sypkich niezbędnych przy pracach związanych  

z naprawą gminnych dróg lokalnych. 

 

 

 

 

- fabrycznie nową równarkę drogową marki ZREMB Poland 
Maszyna ta umożliwi wykonywanie prac związanych  

z równianiem dróg gminnych (w tym lokalnych),  

co pozwoli na zaoszczędzeniu środków przeznaczanych 

na zakup usług wykonywanych w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

Powyższe pojazdy i maszyny znacznie usprawnią pracę Zakładu i poprawią jakość 

świadczonych usług. 

 

Wójtowi Gminy Borki i Radzie Gminy Borki za okazane wsparcie składam 

serdeczne podziękowania. 

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Borkach 

(-) mgr inż. Pawel Komoń 
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Nasze sukcesy

Laureaci lubelskiej Nagrody Trzeciego Sektora 
wybrani

Rada Działalności Pożytku Publicznego 
Województwa Lubelskiego jako 
współorganizator wydarzenia 

pod nazwą Konwent – „Regionalna Sieć 
Współpracy Organizacji Pozarządowych 
z Samorządem Terytorialnym” i „Lubelskie 
Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020” 
w ramach promowania działalności 
trzeciego sektora; osób, instytucji 
i organizacji wspierających działalność 
NGO’s z terenu województwa 
lubelskiego postanowiła uhonorować 

najbardziej zasłużonych w 2019 roku. 
Kapituła Konkursu podczas posiedzenia w dniu 14 
września 2020 roku dokonała wyboru Laureatów „Nagrody 
Trzeciego Sektora” spośród 38 zgłoszeń w pięciu 
kategoriach. Podajemy zwycięzców: kategoria I: Nagroda 
dla Samorządu wspierającego działania trzeciego 
sektora Województwa Lubelskiego 2019 – Gmina Borki 
zgłoszona przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Borkach z/s w Woli Osowińskiej; kategoria II: Nagroda 
dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność 
trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019 – Mariusz 
Czuryło zgłoszony przez Powiatową Bibliotekę Publiczną 
– Centrum Kultury w Parczewie; kategoria III: Osobowość 
Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019 – Mariusz 
Szczepanik – zgłoszony przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gościeradowie; kategoria IV: Organizacja pozarządowa 
promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2019 (Mały 
Ambasador) – Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Biała 
Podlaska zgłoszone przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Borkach z/s w Woli Osowińskiej; kategoria V: Wolontariusz 
roku 2019 – Mateusz Karczmarz zgłoszony przez Gminę Borki.
Ponadto kapituła konkursu przyznała wyróżnienia, które 
z podmiotów związanych z gminą Borki otrzymał Bogdan 
Smogorzewski oraz Damian Krasiński.

Małgorzata Kulikowska
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APEL: szanujmy dobro wspólne 

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu rewitalizacji gminy 
Borki. Postaraliśmy się, napisaliśmy wniosek i dostaliśmy 
pieniądze, żeby poprawić wygląd i użyteczność miejsc 

w naszej gminie dla nas. Jeszcze prace nie zostały ukończone, 
a już są zniszczenia. 

Nie pochwalamy aktów wandalizmu: to zachowania 
niewłaściwe i niewłaściwie świadczą o ludziach.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego 
Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania 

z odpadami wytwarzanymi w czasie 
występowania zakażeń koronawirusem SARS-
CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego 

chorobę COVID-19
Wytworzone przez osoby zdrowe odpady takie jak: 

środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) 
stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, 

w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia 
i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane 
do pojemnika/worka na pozostałe odpady zbierane selektywnie. 
Wyjaśnienie pojęć:
Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była 
narażona na zakażenie w celu zapobieżenia szerzeniu 
się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych 
Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych 

na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy 
osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu 
uniemożliwienia przeniesienia biologicznego 
czynnika chorobotwórczego na inne osoby. 
1. Wytyczne dla osób zdrowych objętych 
kwarantanną, dla osób stosujących środki 
zapobiegawcze np. w miejscu pracy, 
komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów 
w celu minimalizacji ryzyka zarażenia 
i rozprzestrzeniania się koronawirusa: 
a) odpady powinny być segregowane 
i wrzucane do właściwych 

Jeśli komuś nie podoba się dana rzecz, 
niech po prostu przejdzie obok. Nadmiar 
energii można spożytkować w pozytywny 
sposób, nie niszcząc naszej wspólnej 
własności i naszego wspólnego dobra. 

Małgorzata Kulikowska

Ogłoszenia
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Ogłoszenia

pojemników (papier, szkło, metale 
i tworzywa sztuczne, bioodpady, 
pozostałe odpady zbierane selektywnie), 
b) maseczki, rękawiczki i inne środki 
ochronne stosowane przez osoby 
zdrowe powinny być uprzednio zebrane 
w workach, które po zawiązaniu 
wrzucane są do pojemnika/worka 
na pozostałe odpady zbierane selektywnie. 
2. Wytyczne dla osób przebywających 
w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także 
odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze 
kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani 
są obywatele Polski np. wracający do kraju): 
a) wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 
godziny od zamknięcia worka – przed 
przekazaniem worka z odpadami do odbioru 
b) osoba przebywająca w izolacji umieszcza 
odpady w worku przeznaczonym 
na ten cel, w miarę możliwości worek należy 
spryskać preparatem wirusobójczym; 
c) worka z odpadami nie należy zapełniać 
powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać; 
d) po zapełnieniu worka osoba przebywająca 
w izolacji zawiązuje worek i po ustaleniu 
z osobą wynoszącą odpady z miejsca 
izolacji wystawia worek z odpadami 
z pomieszczenia, w którym przebywa; 
e) osoba wynosząca odpady 
z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) 
wystawiony przez osobę w izolacji worek 
do drugiego worka, zawiązuje/zamyka 
go i zabezpiecza przed przypadkowym 

otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego 
zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo 
przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) 
oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka; 
f) worek z odpadami należy przenieść 
w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego 
do gromadzenia odpadów i umieścić 
w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, 
w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego; 
g) przed i po każdej czynności związanej 
z pakowaniem/przenoszeniem odpadów używać 
rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce; 
h) odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami 
(tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny by pozostawione 
w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu 
gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji. 
Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, 
w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, 
z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi 
się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach 
oznakowanych w sposób zabezpieczający przed 
rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych 
przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt. 
Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej 
prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji 
w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób 
zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem 
osób postronnych oraz zwierząt.

Dorota Zając
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Rajd Rowerowy “Kierunek Borki”

Organizatorem imprezy, która odbyła się 8 sierpnia br., 
był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu 
Podlaskim, a imprezę swym Patronatem objął Wójt 

Gminy Borki Radosław Sałata. Ponad 50 osobowa grupa 
wyruszyła przez Białą, Borowe, Olszewnicę, most na Rudzie 
w kierunku Woli Osowińskiej. 
Powoli, ale z animuszem dojechała do celu, który był 
głównym punktem sobotniej wyprawy. Wszyscy byli 
bardzo miło przyjęci w GOKiS Borki, a dzięki gościnności 
dyr. GOKiS Małgorzaty Kulikowskiej rajdowcy mogli liczyć 
na odpoczynek, kawę, herbatę, pieczone kiełbaski, a także 
zostali obdarowani gadżetami i ciekawymi wydawnictwami 
związanymi z gminą Borki. Cztery osoby otrzymały także 
książki „Klucz borkowski” z dedykacją wójta Radosława 
Sałaty. Na marginesie można dodać, że w czasie pobytu 
w Woli powstał już pomysł kolejnej wyprawy w te okolice. 
Na tym terenie wiele ciekawych rzeczy można jeszcze 
zobaczyć.

Wola Osowińska to także prężnie działające Towarzystwo 
Regionalne im. Wacława Tuwalskiego, a dzięki pomocy 
Prezes Krystyny Kożuch można było zobaczyć Muzeum 
Regionalne. Kto był tam pierwszy raz, był bardzo mile 
zaskoczony. Ciekawe miejsce, piękna historia i dużo prostych 

ale przepięknych eksponatów. A gdy 
dodamy do tego lokalne słodkości i inne 
wyroby kulinarne to…

Droga powrotna to Osowno, Borki, Sitno, 
Paszki Małe, Paszki Duże i Zabiele. Zgodnie 
z planem cała impreza trwała 5 godzin, 
a przejechaliśmy ok. 35 km. Na rajdzie 
nie zabrakło także Grupy Rowerowej “LO 
i Przyjaciele”, a ich obecność to zawsze dużo 
energii, humoru i pozytywnego podejścia 
do rzeczywistości. Nad całością czuwała 
dyr. MOSiR Agnieszka Włoszek. Może trochę 
“zdalnie” ale dbała o wodę, apteczkę czy 
pomoc w podwiezieniu kogoś.
Niezawodny CykloSki Serwis w tym rajdzie 
nie mógł uczestniczyć ale nie zapomniał 
o współpracy z MOSiRem. Przed wyjazdem 
w godz. 9.00 – 10.00 pod pływalnią można 
było sprawdzić stan techniczny roweru czy 
dokonać drobnych napraw. To bardzo ważne 
przed każdym wyjazdem w trasę.

 
Źródło: MOSiR Radzyń Jedziemy/FB

W kulturze
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II Rajd Rowerowy: Kierunek Borki

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu 26 września 
2020 r. odbył się II Rajd Rowerowy, którego celem 
była Wola Osowińska i Wrzosów. 

We Wrzosowie uczestnicy rajdu zostali bardzo mile przyjęci 
nawet słodkim co nieco… Przez godzinę słuchali bardzo 
ciekawych opowieści wielkiego pasjonata historii Wrzosowa 
Marka Korulczyka, który mógłby opowiadać godzinami 
o tej miejscowości. W wielkim skrócie przybliżył historię 
Wrzosowa, ludzi z nim związanych oraz historię… stołu 
- dużego, drewnianego, niedawno odrestaurowanego. 
Składamy serdeczne podziękowanie za tę historię, a sołtysowi 
i Radnemu Rady Gminy Adamowi Królowi za udostępnienie 
sali i możliwość spędzenia godziny z ciekawą historią.

Drugim punktem sobotniej wyprawy była Wola Osowińska. 
Dzięki współpracy z GOKiS w Borkach także zostaliśmy mile 
przyjęci przez dyr. Małgorzatę Kulikowską, która przygotowała 
ognisko oraz zapoznała nas z parkiem oraz pałacykiem 
w Woli Osowińskiej. W parku było także spotkanie 
z Dewajtisem, czyli z ogromnym, starym i niesamowitym… 
dębem. W czasie pobytu w Woli sprawna ekipa MOSiRu z dyr. 
Agnieszką Włoszek na czele zajęła się także upominkami dla 
wszystkich uczestników rajdu. Były to gadżety Europejskiego 
Tygodnia Sportu oraz upominki zakupione ze środków Grupy 
dr Gerard.
Słowa podziękowania należą się także Wójtowi Gminy Borki 
Radosławowi Sałacie za objęcie patronatem tej imprezy, 

a także niezawodnej dla nas marce CykloSki 
Serwis za zabezpieczenie techniczne. 

Źródło: MOSiR Radzyń Jedziemy/FB

Mój zaczarowany 
ogród
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W lipcu i sierpniu mogliśmy wziąć udział w konkursie 
organizowanych przez GOKiS pt. Mój zaczarowany 
ogród. Prezentujemy zwycięskie zdjęcia i podajemy 

zwycięzców konkursu:

I miejsce - Danuta Książek; nagroda - grill węglowy;
II miejsce - Danuta Bylina; nagroda - opryskiwacz ogrodowy;
III miejsce - Renata Parysek; nagroda - wózek na wąż 
ogrodowy;
Wartość nagród to ok. 1 tys. złotych.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu  
za nadesłane zdjęcia i poświęcony czas.

Małgorzata Krawczyk 

Narodowe Czytanie  
w pałacu Jaźwińskich

W sobotę 5 września br. nasza gmina po raz kolejny 
wzięła udział w akcji społecznej Narodowe Czytanie 
pod patronatem Pary Prezydenckiej. W Pałacu 

Jaźwińskich zgromadzili się przedstawiciele samorządu 
– Wójt Gminy Borki ppłk rez. Radosław Sałata oraz Radna 
Rady gminy Borki Elżbieta Kulenty, Starostwa Powiatowego 

w Radzyniu Podlaskim – Wicestarosta 
Radzyński Michał Zając, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, uczniowie, harcerze, 
przedstawiciele organizacji społecznych 
i emeryci. Po przywitaniu gości Wójt Gminy 
Borki odczytał list Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, zapraszający do czytania „Balladyny” 
Juliusza Słowackiego, w którym Prezydent 
podkreślił uniwersalną wymowę utworu – 
zwycięstwo dobra nad złem.
Następnie zabrała głos Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej dr Małgorzata 
Kulikowska, przybliżając tło historyczne 
powstania tragedii Słowackiego 
oraz skupiając się na problematyce relacji 
filozofii historii i tradycji oraz przeznaczenia 
narodu polskiego w kontekście utraty 
Niepodległości przez Polskę (przybliżyła 
problem władzy i sprawiedliwości ). 
Podkreśliła znaczenie tradycji ludowej 
w utworze.

Głównym punktem spotkania było 
oczywiście wspólne odczytanie pierwszego 
aktu „Balladyny”.

Jako lektorzy wystąpili:
Pustelnik – Radosław Sałata,
Kirkor – Michał Zając,
Goplana – Magdalena Niewęgłowska,
Wdowa – Elżbieta Kulenty,
Alina – Patrycja Góral,
Balladyna – Alicja Skowron,
Filon – Szymon Latkowski,
Skierka – Roman Makuch,
Chochlik – Marek Makosz,
Grabiec – Tomasz Mitura.
Pierwszy akt Balladyny kończy się słowami 
Aliny : „Wszędzie maliny! maliny! maliny!”, 
toteż po literackiej uczcie dla ducha 
rozpoczęła się uczta dla ciała: na stole 
pojawiły się domowe wypieki, które łączył 
wspólny motyw przewodni – maliny.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
egzemplarz „Balladyny” z pieczęcią 
Akcji Społecznej Narodowe Czytanie 
oraz stylowe tkane zakładki do książek, 
o które poprosiliśmy Państwowy Instytut 
Wydawniczy i któremu bardzo serdecznie 
dziękujemy za nie.
Ponadto Narodowemu Czytaniu 
towarzyszyła wystawa „Słowacki i Balladyna” 
(przedruki fotografii, teatraliów , rękopisów 
itp.). Kto nie widział wystawy, ma jeszcze 
szansę ją zobaczyć w Sali Konferencyjnej 
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Urzędu Gminy Borki, gdzie została przeniesiona.
Organizatorami Narodowego Czytania 2020 byli: Wójt Gminy 
Borki, Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach oraz Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Borki z/s w Woli Osowińskiej.

Zapraszamy za rok na wspólne czytanie „Moralności pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Małgorzata Kulikowska

Nowe komputery  
w bibliotekach 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Borkach realizuje projekt 
„Kraszewski. Komputery dla 

bibliotek 2020” organizowany przez 
Instytut Książki. Celem programu jest 
zapewnienie zrównoważonego dostępu 
do nowoczesnych technologii i wyrównanie 
szans miejscowości w gminach o najniższych 
dochodach podatkowych na jednego 
mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek 
w tych gminach w nowoczesny sprzęt 
komputerowy. W ramach przyznanego 
dofinansowania w wysokości 21 tys. zł 
zakupiono 5 komputerów, oprogramowanie 
i komputerowe urządzenia peryferyjne. 
Wkład własny biblioteki wyniósł 4 tys. 
złotych. Trzy komputery będą dostępne 
w bibliotece w Borkach, a dwa – w filii w Woli 
Osowińskiej. Zapraszamy do korzystania 
z komputerów. 

Małgorzata Kulikowska

Para Buch! Książka w ruch!  

Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach uczestniczy 
w projekcie Para Buch! Książka w ruch!  Celem 
projektu jest promocja czytelnictwa książek 

popularnonaukowych wśród dzieci w wieku 3-10 lat. Program 
jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją 

Deutsche Telekom Stiftung. Bibliotekarze 
wraz z wolontariuszami przeprowadzili 
z dziećmi zajęcia obejmujące głośne 
czytanie oraz działania popularyzujące 
książkę i wiedzę w zakresie dziedzin STEM 
(nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, 
matematyki). 

Bibliotekarze z naszej biblioteki 
uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym 
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
im. Hieronima w Łopacińskiego 
w Lublinie. Projekt rozpoczęliśmy we 
wrześniu 2019 roku. Otrzymaliśmy listę 
rekomendowanych książek do wykorzystania 
na zajęciach. W Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Borkach oraz w Filii w Woli 
Osowińskiej przeprowadzono 10 zajęć. Ze 
względu na pandemię wirusa COVID-19 
projekt został przedłużony. 

Danuta Powałka
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Z kroniki OSP 
01.08.2020 Tchórzew Kolonia: pożar prasy. 
Działania polegały na podaniu jednego prą-
du wody w celu ugaszenia zarzewi ognia. 
Następnie przy pomocy tura podniesiono 
tył prasy i wyciągnięto bele słomy, po czym 
przystąpiono do jej rozrzucenia i przelania.

06.08.2020 Tchórzew Kolonia: pożar kom-
bajnu na posesji. W trakcie dojazdu dyspozy-
tor PSK powiadomił OSP Borki, że właściciel 
zdołał sam ugasić zarzewia ognia. Działania 
polegały na potwierdzeniu tej informacji 
i przejrzeniu maszyny.
09.08.2020 Tchórzew: pompowanie wody. 
Po przejściu silnej ulewy zostały podtopione 
podwórka oraz budynek mieszkalny. Działa-
nia wszystkich jednostek polegały na usu-
nięciu nadmiaru wody oraz zatrzymaniu jej 
napływania z terenu położonego wyżej. Jed-
nostki biorące udział w akcji: JRG Radzyń 
Podlaski, OSP KSRG Borki, Branica Radzyń-
ska, Czemierniki, Paszki Duże, Żabików.

09.08.2020 Trasa Borki-Sitno: pożar ściółki 
leśnej. Po zlokalizowaniu miejsca zdarzenia 
podano jeden prąd wody w celu ugaszenia 
i przelania pogorzeliska.

11.08.2020  Trasa Osowno-Wola Osowiń-
ska: woń gazu. Z wielu zgłoszeń wynikało, 
że na wymienionym odcinku wyczuwalna 
jest woń gazu. Po przyjeździe we wskaza-
ne miejsce, OSP zastało firmę zajmującą 
się konserwacją gazociągu. Żadnego zagro-
żenia nie stwierdzono.

13.08.2020 Wrzosów: pożar rżyska. W trakcie dojazdu osoba 
zgłaszająca poinformowała, że ogień się już nie rozprzestrze-
nia i nie ma zagrożenia dla zabudowań.

23.08.2020 Trasa Olszewnica-Wola Chomejowa: miejscowe 
zagrożenie. Na wymienionym odcinku samochód osobowy 
wypadł z jezdni. Działania polegały na udzieleniu pierwszej 
pomocy osobie poszkodowanej do czasu przybycia ZRM, 
odłączeniu akumulatora oraz instalacji LPG.

26.08.2020 Trasa Tchórzew-Annówka: pożar trawy. Po przy-
jeździe na miejsce zdarzenia OSP Borki pomogło jednostce 
KSRG OSP Kock, podając jeden prąd wody na palącą się tra-
wę i krzaki. Działania utrudniał wiatr, który sprzyjał rozprze-
strzenianiu się pożaru.

29.08.2020 Biała Podlaska: ćwiczenia zgrywających jednost-
ki OSP Gminy Borki z Wojskiem Obrony Terytorialnej. Działa-
nia  OSP polegały na udzieleniu pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym wraz z ich ewakuacją poza autokar, gdzie 
byli przejmowani przez medyków WOT. Łącznie udzielono 

Kronika OSP
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pomocy ok. 12 osobom z różnymi obrażeniami ciała. Ćwi-
czenia były bardzo realistyczne, dzięki czemu można było 
sprawdzić swoją wiedzę.

09.10.2020 Trasa Tchórzew-Annówka: miejscowe zagrożenie. 
Na wymienionym odcinku doszło do kolizji dwóch samocho-
dów ciężarowych. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Działania 
polegały na kierowaniu ruchem do czasu przyjazdu Policji 
oraz zastępów z KSRG OSP KOCK i JRG Lubartów.

14.10.2020 Borki: miejscowe zagrożenie przy stacji paliw. 
Zderzyły się trzy samochody osobowe, którymi podróżo-
wało osiem osób (w tym dwoje dzieci). Działania polegały 
na udzieleniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 
zabezpieczeniu pojazdów, miejsca zdarzenia oraz oświe-
tlenie jego na czas prowadzonych działań przez policję. 

22.10.2020 Wrzosów: miejscowe zagrożenie. Według zgło-
szenia kobieta została przygnieciona przez baloty słomy. Jej 
życia nie udało się uratować.

Ewelina Rużyk

Kronika OSP Co w szkołach
piszczy

XX. pielgrzymka 
Rodzin Szkół  

im. Jana Pawła II  
na Jasną Górę

W dniach 7-8 października 2020 roku 
delegacja ze szkoły w Borkach wraz 
z pocztem sztandarowym wzięła 

udział w XX. pielgrzymce Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II, odbywającej się pod hasłem 
Totus Tuus.
Było to wydarzenie z wielu względów 
nietypowe: odbyło się w jubileuszowym 
roku 100-lecia urodzin Jana Pawła II, 
a jednocześnie ze względu na pandemię 
i obowiązujące rygory sanitarne na Jasnej 
Górze pojawiły się delegacje z zaledwie 75 
szkół.
Pielgrzymka rozpoczęła się 7 października 
o godzinie 21.00 do Apelu Jasnogórskiego 
w kaplicy Matki Bożej, acentralnym 
punktem pielgrzymowania była Msza 
Św. na jasnogórskim szczycie, której 8 
października o godz. 11.00 przewodniczył bp 
Antoni Długosz. Eucharystię koncelebrował 
ks. Zbigniew Kras – kapelan prezydenta RP 
Andrzeja Dudy oraz liczni duszpasterze 
i katecheci szkół.
Zgromadzeni łączyli się duchowo 
z bpem Henrykiem Tomasikiem, krajowym 
duszpasterzem Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II, który z powodu przebytej choroby 
nie mógł przybyć na pielgrzymkę.
W homilii bp Długosz przybliżał dzieciom 
i młodzieży postać św. Jana Pawła II: 
„Zachęcam was do tego, abyście jako rodzina 
Jana Pawła II żyli przesłaniem katechez 
świętego papieża. W centrum naszego życia 
niech będzie Chrystus… Niech Matka Boża 
będzie naszą stałą towarzyszką życia”.
Bezpośrednio po Mszy Św. młodzież 
zawierzyła społeczność szkół Jana 
Pawła II Matce Bożej Królowej Polski, 
a potem nastąpiło odczytanie telegramu 
skierowanego na tę okoliczność do Ojca 
Świętego Franciszka. Momentem kończącym 
uroczystą Mszę Świętą było odśpiewanie 
hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Katarzyna Krasucka
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Co w szkołach
piszczy

Sukces Kamila Mitury 

Kamil Mitura z Sitna po raz kolejny udowodnił, 
że posiada talent muzyczny. W październiku br. 
zwyciężył w plebiscycie Pokaż talent w kategorii Talent 

Muzyczny Roku w całym województwie lubelskim. Plebiscyt 
zorganizowała redakcja Kuriera Lubelskiego. Życzymy 
Kamilowi kolejnych sukcesów.

Małgorzata Kulikowska

Uczniowie z Bork najlepsi 
w powiecie

Uczniowie ZPO w Borkach 
wzięli udział w Powiatowym 
Konkursie Literackim pt. 

„Gdybym był aniołe, to bym…” 
zorganizowanym przez SOSW 
im. Zofii Sękowskiej w ramach 
XX Dni z Aniołami w Radzyńskiej 
Krainie Serdeczności. Honorowy 
Patronat nad konkursem objął 
Starosta Radzyński Szczepan 
Niebrzegowski.
Konkurs był adresowany 
do uczniów z klas IV–VI szkół 
podstawowych powiatu 
radzyńskiego.

Uczniowie z ZPO w Borkach 
zdominowali podium. Zostali szczególnie wyróżnieni. Zajęli 
wszystkie zaszczytne miejsca: I miejsce – Wiktoria Czyżak 
(kl. VI), II miejsce – Daria Kuźma (kl. IVa), III miejsce – Łukasz 
Rogala (kl. VI).
Prace konkursowe zostały wykonane pod kierunkiem 
nauczycielki Karoliny Sałaty.

Karolina Sałata
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Inauguracja 
roku szkolnego 

2020/2021w Szkole 
Podstawowej  

w Woli Chomejowej

Magda Dzioba

1 września punktualnie o godzinie 
13.00 Dyrektor Marta Sposób-Żądełek 
z uśmiechem na ustach powitała uczniów, 

nauczycieli, rodziców i przybyłych gości. 
Przedstawiła wszystkim zgromadzonym 
list Ministra Edukacji Narodowej 
Dariusza Piontkowskiego, skierowany 
do całej społeczności szkolnej. Przedstawiła 
przydział wychowawstw w poszczególnych 
klasach i życzyła wszystkim dużo zdrowia, 
cierpliwości i motywacji do pracy.
Jako drugi głos zabrał Wójt Gminy Borki 
– Radosław Sałata, który zaznaczył, 
że obecny rok szkolny będzie niezwykle 
trudny, ponieważ ze względu na trwającą 
pandemię, obowiązuje nas wiele obostrzeń 
związanych z reżimem sanitarnym. Mimo 
wszystko, podkreślił, że ma nadzieję, 
że nauka przebiegać będzie bez przeszkód, 
a czas spędzony w szkole będzie owocny 
i przyniesie wszystkim wiele radości i nowych 
przyjaźni.
W roku szkolnym 2020/2021 
do Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej 
oraz oddziału przedszkolnego będzie 
uczęszczać 65 uczniów.
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Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto 
wszystkich nauczycieli, wychowawców i pedagogów.
Samorząd Uczniowski ZPO w Woli Osowińskiej 

przygotował uroczystą akademię, dziękując wszystkim 
pracownikom oświaty za niezwykłe zaangażowanie, 
wytrwałość oraz trud, jaki wkładają w naszą edukację, 
szczególnie w obliczu obecnej, niełatwej dla nikogo 
rzeczywistości.

Najpierw wystąpiła Dyrektor ZPO w Woli Osowińskiej 
Agnieszka Zając, życząc wszystkim pracownikom wielu 
sukcesów, radości i dużo zdrowia. Potem w imieniu Wójta 
Gminy Borki Radosława Sałaty zabrała głos Ewa Mateusiak, 
a po niej Przewodnicząca Rady Rodziców Sylwia Polkowska. 
Uczniowie w podzięce wręczyli nauczycielom kwiaty 
i zdrowe jabłuszka, a rodzice zaprosili na słodki poczęstunek.
Samorząd Uczniowski
PS Dołączamy fotografię z uroczystości w Krasewie (red.)

Życzenia Wójta Gminy Borki 
Wszystkim nauczycielom zatrudnionym w naszej gminie 
składam podziękowania za kolejny rok pracy, szczególnie 
w tym trudnym okresie. Życzę, aby wiedza i wartości, które 
Państwo przekazują, były źródłem poczucia pełnienia 
ważnej roli społecznej oraz aby praca z dziećmi i młodzieżą 

była źródłem radości i satysfakcji.

Radosław Sałata

Święto Patrona 
Szkoły w Borkach 

Totus Tuus (Cały Twój) – pod takim 
hasłem w niedzielę, 11 października, 
obchodziliśmy XX Dzień Papieski. Z tej 

okazji społeczność szkolna uczestniczyła  
w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej 
przez księdza proboszcza Kazimierza Dudka. 
Po nabożeństwie młodzież z ZPO w Borkach, 
pod opieką dyrektor Urszuli Oprawskiej-
Abdułłajew oraz pani Magdaleny Mitury, 
przygotowała i zaprezentowała montaż 
słowno-muzyczny, w którym przypomniała 
najważniejsze wydarzenia z życia Patrona 
– Świętego Jana Pawła II. W trakcie 
występu odczytano fragmenty kazań Ojca 
Świętego skierowane do wiernych podczas 
pielgrzymek. Cytowane przemówienia 
wzbudzały refleksję nad sensem życia 
człowieka w dzisiejszym świecie. Apel 
przeplatany był przepięknymi pieśniami  
w wykonaniu naszych uzdolnionych 
uczniów. Występ zakończono ciągle 
aktualnym przesłaniem Papieża – Świętego 
Jana Pawła II, Aktem zawierzenia Maryi,  
a Bogu przez Maryję.
Życie Patrona placówki w Borkach jest dla 
nas drogowskazem. Jego postawa nadaje 
sens naszej codziennej wędrówce w drodze 
do świętości. 

Serdeczne podziękowania za udział  
w uroczystości składamy Wójtowi 
Radosławowi Sałacie, uczniom, rodzicom, 
nauczycielom oraz całej społeczności 
lokalnej.

Violeta Rogulska

Światowy Dzień 
Uśmiechu!

5 października w Szkole Podstawowej 
w Woli Chomejowej był obchodzony 
Światowy Dzień Uśmiechu. 

W związku z tym Samorząd Uczniowski wraz 
z nauczycielką Magdą Dziobą postanowili 
obdarować wszystkich uczniów orderem 
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uśmiechu, a dzieci z klas młodszych żółtymi balonami 
z wesołymi wizerunkami. Tymi drobnymi akcentami udało 
się rozbudzić w kolegach i koleżankach promienne uśmiechy 
i wywołać w nich radość na resztę dnia.

Magda Dzioba

Dzień Chłopaka w szkołach

Dzień Szpilek w Woli 
Chomejowej

X Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia

Magda Dzioba
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Obchody 10. rocznicy nadania imienia płk. Pil. 
Zdzisława Krasnodębskiego Szkole Podstawowej  

W Woli Osowińskiej

Monika Jędrzejkiewicz
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