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www.gminaborki.pl

Gmina Borki

16 marca br. wszystkie szkoły 
w Polsce przeszły do zdalnego 
trybu nauczania. Pandemia 
koronawirusa spowodowała 
zamknięcie wszystkich szkół 
i placówek oświatowych.
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Gmina Borki otrzymała 
dofinansowanie  
na montaż 206 zestawów 
solarnych i 215 instalacji 
fotowoltaicznych. 

Jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gminy 
Borki w ramach programu 
„5000 plus” Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

23



3

Słowo Wójta

Czapla kwiecień/maj/czerwiec/lipiec 2020

Szanowni Mieszkańcy, 
Szanowni Czytelnicy Czapli, 

pandemia COVID-19 zaskoczyła wszystkich, wywołując 
tyle samo strachu i poczucia zagrożenia, co dezorganizu-
jąc i znacząco zmieniając nasze życie gminne. Ostatnie wy-
danie Czapli ukazało się w marcu. Od tego czasu zmieniło 
się bardzo dużo. Szkoły zmieniły tryb nauczania na zdalny. 
Podziękowania i wyrazy uznania należą się wszystkim  
po równo: nauczycielom, dzieciom i rodzicom, 
bo wszyscy aktywnie uczestniczyli w procesie naucza-
nia. Dziękuję Panu Michałowi Skowronowi, który sprawnie 
zorganizował infrastrukturę informatyczną, dzięki której 
mogło odbywać się zdalne nauczanie w szkołach naszej 
gminy. 10 kwietnia gmina przekazała szkołom w Borkach 
i w Woli Chomejowej tablety z dostępem do Internetu. 
Otrzymaliśmy je z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w ramach akcji wsparcia dla ósmoklasistów. 
 Dziękuję wszystkim Paniom z gminnych kół gospo-
dyń wiejskich, szczególnie tym, które aktywnie włączyły 
się w szycie maseczek. Były one rozdawane przez sołty-
sów, którzy zechcieli włączyć się w akcję profilaktyczną.  
   Mimo pandemii koronawirusa nieprzerwanie prowadzimy 
prace modernizacyjne i inwestycyjne w naszej najbliższej 
okolicy. Wyliczę tylko kilka przykładów: oddaliśmy do użyt-
ku Dom Ludowy w Woli Chomejowej, modernizujemy sieć 
wodociągową, prowadzimy termomodernizację budynków 
remizy OSP we Wrzosowie oraz budynku po byłej aptece 
w Woli Osowińskiej, prowadzimy bądź przeprowadziliśmy 
prace rewitalizacyjne na terenie po byłej plebanii w Borkach 
oraz przy starym młynie przy Bystrzycy. O większości z wyliczo-
nych działań przeczytają Państwo na kolejnych stronach Czapli.  
    Warto też powiedzieć, że nasza gmina otrzymała w ostat-
nich tygodniach wsparcie finansowe na budowę dróg:  po-
nad 300 tys. złotych na modernizację dróg w Nowinach, 
Woli Chomejowej i Borkach ze Starostwa Powiatowego 
w Radzyniu Podlaskim, 100 tys. złotych na modernizację 
drogi w Krasewie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego, a także prawie 1 mln zł na drogę w Woli Oso-
wińskiej i Chomejowej z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Ponadto otrzymaliśmy prawie 2,5 miliona złotych na konty-
nuowanie projektów ekologicznych związanych z instalacja-
mi fotowoltaicznymi (215 sztuk) i solarnymi (206 sztuk) oraz 
ponad 1,5 mln zł na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe. 
   Uważam, że warto także odnieść się do głosów, które po-
jawiają się na temat pałacu w Borkach, z których wynika ja-
koby to gmina była odpowiedzialna za to, że wokół projektu 
dzieje się ostatnio niewiele. Wobec tego wyjaśniam osobom 
zainteresowanym, że gmina nie jest właścicielem pałacu 
oraz że ciężar wszelkich działań wzięła na siebie Fundacja Di-
gital Knowledge Observatory, która przez pewien czas bory-
kała się z innymi przeciwnościami. Mam nadzieję, że wkrótce 
prace wokół pałacu będą kontynuowane. Szczegółowo prze-
czytają Państwo o tym w kolumnie obok. 

Z poważaniem 
Wójt Gminy Borki 

ppłk rez. Radosław Sałata

Centrum Nauki  
Digital Knowledge 

Village II -  
Borki Nature and 

Science Park,  
co dzieje się  
z projektem? 

Redakcja „Czapli” zwróciła 
się z pytaniem do inwestora, Funda-
cji Digital Knowledge Observatory 

z Warszawy, co dzieje się z projektem Cen-
trum Nauki Digital Knowledge Village II. 
Odpowiedział Prezes Fundacji dr Ireneusz 
Tomczak, który przedstawił stan obecny  
oraz zarysował plany na najbliższą przyszłość: 
  „Realizacja złożonych, dużych projek-
tów inwestycyjnych jest obarczona sze-
regiem ryzyk, a z uwagi na swą specyfikę  
i skalę jest podatna na oddziaływa-
nie szeregu czynników zewnętrznych  
np. makroekonomicznych. Z takimi  
też nieprzewidzianymi okolicznościami 
spotkał  się projekt budowy w Borkach 
Centrum Nauki – Borki Nature and Scien-
ce Park, gdzie w wyniku zawirowań for-
malnych zostało rozwiązane konsorcjum 
i projekt, a o faktycznych przyczynach 
i ewentualnej winie zdecyduje sąd. 
  Sytuacja taka trwa już prawie dwa lata, 
ale to nie znaczy, że nic się w tym czasie 
nie działo. Fundacja dokończyła prace kon-
cepcyjne, została opracowana koncepcja 
architektoniczna wraz z ustaleniami z inte-
resariuszami, prace w zakresie dostępno-
ści mediów (prąd, gaz, woda) oraz szereg 
różnych uzgodnień biznesowych i decyzji 
urzędowych. W sporządzonej dokumentacji 
uwzględniono zastosowanie szeregu nowo-
czesnych i innowacyjnych rozwiązań tech-
nicznych i technologicznych, które mają 
spowodować zmniejszenie emisyjności pla-
nowanych budynków oraz presji na środowi-
sko na etapie eksploatacji. Ograniczenie zu-
życia energii, wody oraz ilości powstających 
odpadów było determinantą przyjętych no-
wych założeń. Opracowano zamienną doku-



4 Czapla kwiecień/maj/czerwiec/lipiec 2020Czapla kwiecień/maj/czerwiec/lipiec 2020

mentację projektową w zakresie przebudo-
wy i adaptacji do nowych funkcji budynku 
pałacu wraz ze zmianą planowanego pier-
wotnie źródła ciepła na bardziej przyjazne 
środowisku. Opracowano i uzgodniono kom-
pletną dokumentacją rewitalizacji zabyt-
kowego parku wraz z nowoprojektowanym 
układem komunikacyjnym i instalacjami.  
 Zostały opracowane dwie ścieżki finan-
sowania projektu. Obecnie trwają działa-
nia, które pozwolą na zamknięcie etapu 
formalnego i umożliwią rozpoczęcie fazy 
inwestycyjnej. Stan zagrożenia epidemicz-
nego w związku z COVID-19 oczywiście 
także zakłócił tok prowadzonych prac.  
   W mojej ocenie sytuacja wywołana epide-
mią, a w konsekwencji zmiany postaw na-
szych rodaków, paradoksalnie mogą zwięk-
szyć szanse naszego projektu ze względu 
na zmieniające się oczekiwania, potrze-
by i zachowania klientów. Dodatkowym 

pozytywnym faktem jest postępująca budowa trasy S19 
na terenie województwa lubelskiego. Budowa drogi w do-
celowym standardzie znacząco zwiększa atrakcyjność lo-
kalizacji Centrum Nauki. Nasz projekt wpisuje się również 
w wieloletnie ramy finansowe: zawiera wszystkie oczeki-
wane w dzisiejszych czasach elementy, uwzględnia kwe-
stie zmian klimatu, zagadnienia zawiązane migracją i mło-
dzieżą, cyfryzacją, badaniami naukowymi i innowacjami. 
  Liczę, że nasze działania przyniosą efekt synergii 
wraz z innymi inicjatywami i projektami realizowany-
mi w ostatnich czasach w Gminie Borki. Jestem prze-
świadczony, że już za klika lat to miejsce o wspania-
łych walorach turystycznych i przyrodniczych będzie 
rozpoznawalne na mapie turystycznej Polski i nie tylko… 
  Fundacja i ja wierzymy w sukces naszego przedsięwzięcia 
(może w nowej, innej konfiguracji). Liczymy, że uda się nam 
zbudować miejsce, gdzie przyszłość i nowoczesność połączy 
się z tradycją, a edukacja spotka się z rozrywką”.

dr Ireneusz Tomczak 
Prezes Zarządu FDKO 
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Gazyfikacja gminy 

Wciąż są przyjmowane 
zapisy na gaz. Można 
to zrobić, składając 

deklarację w Urzędzie lub po-
przez link:(zarówno instytu-
cje, jak i klienci indywidualni) 
pod adresem: https://przyla-
czenie.psgaz.pl

Na stronie internetowej wszy-
scy zainteresowani korzysta-
niem z gazu ziemnego będą 
mogli składać odpowied-
nie dokumenty z dowolne-
go miejsca przez 24 godziny 

na dobę. Jest to szczególnie istotne w dobie epidemii koro-
nawirusa (brak kontaktu bezpośredniego). 

Wioletta Labus

Komputery dla szkół

16 marca br. wszystkie szkoły w Polsce przeszły 
do zdalnego trybu nauczania. Pandemia 
koronawirusa spowodowała zamknięcie wszystkich 

szkół i placówek oświatowych. Uczniowie zamiast 
w szkolnych ławkach musieli zasiąść przed monitorami 
komputerów. Z tego powodu Ministerstwo Cyfryzacji 
ogłosiło dwa projekty: Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+. 
Dzięki nim gmina Borki otrzymała ponad 160 000 zł.  Środki  
w całości zostały przeznaczone na zakup 63 laptopów i 39 
oprogramowań. Pomoc dla gminy przyszła też z Lubelskiego 
Urzędu Marszałkowskiego oraz Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego. W ramach akcji Zarządu Województwa 
Lubelskiego #lubelskiewspeirauczniów otrzymaliśmy 5 

tabletów z dostępem do Internetu. Centralne 
Biuro Antykorupcyjne przekazało naszym 
szkołom 20 laptopów oraz 30 zestawów 
komputerowych. Sprzęt został przekazany 
dyrektorom szkół, którzy następnie przekazali 
je uczniom wykluczonym cyfrowo. Serdecznie 
dziękujemy Ministerstwu Cyfryzacji, 
Lubelskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu 
i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu 
za okazaną pomoc i wsparcie. 

Ewa Mateusiak

Modernizacje dróg 
gminnych

W kwietniu br. dokonano odbioru 
końcowego inwestycji drogowych 
realizowanych w ramach Progra-

mu Funduszu Dróg Samorządowych tj.: 
- przebudowa drogi gminnej nr 102143L we 
Wrzosowie – koszt zadania: 746 689,93 zł, 
z dofinansowaniem wysokości 522 682, 00 zł; 
- przebudowa drogi gminnej nr 102145L w Sta-
rej Wsi – koszt zadania 764 960,37zł, z dofi-
nansowaniem w wysokości 535 472,00 zł; 
- przebudowa dróg gminnych o nr 102264L 
( dz. ew. nr 44) oraz 102265L ( dz. ew. nr 45) 
w Borkach koszt zadania 923 86,00 zł, z dofi-
nansowaniem w wysokości 633 486,00 zł;
W związku z przebudową drogi gminnej  
nr 102143L we Wrzosowie w celu podniesie-
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nia poziomu efektywności realizowanego zadania gmina 
Borki uzupełniła inwestycję o wykonanie stu pięćdziesięcio-
metrowego odcinka brakującego chodnika. Na te cele wy-
gospodarowano z budżetu gminnego kwotę 44 993,34 zł. 
W ramach wspomnianej powyżej inwestycji PGE dokonała 
przebudowy sieci energetycznej. Gmina umieściła w jed-
nym z wykopów rury osłonowe służące oświetleniu ulicz-
nemu na odcinku 2 km. Koszt zadania wyniósł 61 500,00 zł. 
Współpraca gminy i PGE wyraźnie wpływa na racjonalne go-
spodarowanie środkami finansowymi i minimalizuje koszty. 
 Ponadto Urząd Gminy Borki ponownie otrzymał dofinansowa-
nie z Programu Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie 
Przebudowa drogi gminnej nr 102127L w m. Wola Osowińska 
w km 0+000+710. Koszt zadania wynosi 870 321,67 zł, a wyso-
kość dofinansowania – 609 225,00 zł. Termin realizacji inwe-
stycji jest przewidywany na okres październik 2020–maj 2021. 
 Gmina otrzymała także dofinansowanie 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. 
Modernizacja drogi gminnej nr 102118L dojazdowej 
do gruntów rolnych w miejscowości Krasew. Koszt zadania 
wynosi ok. 201 227,57 zł, a dofinansowanie – 100 000, 00 zł.  
  Rokrocznie gmina Borki podejmuje starania pozyskiwania 
środków zewnętrznych na modernizacje i rozbudowę sieci 
dróg lokalnych, co przyczynia się do lepszej jakości naszych 
dróg.

Michał Skowron
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Nowe 
dofinansowanie  
na instalacje 

solarne  
i fotowoltaiczne

Gmina Borki otrzymała dofinansowanie 
na montaż 206 zestawów solarnych i 
215 instalacji fotowoltaicznych. Rozpi-

sanie przetargu będzie poprzedzone zebra-
niami wiejskimi, na których omówimy plano-
wane prace i ich harmonogram. Na stronie 
internetowej Urzędu zostanie udostępniony 
wzór umowy dla osób zainteresowanych.

Wioletta Labus

Odbiór Domu Kultury  
w Woli Chomejowej

W ostatnich miesiącach nastąpił odbiór Wiej-
skiego Domu Kultury w Woli Chomejowej. Bu-
dowa była realizowana przy dofinansowaniu 

operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kul-
turalne w ramach działania Podstawowe usługi i od-
nowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
   Trwa procedura przetargowa na zakup wyposażania  
do domu kultury. W ramach zadania zamierzamy zakupić 
kuchnię pod wymiar wraz ze sprzętem AGD oraz wyposa-
żeniem zastawy kuchennej, stoły i krzesła do sali widowi-
skowej, sprzęt multimedialny (rzutnik i projektor, laptop).

Wioletta Labus

Rewitalizacja Gminy Borki

Jednym z elementów dużego programu rewitalizacji 
gminy Borki jest modernizacja budynku OSP we Wrzo-
sowie. Jest już wykonana nowa posadzka, łazienki, 

schody. Wymieniono okna, wykonano izolację ław funda-
mentowych. Kolejnym etapem będzie ocieplenie elewa-
cji i wymiana drzwi garażu i wejściowych zewnętrznych. 
 Dodatkowo planujemy ogłosić przetarg na za-
kup wyposażenia do nowo wyremontowanego bu-
dynku OSP Wrzosów, m.in. stołów, krzeseł, wypo-
sażenia kuchni w drobnego sprzętu kuchennego. 
    Trwają prace nad utworzeniem terenu widowisk i relak-
su przy byłej plebanii w m. Borki, teren został utwardzony 
kostką brukową oraz trwa remont budynku gospodarcze-
go. Prace zbliżają się wielkimi krokami ku końcowi, niedłu-
go mieszkańcy będą mogli odpocząć na nowych ławkach. 
  Rozpoczęły się prace nad skate parkiem nad rze-
ką Bystrzycą obok altanki. Będzie to atrakcyjny te-
ren do aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
 W zakresie rewitalizacji zabytkowego parku  
w Woli Osowińskiej w drugim etapie prac usunięto martwe 
i zagrażające bezpieczeństwu drzewa, karpy oraz podrosty. 
W dalszych etapach prac planujemy wykonanie alei, altany, 

Światłowód  
w naszej gminie

Wydarzenia związane z korona wiru-
sem pokazały, jak ważną rolę w naszej 
codzienności pełni Internet. Szybkie 

i niezawodne łącze umożliwia wykonywanie 
pracy zdalnej, edukację, sprawne załatwia-
nie spraw urzędowych, robienie zakupów 
online, a nawet bycie w kontakcie z bliskimi.  
   Nadal w naszym kraju istnieją miejscowo-
ści, w których mieszkańcy nie mają dostępu 
do szybkiego i stabilnego Internetu świa-
tłowodowego. W naszej gminie sytuacja  
ta ulegnie niebawem polepszeniu i miesz-
kańcy będą mogli korzystać z usług świa-
tłowodowych. Projekt budowy nowoczesnej 
sieci światłowodowej jest współfinansowa-
ny ze środków unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za realizację 
projektu będzie odpowiadać firma FIBEE.  
   Więcej informacji o projekcie można zna-
leźć na stronie: fibee.pl. Osoby zaintereso-
wane dostępem do sieci światłowodowej 
mogą sprawdzić, czy ich adres zostanie ob-
jęty projektem na stronie: getfibre.pl. pod nr 
tel. +48 22 247 77 01 oraz przez https://fibee.
pl/kontakt

Wioletta Labus



8 Czapla kwiecień/maj/czerwiec/lipiec 2020

    Rozpoczęliśmy realizację termomodernizacji dwóch obiek-
tów. Szkoły Podstawowej w Tchórzewie Kolonii i budynku 
przy ul. Parkowej 10 w Woli Osowińskiej. Prace obejmują 
m.in. wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy wraz z wymi-
ną grzejników, wymianę okien, ocieplenie ścian elewacji, re-
mont dachu, wymianę oświetlenia na LED-owe. Umowa z wy-
konawcą wyłonionym w drodze przetargu opiewa na kwotę 
1 010 598, 45 zł. Prace postępują terminowo, a ich zakończe-
nie jest planowane na koniec września br. Dofinansowanie  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 
2014–2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.  
  Drugim budynkiem, który termomodernizujemy to bu-
dynek, w którym do roku 2017 mieściła się apteka. Zakres 
prac obejmuje wymianę źródła ciepła na kocioł gazo-
wy wraz z wyminą grzejników, wymianę okien, ocieplenie 
ścian elewacji, docieplenie dachu, wymianę oświetlenia 
na LED-owe. Umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze 
przetargu opiewa na kwotę 258 930,00 zł. Dofinansowanie  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 
wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Termomodernizacje 
budynków 

Jak wielu mieszkańców zauważyło,  
po licznych pytaniach i telefonach do urzę-
du od trzech miesięcy trwają intensywne 

prace polegające na przebudowie infrastruk-
tury wodociągowej na siedmiu odcinkach  
w miejscowościach Sitno–Olszewnica, Wola 
Osowińska, –Nowiny, Wola Chomejowa, Ma-
ruszewiec–Tchórzew, Krasew Kolonia (obok 
wieży), Krasew Kolonia, Borki – Sitno. Inwe-
stycja usprawni dostawę wody, zapobiegnie 
awariom sieci oraz unormuje ciśnienie wody. 
Dwa z wymienionych odcinków zostały już 
odebrane i są to odcinki Wola Osowińska 
– Nowiny oraz Borki – Sitno. Łączna kwota 
umów podpisanych z wykonawcami opie-
wa na ponad  1 200 000 zł. Dofinansowanie  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach RPO Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014–2020 wyno-
si 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. 
 W ciągu kolejnego miesiąca planowa-
ne jest ogłoszenie kolejnego przetargu  
na dostawę i montaż wodomierzy ze zdal-
nym odczytem w liczbie 1100 szt. Usprawni 
to pracę inkasentów oraz wyeliminuje nie-
dogodności mieszkańców związane z udo-
stępnianiem wodomierzy w budynkach. Do-
datkowo planuje się uruchomienie platformy  
dla mieszkańców, na której w łatwy  
i przystępny sposób będzie można sprawdzić 
odczyty, faktury oraz dokonać płatności on-
line.

remont ogrodzenia oraz dalszą pielęgnację 
zieleni parkowej w tym nasadzenia.

Wioletta Labus
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Wieści z gminy  
w Twoim telefonie 

Jeśli interesujesz się tym, co dzieje  
się w naszej okolicy, to pobierz aplikację 
eBorki (inna nazwa: Wiem). W aplikacji 

znajdują się wiadomości z życia gminy, np. 
o zbliżających się wydarzeniach sportowych, 
kulturalnych, ostrzeżenia meteorologiczne 
i inne ważne informacje. Bezpłatna 
aplikacja jest dostępna do pobrania  
na urządzenia z systemem operacyjnym 
Android i dostępna w pod adresem:  
h t t p s : / / p l ay . g o o g l e . co m / s to r e /a p p s /
details?id=pl.wiemo.eBorki&gl=PL

Dariusz Pękała

Sukces Ewy Mateusiak 

W sobotę 23 maja br. o godzinie 15.00 w Urzędzie 
Gminy Borki Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w 
Borkach Ewa Mateusiak po raz pierwszy udzieliła 

ślubu cywilnego. Dzień zawarcia związku małżeńskiego 
przed urzędnikiem kierownikiem USC jest bardzo 
ważnym wydarzeniem i dużym przeżyciem dla młodej 
pary. Obecnie małżeństwa zawierane są w siedzibie UG 
Borki przy ul. Wojska Polskiego 41 w sali konferencyjnej, 
która na czas uroczystości zamienia się w salę ślubów. 
  Pani Ewie życzymy powodzenia w zdobywaniu nowych 
doświadczeń zawodowych, wytrwałości w aktywnej 
działalności na rzecz mieszkańców oraz owocnej 
współpracy mającej wpływ na rozwój Gminy Borki.

Ewelina Rużyk

GOPS: porozumienie  
na rzecz dostępności

29 czerwca br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Borkach jako pierwszy i jak dotąd jedy-
ny w Polsce ośrodek pomocy społecznej zna-

lazł się w zaszczytnym gronie sygnatariuszy porozumienia 
na rzecz dostępności podpisanego w obecności Minister Fun-
duszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej–Jedynak.  
  Partnerstwo na rzecz dostępności jest zobowiązaniem 
współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostęp-
ność Plus. Deklaracja zakłada nawiązanie ścisłej współ-
pracy między podmiotami zrzeszonymi w celu efektyw-
nej realizacji programu i szerszych celów realizowanych 
na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami, do których na-
leżą min. osoby z niepełnosprawnością, seniorzy, kobiety 
w ciąży. Szeroko rozumiana przestrzeń publiczna, począwszy  
od struktury urbanistycznej poprzez standardy obsłu-
gi klienta w urzędach i innych instytucjach użyteczności 
publicznej po działania edukacyjno-informacyjne, wy-
maga nieustających starań w kierunku modernizacji, któ-
rej przyświeca idea kompleksowej dostępności wyrażona 
stwierdzeniem, iż jesteśmy różni, ale mamy równe prawa.

Anna Szalast

Wioletta Labus
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PRZEMOC DOMOWA? 
NIE DAJ SIĘ!

Jednym ze skutków pandemii koronawirusa jest wzrost 
przemocy domowej. Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Borkach zwraca uwagę na problem prze-

mocy domowej. Przemoc w rodzinie: 
• jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka – działa-
nie lub zaniechanie działań jest dokonywane przez jednego 
członka rodziny przeciwko pozostałym, 
• jest intencjonalna – zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu, 
• wykorzystuje przewagę sił uniemożliwiając samoobronę 
i opiera się na władzy i kontroli, 
• narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka 
rodziny, 
• powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka prze-
moc, 
Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. 
Znacznie częściej jest procesem o długiej, nawet kilkuna-
stoletniej historii. Ma tendencję do powtarzania się według 
zauważalnej prawidłowości (cyklu przemocy).  
Cykl przemocy składa się zwykle z trzech następujących 
po sobie faz: 

 • Faza narastającego napięcia – jest to początek cyklu, 
który charakteryzuje się wzrostem napięcia i natężeniem 
sytuacji konfliktowych. Na tym etapie dochodzi do rozma-
itych incydentów takich jak np. przejawy zazdrości, gniewu, 
kontrolowanie członków rodziny, używanie obraźliwych 
słów, poniżanie bliskiej osoby. Sprawca jest stale poirytowa-
ny i prowokuje kłótnie. Osoba, wobec której kierowana jest 
złość partnera, stara się za wszelką cenę uspokoić sytuację, 
zaspakajając żądania partnera i robiąc wszystko, by popra-
wić mu nastrój. Często sama obarcza się winą za jego zacho-
wanie i dąży do zadośćuczynienia i uszczęśliwienia sprawcy. 
Przyczyny narastającego napięcia mogą tkwić poza rodziną, 
czasem są to błahostki, drobne nieporozumienia, które spię-
trzają napięcie. Sytuacja staje się nie do zniesienia i pojawia 
się agresja.  
• Faza ostrej przemocy – następuje wybuch gniewu i wyła-
dowanie agresji. Czasami awanturę wywołuje sama ofiara 
zachowań przemocowych, ponieważ nie radzi sobie z na-
rastającym napięciem i chce, żeby „już było po wszystkim”. 
W innych wypadkach gwałtowny atak wywołuje sprawca, 
stawiając swojej ofierze żądania, których nie jest ona w sta-
nie spełnić, na co on odpowiada agresją. Poirytowany dotąd 
sprawca wpada w szał, traci całkowicie kontrolę nad swoim 
zachowaniem i może pobić, zranić, okaleczyć ofiarę, do-
konać strasznych czynów, nie licząc się ze skutkami swo-
ich agresywnych działań. Ta faza trwa stosunkowo krótko, 

ale może się zakończyć dramatycznie: pobi-
ciem, uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią 
zaatakowanej osoby. W trakcie ataku ofiara 
robi wszystko, żeby ochronić siebie i uspoko-
ić partnera. Zabiegi te jednak rzadko przy-
noszą pożądany skutek. Wraz z ustaniem 
aktu przemocy ofiara znajduje się w stanie 
szoku, nie chce uwierzyć w to, co się stało. 
Pojawia się u niej przerażenie, bezradność, 
poczucie wstydu, ale także złość, która 
powoduje, że najczęściej w tej fazie trwania 
przemocy osoby, które jej doznały, decydują 
się na wezwanie pomocy i złożenie skargi, 
a wiec początkują interwencję w sytuacji 
przemocy w rodzinie. Jeśli osoba zagrożo-
na przemocą nie zgłosi się do właściwych 
instytucji po pomoc, jest to ostatni moment 
by przerwać cykl przemocy, nim rozpocznie 
się ona na nowo.  
• Faza miodowego miesiąca – jest to faza 
skruchy ze strony sprawcy i okazywania 
miłości. Agresor usprawiedliwia swoje 
zachowanie, okazuje żal z powodu tego, 
co się stało i zaklina się, że to już się więcej 
nie powtórzy. Na nowo zdobywa zaufanie 
osoby, którą skrzywdził, staje się miły, uczyn-
ny. Ofiara wierzy w zapewnienia partnera, 
że się zmienił, bo z całych sił pragnie, żeby 
tak właśnie było i nawet jeśli jeszcze nie-
dawno gotowa była uciec czy złożyć skargę, 
teraz zostaje i wycofuje się z podejmowania 
działań przeciwko sprawcy. Na tym eta-
pie istnieją szanse, że jeśli sprawca chcąc 
utrzymać związek podda się terapii, jego 
agresywne zachowania zostaną powstrzy-
mane. Bez specjalistycznej pomocy, sprawca 
nie jest w stanie długo wytrzymać w spo-
koju. Ponownie wzrasta w nim napięcie 
i wszystko zaczyna się od nowa…  
Nie zatrzymana w porę przemoc nasila 
się z czasem, z każdym następnym cyklem 
przemocy agresja wzrasta. Powrót do cyklu 
przemocy sprawca rozpoczyna zwykle od 
uszczypliwej uwagi, lekkiego popchnięcia, 
siarczystego przekleństwa, by po pewnym 
czasie dopuścić się ciężkiego uszkodzenia 
ciała, wymyślnych psychicznych tortur, trwa-
łego okaleczenia, czy zabójstwa.  
Można jednak przerwać cykl przemocy! 
To osoba podlegająca przemocy musi 
zwrócić się po pomoc do odpowiednich 
instytucji, zapewnić bezpieczeństwo sobie 
i innym członkom rodziny, stopniowo uczyć 
się wyzwalać z przemocy i żyć na nowo bez 
przemocy. Sprawca natomiast musi poddać 
się oddziaływaniom korekcyjno-eduka-
cyjnym. Ponieważ zachowania agresywne 
są zachowaniami wyuczonymi, można 
się ich oduczyć. Można też, przy wsparciu 
specjalistów, uczyć się właściwych zacho-
wań i reakcji pozwalających uporać się ze 
złością i agresją tak, aby życie w rodzinie bez 
przemocy było możliwe.  
Przemoc w rodzinie może przybierać różne 
formy i dokonywać się przy pomocy róż-
nych instrumentów:  
• Przemoc fizyczna – są to wszelkie działa-
nia polegające na użyciu siły i prowadzące 
do nieprzypadkowych urazów, zranień, 
stłuczeń, złamań czy zasinień. Do tej kate-
gorii zalicza się miedzy innymi: popychanie, 
odpychanie, obezwładnianie, uderzanie, 
policzkowanie, szczypanie, kopanie, dusze-
nie, bicie otwartą dłonią, pięścią lub różny-
mi przedmiotami, poparzenie, porzucenie 
w niebezpiecznej okolicy, straszenie bronią 
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lub jej użyciem i inne. 
• Przemoc psychiczna – to umyślne dzia-
łania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz 
mechanizmy psychologiczne, powodujące 
zachwianie pozytywnego obrazu własnej 
osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia 
własnej wartości, pojawienie się stanów 
lękowych i nerwicowych. Przejawami tego 
rodzaju przemocy są: odmowa uczuć, brak 
zainteresowania, szacunku, nieustanna kry-
tyka, wyśmiewanie poglądów, wyznania reli-
gijnego, żądanie posłuszeństwa, narzucanie 
poglądów, wmawianie choroby psychicznej, 
kontrola i utrudnianie kontaktów z innymi 
osobami, zawstydzanie, upokarzanie, wyzy-
wanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia 
itp.  
• Przemoc seksualna – polega na wymu-
szaniu niechcianych przez ofiarę zachowań 
w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych 
sprawcy, dokonywane poprzez: przymu-
szanie do pożycia seksualnego, wymaganie 
na ofierze nieakceptowanych pieszczot 
i praktyk seksualnych, przymuszanie do sek-
su z osobami trzecimi, krytykę zachowań 
seksualnych ofiary, wymuszanie sadystycz-
nych form pożycia seksualnego, przymu-
szanie do oglądania pornografii, zmuszanie 
do prostytucji, gwałt. 
• Przemoc ekonomiczna – to działania 
prowadzące do całkowitego finansowego 
uzależnienia ofiary od sprawcy, realizowane 
miedzy innymi w drodze niezaspokajania 
podstawowych materialnych potrzeb rodzi-
ny, uniemożliwianie podjęcia pracy zarob-
kowej, utrudnianie aktywności zawodowej, 
odbieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie 
wydatków, itp. OZNAKI PRZEMOCY  
Istnieją pewne symptomy, wskazujące 
na to, że w rodzinie obecna jest przemoc. 
Aby rozpoznać czy niepokojące zachowa-
nia kogoś bliskiego są przejawem prze-
mocy w rodzinie, osoba obserwująca te 
zachowania musi zastanowić się nad tym 
i odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jeśli 
ktoś bliski, ktoś z rodziny:  
• zamienia drobne zajścia w wielkie kłótnie, 
• rani Cię swoim zachowaniem,  
• znieważa Cię, używa w stosunku do Ciebie     
obraźliwych słów, obelg, wyzwisk, 
• ma nagłe napady gniewu lub furii,  
• niszczy rzeczy, które są Twoją własnością, 
• odbiera Ci pieniądze lub nie chce dawać Ci 
środków na życie, 
• kontroluje wszystkie Twoje zachowania, 
nie pozwala Ci podejmować żadnych decy-
zji. 
• uniemożliwia Ci spotykanie czy widywanie 
się ze znajomymi lub rodziną,  
• ośmiesza Cię, poniża, upokarza również 
w obecności innych, 
• nieustannie Cię krytykuje,  
• zastrasza Cię i manipuluje by kontrolować 
Ciebie i innych członków rodziny,  
• grozi, że skrzywdzi Ciebie, Twoje dzieci 
lub innych członków rodziny,  
• bije Cię, popycha, szarpie, kopie, policzkuje 
lub dusi, 
• obwinia Cię za to, że Cię bije, a następnie 
obiecuje, że to więcej się nie zdarzy,  
• wymaga od Ciebie, abyś uprawiała 
seks na zawołanie nawet jeśli nie masz 
na to ochoty i się nie zgadzasz, musisz 
rozważyć czy jesteś bezpieczna w swoim 
domu.  
Jeśli w Twoim życiu występuje lub wy-

stąpiła jedna lub więcej z wymienionych powyżej oznak, 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy 
w rodzinie. Nie lekceważ tego i zwróć się po pomoc do jed-
nej z instytucji niosących pomoc rodzinom znajdującym 
się w kryzysie.  
NADUŻYWANIE ALKOHOLU A PRZEMOC 
Przemoc w rodzinie bardzo często jest związana z nad-
używaniem alkoholu. Osoby znajdujące się w stanie 
nietrzeźwości tracą samokontrolę i mogą zachowywać 
się w nieprzewidywalny sposób. Pod wpływem alkoho-
lu zanikają istniejące w człowieku hamulce, wewnętrzne 
zakazy krępujące jego zachowanie. Częste nadużywanie 
alkoholu prowadzi do nasilenia się zachowań agresywnych. 
Nawet osoba uznawana normalnie za spokojna i opano-
waną, w stanie upojenia alkoholowego, może stosować 
przemoc niszcząc swoją rodzinę. Mimo, iż pijany człowiek 
nie potrafi logicznie myśleć, rozumieć i oceniać swoich 
czynów oraz nie docierają do niego racjonalne argumenty, 
to nie można jednak w żaden sposób usprawiedliwiać jego 
agresywnych zachowań. Uzależnienie od alkoholu sprawcy 
przemocy nie jest okolicznością łagodzącą. To sam sprawca, 
wprowadzając się w stan nietrzeźwości, jest w pełni odpo-
wiedzialny za swoje czyny. Musisz pamiętać, że uzależnienie 
od alkoholu wywiera zły wpływ nie tylko na osobę, która 
pije, ale stanowi poważne zagrożenie dla innych członków 
rodziny. Życie z alkoholikiem może doprowadzić do współ-
uzależnienia. Stan taki jest bardzo niebezpieczny, gdyż 
podtrzymuje picie i utrudnia wyjście z nałogu. Zarówno 
osoby uzależnione jak i współuzależnione wymagają spe-
cjalistycznej pomocy terapeutycznej. Nie jest łatwo przy-
znać się do tego, że w rodzinie występuje problem alkoholu 
i przemocy. Wstyd, że w rodzinie ma się kogoś, kto pije 
i terroryzuje swoich bliskich, obawa przed reakcją otoczenia, 
strach przed zemstą dręczyciela czy nieracjonalne poczucie 
bycia współwinnym przeszkadza w zwróceniu się po po-
moc.  
Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholu 
i przemocy, nie szukaj rad u osób niekompetentnych. 
Ratuj zdrowie swoje i swojej rodziny – zwróć się po pomoc 
do GOPS Borki lub innych instytucji, które profesjonalnie 
zajmują się problemem uzależnienia i przemocy. 
Pomocne numery telefonu: 
Telefon alarmowy: 997, 112 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach: (81) 
8574277 
Telefon alarmowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Borkach: 511 55 28 90 
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar dotkniętych przemocą 
w rodzinie: 801 120 002 
Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Borkach zapewnienia pomoc w zakresie specjalistycz-
nego poradnictwa psychologicznego. Uruchomił również 
telefon alarmowy  czynny 24/7. Dla ofiar przemocy poleca-
my aplikację: „Twój Parasol”. Szczegóły tej aplikacji oraz inne 
pomocne informacje znajdziecie Państwo na stronie inter-
netowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach: 
www.gopsborki.pl oraz na fanpage na Facebooku: https://
www.facebook.com/GOPSBorki

Andżelika Sałata
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GOPS: ważne terminy 
w nowym okresie 
świadczeniowym

Nowe wnioski o świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami  
oraz świadczenie Dobry start będą przyjmowane: 

- od 1 lipca 2020 roku online (w przypadku świadczeń ro-
dzinnych dla osób nieposiadających gospodarstwa rolnego), 
- od 1 sierpnia 2020 r. osobiście w formie papierowej, 
- osoby posiadające gospodarstwo rolne powyżej 1 ha 
fizycznego mogą składać wnioski o świadczenia rodzinne 
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego po 25 września 
2020 r. (w związku z ogłoszeniem przez GUS wysokości 
przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwach rolnych). 
Wnioski o pomoc materialną dla uczniów (stypendium 
szkolne) będą przyjmowane od 1 do 15 września 2020 roku.  
Wnioski o dożywianie dzieci w szkole będą przyjmowane 
od 1 do 31 sierpnia 2020 roku. 
Wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) będzie moż-
na składać dopiero od lutego 2021 roku, ponieważ świad-
czenie jest obecnie przyznane do 31 maja 2021 roku.

WNIOSEK ONLINE
Zachęcamy do składania wniosków online – bez wychodze-
nia z domu – stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.
gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

WAŻNE INFORMACJE
Podstawą do ustalania dochodu na okres świadczeniowy 
2020/2021 jest rok bazowy, czyli 2019 oraz wszystkie utra-
ty i uzyski dochodu następujące po tym roku (utrata bądź 
podjęcie zatrudnienia). 
Przypominamy również o konieczności dostarczania za-
świadczeń ze szkół ponadpodstawowych dla uczniów po-
bierających zasiłek rodzinny w nieprzekraczalnym terminie 
do 10 września 2020 roku. 
Prosimy również o wypełnianie wniosków o podstawowe 
dane, tj. dane wnioskodawcy, członków rodziny oraz dane 
dzieci (na które jest wnioskowana pomoc), dane miej-
sca zamieszkania, numer konta bankowego, dane szkoły, 
do której uczęszcza dziecko. Wymienione dane przyspieszą 
oraz usprawnią proces rozpatrywania wniosku pod wzglę-
dem formalnym oraz zmniejszą czas oczekiwania w kolejce. 
Zwracamy również uwagę na to, że interesanci będą przyj-
mowani pojedynczo. 
Jednocześnie informujemy, że wnioski przyjmowane będą 
od godziny 8:00 do godziny 13:00. 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenia ro-
dzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 
1. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w 2019 
roku lub kserokopia nakazu płatniczego za 2019 rok – do-
tyczy osób posiadających gospodarstwo rolne powyżej 1 ha 
fizycznego, 
2. zaświadczenie od komornika sądowego za 2019 rok o wy-
egzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych oraz za-
świadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji (doty-
czy osób pobierających świadczenia alimentacyjne), 
3. wyrok zasądzający alimenty, 
4. zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywa-
nie na urlopie wychowawczym, 
5. zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości przy-
chodu w 2019 r. oraz stawce podatkowej w przypadku osób 
prowadzących działalność gospodarczą w formie zryczałto-
wanego podatku, 

6. w przypadku zmiany sytuacji dochodowej 
tj. utraty bądź uzyskania dochodu należy 
dołączyć: 
- utrata dochodu (świadectwo pracy, PIT-11), 
- uzyskanie dochodu (umowa o pracę, za-
świadczenie o uzyskanym dochodzie netto 
z drugiego miesiąca pracy), 
7. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – 
w przypadku gdy ojciec dziecka jest niezna-
ny, 
8. zaświadczenie z KRUS o przebywaniu 
na zasiłku chorobowym za rok 2019 wszyst-
kich osób ubezpieczonych w KRUS, 
9. w przypadku przebywania członka rodzi-
ny poza granicami kraju podczas wypełnia-
nia wniosku należy podać: 
- adres zamieszkania i zatrudnienia poza 
granicami RP, 
- określenie charakteru wyjazdu (praca 
zarobkowa), 
- wskazanie adresu oraz nazwy pracodawcy 
lub miejsca prowadzenia działalności.

DOŻYWIANIE W SZKOLE I STYPENDIUM 
SZKOLNE

Dokumenty niezbędne do ubiegania 
się o dożywianie dzieci w szkole i stypen-
dium szkolne: 
1. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa 
rolnego w 2019 roku lub kserokopia naka-
zu płatniczego za 2019 rok – dotyczy osób 
posiadających gospodarstwo rolne powyżej 
1 ha przeliczeniowego, 
2. kserokopia opłaty KRUS za III kwartał 
wraz z potwierdzeniem zapłaty składki dla 
osób ubezpieczonych w KRUS. 
3. kserokopia decyzji przyznającej zasiłek 
rodzinny, 
4. zaświadczenie od pracodawcy o docho-
dzie netto za miesiąc lipiec 2020 r. (doży-
wianie)  
lub za miesiąc sierpień (stypendium szkol-
ne), 
5. oświadczenie o dochodzie z pracy doryw-
czej. 
Informujemy również, że będą przyjmowa-
ne tylko kompletne wnioski. W razie wąt-
pliwości prosimy o kontakt telefoniczny (81 
857 42 77), mailowy (gops@gminaborki.pl) 
lub poprzez profil GOPS  
na Facebooku. Wnioski na ww. świadczenia 
są dostępne na naszej stronie internetowej 
gopsborki.pl w zakładce Dokumenty do po-
brania lub na stronie Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

Monika Górna
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Przed rokiem otrzymałem od kuzynki Bogusi książkę 
jeszcze pachnącą drukarnią, autorstwa jej stryja, doktora 
Krzysztofa Kota. Był jednym z trojga pierwszych wrzo-

sowi an – absolwentów wyższej uczelni i to nie byle jakiej, 
bo Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Mieszka od lat 
w Lublinie, ale odwiedza czasem rodzinną wieś i brata Sta-
nisława, a także groby rodziców i bliskich na borkowskim 
cmentarzu.

Życie zawodowe poświęcił medycynie i wojsku, a właściwie 
medycynie wojskowej. Ten melanż niespodziewanie dał mu 
szansę zrealizowania innej, początkowo utajonej pasji, a mia-
nowicie pasji poznawania świata, obcych krajów, odmien-
nych nacji, kultur i religii. Stało się tak za sprawą uczestnictwa 
w pokojowych misjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
w których uczestniczyły polskie kontyngenty, a w nich dr 
Krzysztof jako lekarz wojskowy.

Zrealizował w ten sposób dziecięce marzenie o dalekich 
podróżach, które było podsycane opowieściami jego matki 
chrzestnej, która jako osoba zamożna, jak wspomina w książ-
ce, jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku odwiedziła Ziemię 
Świętą i miejsca ważne dla chrześcijaństwa, a na pamiątkę 
z tej podróży przywiozła liść palmowy, z którym zażyczyła 
sobie być pochowaną.
Misji było kilka, a relacje z nich stanowią trzon książki,  
co nie znaczy, że brakuje w niej realiów polskich. Okresy mię-
dzy wyjazdami stanowią całkiem zgrabny obraz realiów pol-
skich w schyłkowym okresie komuny i transformacji ustro-
jowej. Są opisywane z pozycji żołnierza i lekarza; dotykają 
problemów tego środowiska.
Nie jest moim zamiarem recenzowanie książki. Niechaj 
to zrobią sami czytelnicy, gdyż swój jedyny egzemplarz po-
stanowiłem przekazać Gminnej Bibliotece Publicznej w Bor-
kach. Przypuszczam, że będzie on tam jedynym egzempla-
rzem, albowiem rzecz wydana prywatnym sumptem miała 
bardzo skromny nakład. Warto sięgnąć po książkę, gdyż jest 
napisana prostym, przystępnym językiem i opatrzona po-
nad trzystoma fotografiami. Myślę, że gdyby autor nie zre-
alizował się w życiu jako internista i kardiolog, mógłby być 
całkiem sprawnym dziennikarzem czy reportażystą. Dłuższe 
pobyty poza granicami ojczyzny wyostrzają sposób widzenia 
naszych polskich spraw, konfliktów i problemów. Dają nam 
możliwość patrzenia na sprawy krajowe z pewnego dystansu 
i to widać w książce.
W przypadku beletrystyki czytelnikowi nie wolno utożsamiać 
narratora z autorem. Inaczej jednak rzecz ma się, kiedy czy-
tamy zapiski autobiograficzne. Dzięki temu czytelnik może 
dużo dokładniej poznać autora, jego zapatrywania, poglądy 
etc. Tak jest w tej książce. Kiedy np. polski dowódca, alkoho-
lik kompromituje przede wszystkim siebie na „medal-para-
dzie”, autor niemal z fizycznym bólem opisuje to wydarzenie 
na kartach wspomnień, bo ma poczucie tożsamości narodo-
wej, bo wie, że pijany komendant przynosi wstyd nie tylko 
sobie, ale i wszystkim podkomendnym, a także odległemu 
o tysiące kilometrów krajowi.
Jednocześnie jako autor stawia wyraźne granice, do jakich 
pozwala się zbliżyć czytelnikowi. Nazwałbym je granicami 
intymności. Są w jego życiu wydarzenia dramatyczne, wręcz 
tragiczne. O niektórych z nich jest mi co nieco wiadomo jako 
kuzynowi. On jednak tych wątków nie rozwija. O niektórych 
jedynie napomyka. Jakby chciał powiedzieć: „To jest wyłącz-
nie moje”. Trzeba to uszanować, co niniejszym czynię.
Książka liczy około 350 stron i jest starannie przemyślana. 
W pierwszej części opowiada o życiu studenta wojskowej 
uczelni, a następnie dzieli się na periody tytułowane: „Mój 
pierwszy (drugi, trzeci) powrót do kraju”. Tytuł parafrazujący 
słowo „życiorys” podkreśla stara fotografia na stronie tytuło-
wej, z celowo wykonanymi bądź naturalnymi rysami, jakie 
przytrafiają się na starych zdjęciach.

Życia rysy Krzysztofa Kota Wspomnienia dra Kota, oprócz tego że poka-
zują nam autora jako człowieka wrażliwego 
i przede wszystkim ciekawego, posiadające-
go ugruntowane zasady etyczne, przekazu-
ją nam sporą dawkę wiedzy o miejscach, 
do których w większości nie trafimy nigdy, 
a jednocześnie są te wspomnienia hołdem 
dla całego środowiska medyków wojsko-
wych, pielęgniarek i służb pomocniczych, 
o których my, cywile, wiemy bardzo mało 
albo zgoła nic.
O genezie powstania tej książki najlepiej 
mówi sam jej autor we wstępie: „Myślę, 
że książkę każdy piszę sobie sam codzien-
nie, bo z książką jest jak z przeżytymi okresa-
mi życia czy to cywilnego, czy wojskowego. 
Wszystko zależy od tego, jakimi treściami 
je wypełniamy. Tym sposobem, jak gdyby 
‘dopisując’ codziennie mniejsze lub więk-
sze fragmenty poszczególnych rozdziałów, 
przez całe życie piszemy sobie autorską wła-
sną książkę, niczym swoistą ‘opinię’, będącą 
najbardziej indywidualną własnością, którą 
ostatecznie kiedyś ukończymy i przeczyta-
my ją sami.”
Decydując się na napisanie tych kilku zdań, 
spełniam także swój prywatny dług wobec 
dra Krzysztofa. Widujemy się bardzo rzad-
ko, ale utkwiły mi w pamięci trzy epizody 
z naszych spotkań. Tak się złożyło, że za każ-
dym razem dzisiejszy autor wyciągał mnie 
z mniejszych lub większych tarapatów.
Po raz pierwszy stało się to na początku lat 
60. Byłem uczniem 4 albo 5 klasy Szkoły 
Podstawowej we Wrzosowie. Kierowniczka 
szkoły Pani Weronika Żebrowska założyła 
dziecięcy teatr szkolny i przygotowała trzy-
aktową sztukę według powieści Kornela 
Makuszyńskiego Szatan z 7 klasy. Aktorami 
byli nieco starsi ode mnie koledzy. Ja byłem 
najmłodszy i grałem rolę jednego z uczniów, 
mając do wypowiedzenia tylko jedno zdanie: 
„Pan się myli, panie profesorze”. Rolę profe-
sora Pawła Gąsowskiego grał absolwent na-
szej szkoły, licealista Krzysiek Kot. W czasie 
premiery, przy pełnej sali, byłem tak stre-
mowany, że zapomniałem języka w gębie 
oraz swojej kwestii do wypowiedzenia. Sy-
tuację uratował pan doktor, mówiąc głośno: 
„Co tam mamroczesz chłopcze? Że co? Że ja 
się pomyliłem?”. Akcja potoczyła się dalej 
już bez wpadek. Kiedy kurtyna opadła, pu-
bliczność długo biła brawo, a moja kariera 
aktorska na tym się zakończyła. Za pienią-
dze z biletów wstępu starsze klasy pojecha-
ły na całodzienną wycieczkę autokarową 
do Warszawy.
Drugi epizod miał miejsce trzydzieści pięć 
lat później. Była wiosna 1996 roku i zachoro-
wałem. Miejscowy lekarz, którego starsi pa-
miętają, był zdeklarowanym przeciwnikiem 
skalpela i codziennie przyjeżdżając do domu 
moich rodziców, gdzie leżałem, tłumaczył 
im i mnie, że on mnie wyleczy bez operacji, 
po czym zasiadał z moim śp. ojcem do de-
zynfekcji układu pokarmowego. Kiedy po 
tygodniu nie mogłem już wstawać z łóżka 
pojawił się kuzyn Krzysztof, który przyjechał 
w odwiedziny. W ciągu 3 godzin znalazłem 
się w szpitalu wojskowym w Lublinie, dokąd 
zawiózł mnie inny doktor, ale nieludzki – mój 
kolega, Ryszard Kusyk. Jeszcze tego samego 
dnia znalazłem się na stole operacyjnym 
i ponoć był to ostatni moment. Jak zatem 
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widać, mam za co dziękować, bo tym razem nie chodziło 
o ratowanie mojej reputacji aktorskiej, ale o ratowanie życia.

Po 3 tygodniach, kiedy wychodziłem ze szpitala, zapytałem 
doktora Krzysztofa jak mogę się odwdzięczyć chirurgowi, 
który mnie operował. Zbeształ mnie jak święty Michał dia-
bła i kategorycznie zabronił przynosić jakichkolwiek dowo-
dów wdzięczności. Ja go jednak nie posłuchałem i w szpital-
nym szlafroku poszedłem na drugą stronę Alei Racławickich, 
gdzie kupiłem jakiś koniak. Ukrywając butelkę pod szlafro-
kiem wszedłem do pokoju lekarzy. Mój wyczyn stał się pre-
tekstem do zaprezentowania specyficznego poczucia humo-
ru kuzyna. Widząc z czym przyszedłem, westchnął ciężko, po 
czym otworzył drzwi na korytarz i donośnym głosem zaczął 
wołać: „Doktor Staszczak pilnie wzywany do pokoju lekarzy, 
bo przyszedł wdzięczny pacjent i przyniósł flaszkę! Następ-
na operacja dopiero za pół godziny, to zdążymy wypić. A ko-
niak dobry, grecki i ręka chirurgowi nie będzie się trzęsła po 
wczorajszym. Doktor Staszczak wzywany do pokoju, bo sam 
wypiję!”

Następne wydarzenie miało miejsce 3 albo 4 lata później 
w pociągu relacji Zamość– Warszawa. Wsiadłem do niego 
w Lublinie. Był niesamowity ścisk – ludzie na korytarzu byli 
stłoczeni jak sardynki w puszce, a przedziały zapełnione. 
W pobliżu Dęblina od tyłu wagonu w kierunku jazdy po-
ciągu zaczęło przedzierać się dwóch mocno wstawionych 
„dżentelmenów”. Uciekali przed konduktorem sprawdzają-
cym bilety i głośno to komentowali. Byli wulgarni, ordynarni 
i chamscy. Obok mnie stała kobieta z kilkuletnią córką. To-
rujący drogę młodzian, przeciskając się, zaczął obmacywać 
kobietę i wulgarnie opowiadać, co by jej zrobił i jak, gdyby 
nie tłok. Zaproponowałem mu, żeby się ospo kił i poszedł 
dalej. Wtedy do akcji włączył się drugi z „dżentelmenów” 
i w podobnym stylu, ale dosyć plastycznie, zaczął opowia-
dać przy wtórze kolegi, co oni mi za chwilę zrobią, bo gdy-
by nie tłok, to już by to zrobili. Z boku stało kilku mężczyzn, 
ale żaden z nich nie zareagował. Nagle za moimi plecami 
otworzyły się drzwi od przedziału i było nas już dwóch, ja 
i doktor Krzysztof. Dżentelmeni widząc, że układ sił się zmie-
nił, najszybciej jak się dało, przecisnęli się do przodu wago-
nu, a na najbliższej stacji wysiedli i wrócili do strefy wolnej od 
konduktora.

Taki jest autor Życia rysów, lekarz, oficer w stopniu pułkow-
nika, ale przede wszystkim człowiek nieobojętny, reagujący 
i spieszący z pomocą, jeśli sytuacja tego wymaga.

Chciałbym zakończyć ten tekst słowami nieżyjącego już 
biskupa Chrapka, duszpasterza i kapelana środowisk twór-
czych, który mówił, że, „trzeba tak iść przez życie, by zosta-
wione przez idącego ślady pozostały dłużej niż on sam.”

Życząc autorowi stu lat w zdrowiu, jestem przekonany, że śla-
dy czy też rysy jego życia takie właśnie są, a książka spowo-
duje, że pozostaną jeszcze dłużej.

Czytelnikom życzę miłej lektury.

Marek Korulczyk

Strategia Rozwoju 
Elektromobilności  
w naszej gminie

Elektromobilność ma kluczowe znacze-
nie dla przyszłości rozwoju systemów 
gospodarczych zarówno w skali global-

nej i europejskiej, jak i krajowej oraz lokalnej. 
W dużej mierze skoncentrowana jest wokół 
kwestii związanych z upowszechnianiem 
pojazdów z napędem elektrycznym. Anali-
zując światowe statystyki tempa wzrostulicz-
by tego typu pojazdów i biorąc pod uwagę 
wymogi Unii Europejskiej dotyczące popra-
wy stanu jakości powietrza, można założyć, 
że Polskę czeka epoka nisko- i zeroemisyj-
nego transportu. Wychodząc naprzeciw no-
wym trendom, władze naszej gminy w od-
powiedzi na konkurs Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
podjęły decyzję o udziale w naborze (progra-
mu priorytetowego „GEPARD II – transport 
niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju 
elektromobilności). Gmina Borki otrzymała 
100% dofinansowania w kwocie 49 000,00 
zł na opracowanie Strategii Rozwoju Elek-
tromobilności. Obecnie są rozpoczęte prace 
nad przygotowaniem dokumentu. 
Strategia będzie stanowić będzie dokument 
zawierający ocenę możliwości, plan działań 
oraz analizę możliwych do zrealizowania 
inwestycji, które przyczynią się do poprawy 
stanu jakości powietrza i rozwoju elektromo-
bilności na naszym terenie.
Dokument będzie wyznaczał zakres działań 
podejmowanych w ramach polityki elektro-
mobilności. Zakłada się, że wdrożenie zało-
żeń Strategii przyczyni się m.in. do:

- spadku ilości substancji niebezpiecznych 
w powietrzu – zmniejszy się zapotrzebo-
wanie na energię wytworzoną przy użyciu 
konwencjonalnych źródeł energii (paliw 
kopalnych, ropy naftowej i in.). Szczególnie 
ważne jest zmniejszenie zanieczyszczenia 
na szlakach komunikacyjnych, gdzie znajdu-
ją się duże skupiska ludzi,

- spadku zachorowalności na choroby płuc, 
układu krążenia, alergie (dzięki poprawie ja-
kości powietrza),
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- spadku kosztów utrzymania gospodarstw 
domowych oraz obiektów użyteczności 
publicznej – wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii oraz pojazdów elektrycz-
nych spowoduje spadek kosztów utrzyma-
nia obiektów publicznych oraz doprowadzi 
do znacznych oszczędności w budżetach 
gospodarstw domowych,

- wzrostu świadomości o odnawialnych źró-
dłach energii – bezpośredni udział miesz-
kańców w opracowaniu strategii (poprzez 
konsultacje i dialog społeczny) będzie ozna-
czać zwiększenie ich świadomości w zakre-
sie elektromobilności, ochrony środowiska, 
odnawialnych źródeł energii, możliwości ich 
wykorzystania oraz wynikających z tego ko-
rzyści,

- ochrony środowiska naturalnego poprzez 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza w wyniku zmniejszenia ilości zuży-
wanych paliw konwencjonalnych.

- poprawy atrakcyjności gminy –gmina bę-
dzie postrzegana jako nowoczesna, inno-
wacyjna. Jest to sposób na promocję gminy 
i stworzenie miejsca atrakcyjnego do życia 
i pracy.
- stworzenia miejsc pracy związanych z elek-
tromobilnością – w niedalekiej przyszłości 
(zgodnie z założeniami Planu Rozwoju Elek-
tromobilności, do roku 2025) mogą powstać 
małe firmy obsługujące infrastrukturę dla 
elektromobilności np. obsługa pojazdów, ła-
dowarek, tworzenie systemów informatycz-
nych.

W ramach opracowania dokumentu zostaną 
podjęte następujące działania: przeprowa-
dzenie konsultacji społecznych, przygotowa-
nie i opracowanie artykułów prasowych, wy-
druk plakatów informacyjnych. W Strategii 
zostaną uwzględnione elementy smart city, 
czyli idei inteligentnego miasta (tu: gminy) 
przyjaznego mieszkańcom. Dodatkowym 
założeniem strategii jest wsparcie ruchu 
rowerowego oraz wykorzystanie hulajnóg 
elektrycznych jako środków transportu ze-
roemisyjnego poprzez stworzenie systemu 
udogodnień dla użytkowników pojazdów 
elektrycznych jednośladowych. Według za-
łożeń, dokument będzie promowac użycie 
odnawialnych źródeł energii do wytwarza-
nia prądu zarówno w budynkach użyteczno-
ści publicznej, jak i indywidualnych gospo-
darstwach domowych.
Założeniem całego przedsięwzięcia jest 
zwiększanie świadomości ekologicznej jego 
odbiorców oraz interesariuszy przez infor-
mowanie i edukowanie o efekcie ekolo-
gicznym przedsięwzięcia. Grupą docelową 
są wszyscy mieszkańcy Gminy. 
Po opracowaniu Strategii gmina będzie upo-
wszechniać informacje o jej efektach przede 
wszystkim w obszarze realizacji na ogólno-
dostępnej stronie internetowej https://www.
gminaborki.pl/ w zakładce poświęconej 
elektromobilności, w związku z czym zachę-
camy do śledzenia informacji publikowa-
nych w serwisie.

Materiał został dofinansowany ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowia-

da wyłącznie Gmina Borki.
Przemysław Domański

Kolorujemy w domu – 
konkurs

20 kwietnia 2020 roku został ogłoszony konkurs pt. 
Kolorujemy w domu pod patronatem Wójta Gminy 
Borki Radosława Sałaty. Z uwagi na stan epidemii 

konkurs odbywał się internetowo. Trzeba było pokolorować 
(tradycyjnie lub komputerowo) jedną z kolorowanek umiesz-
czonych na stronie GOKiS i umieścić zdjęcie pracy w komen-
tarzu pod postem z Konkursem na Facebook GOKiS.
W konkursie mógł wziąć udział każdy, kto mieszka w gminie 
Borki oraz każdy kto uzasadnił swój związek z gminą (pocho-
dzenie, rodzina, praca itp.).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali książkę „Klucz bor-
kowski. Dzieje dóbr ziemskich i losy ich właścicieli” autorstwa 
Haliny Zgrajki. Nagrody otrzymali: Antoni Adamowicz, Jan 
Adamowicz, Jowita Filip, Jaku Grondys, Aleksander Karpiuk, 
Julian Karpiuk, Daria Kuźma, Sebastian Kopczyński, Dominik 
Labus, Magdalena Małafiejew, Marta Małafiejew, Urszula Ma-
rzec, Julia Mazur, Błażej Niewęgłowski, Małgorzata Skowron, 
Ilona Wędroch, Mgdalena Wędroch, Rafał Zarzycki, Helena 
Żelazna, Nikodem Żelazny, 

Małgorzata Krawczyk
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d o  z ł o ż e n i a  n o w e j
d e k l a r a c j i

-  s t a w k a  o p ł a t y

k o m p o s t o w a ć  b i o o d p a d y

U W A G A
z m i a n y  w  s y s t e m i e  g o s p o d a r k i  o d p a d a m i  o d  1  l i p c a :

C O  S I Ę  Z M I E N I A :

-  s p o s ó b  n a l i c z a n i a  o p ł a t y b ę d z i e  n a l i c z a n a  z a  k a ż d ą  o s o b ę
m i e s z k a j ą c ą  n a  n i e r u c h o m o ś c i

p o d s t a w o w a  s t a w k a  o p ł a t y  b ę d z i e  w y n o s i ć  1 7
z ł  z a  1  o s o b ę

J A K  O B N I Ż YĆ  O P ŁA T Ę ?
s t a w k a  o p ł a t y  b ę d z i e  n i ż s z a  o  4  z ł  z a  o s o b ę

u z y s k a ć  K a r t ę   D u ż e j  R o d z i n y s t a w k a  o p ł a t y  b ę d z i e  n i ż s z a  o  2  z ł  z a  o s o b ę

W  p r z y p a d k u  w y s t a w i a n i a  o d p a d ó w  z m i e s z a n y c h  n a l i c z o n a  b ę d z i e  k a r a  w  w y s o k o ś c i  4 -

k r o t n o ś c i  p o d s t a w o w e j  s t a w k i  o p ł a t y  –  6 8  z ł  /  z a  o s o b ę .

S T A W K I  O P ŁA T  W  Z A L E ŻN O ŚC I  
O D  N A L E ŻN Y C H  Z W O L N I EŃ :

p o s i a d a j ą c a  K a r t ę i  k o m p o s t u j ą c a
1 1  z ł  /  z a  o s o b ę

o s i a d a j ą c a  K a r t ę  
1 5  z ł  /  z a  o s o b ę

-  k o m p o s t u j ą c a
1 3  z ł  /  z a  o s o b ę

-  
1 7  z ł  /  z a  o s o b ę

K A S A  U r z ę d u  G m i n y  B o r k i

S P O S Ó B  W N O S Z E N I A  O P ŁA T :
P A M I Ę T A J M Y

D l a t e g o  t a k  w a ż n e  j e s t
p r o w a d z e n i e  s e g r e g a c j i  o r a z

k o m p o s t o w a n i a  o d p a d ó w
w  g o s p o d a r s t w a c h  d o m o w y c h  

 w e  w ł a s n y m  z a k r e s i e .  

K O N T A K T :

Ł
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116. rocznica urodzin 
płk. pil. Zdzisława 
Krasnodębskiego 

Płk. pil. Zdzisław Krasnodębski uro-
dził się w roku 1904 w Woli Osowińskiej 
w gminie Borki. Ukończył szkołę w Siedl-
cach, Łomży i w Warszawie. Służbę żołnier-
ską rozpoczął jako szesnastoletni ochotnik 
roku 1920 w warszawskim 201 Pułku Pie-
choty. W 1925 r. ukończył Korpus Kadetów 
Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we 
Lwowie i wstąpił do Szkoły Podchorążych 
Lotnictwa w Grudziądzu, którą przeniesiono 
do Dęblina. Ukończył ją i został promowany 
15 sierpnia 1928 roku na stopień podporucz-
nika z tytułem obserwatora. W następnym 
roku odbył kurs pilotażu podstawowego 
w Dęblinie. Po ukończeniu kursu trafił do 111. 
Eskadry Myśliwskiej. W maju 1930 roku ukoń-
czył kurs wyższego pilotażu w dywizjonie 
myśliwskim 2. Pułku Lotniczego w Krakowie. 
   W 1939 roku walczył w obronie Warsza-
wy stacjonując na lotnisku w Zielonce, po-
tem przedostał się do Francji, a następnie 
został ewakuowany do Wielkiej Brytanii, 
gdzie otrzymał rozkaz od Naczelnego Wo-
dza zorganizowania Polskiego Dywizjonu 
Myśliwskiego. Po upadku Francji przedostał 
się do Wielkiej Brytanii. Już w lipcu 1940 r., 
będąc w Blackpool otrzymał rozkaz zorgani-
zowania dywizjonu myśliwskiego, opartego 
na personelu jego jednostki z Polski. Założe-
niem jak najszybszego wejścia do akcji, aby 
przyjść z pomocą myśliwcom angielskim. 
Dywizjon ten otrzymał numer taktyczny 303 
i nazwę Dywizjonu Warszawskiego. Na proś-
bę płk. Krasnodębskiego dodano nazwę 
Kościuszkowskiego. Decyzję tę przyspieszył 
fakt zestrzelenia przez Ludwika Paszkiewi-
cza niemieckiego Dorniera podczas lotu tre-
kingowego dwóch kluczy 303. Dywizjonu 
w dniu 30 sierpnia, co było dowodem go-
towości jednostki do działań bojowych. Po-
twierdził to następny dzień, kiedy to piloci 
Dywizjonu zestrzelili 6 samolotów niemiec-
kich Messerschmitt 109 bez strat własnych. 
Jako organizator 303. Dywizjonu mógł być 
dumny z jego wyników. Jednostka uzyska-
ła w Bitwie o Wielką Brytanię 126 zestrze-
leń samolotów niemieckich. Zdzisław Kra-

snodębski był oficjalnie Dowódcą Dywizjonu od 2 sierpnia 
1940 r do 1 stycznia 1941 r. Podczas bitwy o Anglię 6 wrze-
śnia 1940 r. Zdzisław Krasnodębski zestrzelony podczas wal-
ki, między Hextable a Wilmingtron. Ciężko poparzony trafił 

do szpitala. Tam z rąk Naczelnego Wodza, gen. Władysława 
Sikorskiego otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari. 
  Pod koniec wojny dowodził Skrzydłem Myśliwskim Warszawa 
i był komendantem Polskiej Szkoły Pilotów z Newton, kształ-
cił się także w szkockiej Wyższej Szkole Wojennej. Po wojnie 
mieszkał przez pewien czas w Południowej Afryce, gdzie praco-
wał jako kierowca. Na początku lat 50 zamieszkał z żoną w Ka-
nadzie, gdzie pracował m. in. jako technik telewizyjny, w lot-
nictwie oraz działał aktywnie w organizacjach polonijnych. 
        Zmarł po ciężkiej chorobie 3 sierpnia 1980 r. w Toronto. 
W wieku 93 lat dnia 7 lipca 2006 r. zmarła Wanda Krasnodęb-
ska. Pośmiertnie został odznaczony w 2009 r. Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Lecha Kaczyńskiego. 
   W dniu 13 maja 2014 r po wieloletniej tułaczce na lotnisku 
Okęcie w Warszawie wylądował prochy organizatora i pierw-
szego dowódcy Dywizjonu 303 im. Tadeusza Kościuszki płk. 
Pil. Zdzisława Krasnodębskiego i Jego małżonki Wandy, żoł-
nierza Armii Krajowej i uczestniczki Powstania Warszawskiego.  
   Dnia 14 maja w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odby-
ły się uroczystości pogrzebowe, w których udział wziął Mi-
nister Obrony Narodowej-Tomasz Siemoniak, a przy urnach 
warte honorową zaciągnął Dowódca Generalny Rodzajów 
Sił Zbrojnych gen. broni Lech Majewski i gen. dyw. Pil. Jan 
Śliwka.Mszę koncelebrował biskup polowy WP Józef Gu-
zek w asyście kapelanów i księży. Urny z prochami zostały 
złożone w Alei Zasłużonych na Warszawskich Powązkach. 
 Po śmierci Zdzisława Krasnodębskiego wszystkie odznacze-
nia oraz mundur, wdowa Pani Wanda Krasnodębska przekaza-
ła Pierwszej Gminie Związku Narodowego Polskiego im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Toronto. W sierpniu roku 2009 
Zarząd Gminy przekazał wszystkie te pamiątki ojcu Izydorowi 
Matuszewskiemu z sanktuarium na Jasnej Górze w Często-
chowie, gdzie są one przechowywane do dnia dzisiejszego. 
  Tym zakończyły się wieloletnie starania pracowników Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Woli Osowińskiej i Polonii kanadyj-
skiej a w szczególności Krzysztofa Tomczaka, komendanta 
Stowarzyszenia Polskich Weteranów w Toronto i kolegów 
z Myśliwskiego Skrzydła Warszawa.

Małgorzata Krawczyk 
na podstawie materiałów z GOKiS 

W kulturze



18 Czapla kwiecień/maj/czerwiec/lipiec 2020

W kulturze

Nowiny razem  
na dobre i złe

W ubiegłą sobotę, 18 lipca 
br., w Nowinach odbył 
się festyn charytatywny 

na rzecz Karola Kożucha poszkodowanego 
w wyniku pożaru pomieszczeń 
gospodarczych. Szkody powstały 
w wyniku uderzenia pioruna 20 czerwca br. 
  W festynie wzięli udział w większości 
mieszkańcy Nowiny, chociaż były także 
osoby z innych miejscowości. Impreza 
miała charakter rodzinny i kameralny. 
Wzięło w niej udział około 200 osób, 
ale goście, rozumiejąc szczytny cel imprezy, 
stanęli na wysokości zadania, bo udało 
się zebrać 8 000 zł, za które dziękujemy 
w imieniu organizatorów i Pana Karola. 
  Na scenie odbyły się występy artystów 
z naszej gminy oraz z okolicy. Jak pierwszy 
wystąpił Kamil Mitura z Sitna z autorskimi 
utworami: Odbudować, Ta Gmina Borki 
oraz Opowiesz mi. Po nim na scenie 
zaprezentował się Damian Parysek z Osowna 
z coverami znanych popowych piosenek: 
Zawsze gdzieś czeka ktoś z repertuaru 
Anny Jantar oraz Szampan z repertuaru 
Sanah. Jako trzecia wystąpiła Karolina 
Chwedoruk – uczennica czwartej klasy 
Szkoły Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
w Radzyniu Podlaskim, która zaprezentowała 
skrzypcowe interpretacje utworów 
Despasito, Seniorita oraz My Heart Will Go On. 
Na scenie wystąpił również chór parafialny 
z parafii pw. Narodzenia NMP w Woli 
Osowińskiej z pieśniami pielgrzymkowymi.  
  Po nim na scenie zagrał zespół Frames 
z Radzynia Podlaskiego, wykonując 
piosenki z repertuaru Maanam. Koncertowi 
towarzyszyła licytacja najróżniejszych 
przedmiotów, którą prowadzili Karina 
Kropiwiec oraz Aleks Kaliński. Imprezę 
zakończyła zabawa pod gołym niebem 
przy muzyce zespołu Power Beat. 
  Występom artystów towarzyszył także 
występ gimnastyczek ze Stowarzyszenia 
Gimnastyki Artystycznej w Białej Podlaskiej: 
Oliwia Chojnacka, Wiktoria Duda, Jowita Filip, 
Gabriela Grzeszuk, Antonina Lipniacka, Julia 
Mazurek, Marcjanna Reszka, Alicja Stephan 
i Noemi Witkowska. Każda z nich dała 
świetny występ, prezentując się niebywale 
w okazałych i bogato zdobionych strojach. 
  Na boisku w cieniu okazałych brzóz 
i w blasku słońca (choć nie było idealnie, 
bo też spadło kilka kropel deszczu) goście 
w każdym wieku mieli zapewnione atrakcje 
(także przygotowane charytatywnie 
przez osoby chcące pomóc panu 
Karolowi): najmłodsi mieli do dyspozycji 
dmuchany plac zabaw, przejazd kucykami, 
malowanie twarzy i niebanalne uczesania 
oraz szereg zabawnych konkurencji opartych 
na rywalizacji. Każdy mógł kupić pięknie 
pachnące i doskonale prezentujące się ciasta 
domowej roboty, a wybór był bardzo duży. 
Zapotrzebowanie przerosło oczekiwania pań 
z koła gospodyń z Nowin, bo ciasto rozeszło 
się w ekspresowym tempie. Kto czekał 
na kupno przed końcem imprezy, niestety 
odszedł z kwitkiem. Nie mogło zabraknąć 
też słynnych woleńskich kartoflaków 

z soczewicą i skwarkami (do wyboru – na ciepło i na zimno!). 
Te też szybko znalazły amatorów. Było też ognisko i pieczona 
kiełbaska, której zapach od początku kusił widownię. 
Ciekawym akcentem była orzeźwiająca lemoniada w dwóch 
smakach: tradycyjna cytrynowa z miętą oraz czerwonych 
owoców. Skutecznie gasiła pragnienie i idealnie pasowała 
do tej plenerowej imprezy. Jak na wszystkich gminnych 
imprezach nie mogło zabraknąć również waty cukrowej, 
popcornu i lodów, co szczególnie podobało się najmłodszym.

Inicjatorką akcji charytatywnej pod patronatem Wójta 
Gminy Borki Radosława Sałaty była Marta Obroślak, 
a organizatorami – sołtys sołectwa Nowiny Radosław 
Bącik wraz z radą sołecką, radny Rady Gminy Borki Rafał 
Gremplewski, Koło Gospodyń Wiejskich w Nowinach, 
Ochotnicza Straż Pożarna z Nowin, liczni mieszkańcy 
Nowin i my – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach. 
  W organizację włączyli się w różnych charakterze 
(sponsoring, przekazanie rzeczy na licytację i in.): Gmina 
Borki, Przedsiębiorstwo Spomlek z Radzynia Podlaskiego, 
Studio Uroda z Radzynia Podlaskiego, Grazzio Sklep jubilerski 
z Radzynia Podlaskiego, restauracja Pauza z Radzynia 
Podlaskiego, Przemysław Krupski z Radzynia Podlaskiego, 
Piekarnia Stary Piekarz z Woli Osowińskiego, Artur i Anna 
Firla z Krasewa, Adam Król z Wrzosowa, Sylwester Bodzak 
z Parczewa, panie Monika i Alina Chudowolskie z Woli 
Osowińskiej, Agnieszka Musikowska z Woli Osowińskiej, Piotr 
Adamowicz z Bork, Kamila Łobińska z Turowa oraz Patrycja 
Mańko z Turowa.

  8 000 zł to nie cała pomoc, którą uzyskał Pan Karol. Jak 
wynika z jego relacji oraz naszych ustaleń, mieszkańcy Nowin 
i klienci poszkodowanego zaraz po pożarze zadeklarowali 
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chęć pomocy i pomagali przy naprawie 
budynków. My także jeszcze możemy pomóc 
w nieszczęściu, wrzucając datki do specjalnie 
oznakowanych puszek w sklepach 
należących do Bogdana Smogorzewskiego, 
Kazimierza Szabrańskiego oraz Andrzeja 
Dudka, którym bardzo dziękujemy 
za umożliwienie prowadzenia zbiórki. 
  Cieszymy się, że potrafimy się zjednoczyć 
w obliczu nieszczęścia. Sobotni koncert 
nie był pierwszą tego typu akcją 
w naszej gminie. Udział w akcjach i pomoc 
poszkodowanym w różnych nieszczęściach 
kształtuje poczucie wspólnoty i wiarę 
w to, że nie zostaniemy sami, gdy to my 
znajdziemy się w potrzebie. Mieszkańcom 
Nowin należą się podziękowania, bo spisali 
się na medal.

W kulturze
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Małgorzata Kulikowska

II Turniej w Borkach w ramach Grand Prix 
Powiatu w Siatkówce Plażowej

2 sierpnia rozegrano II Turniej GP Powiatu 
w Siatkówce Plażowej, a zawody odbyły 
się w Borkach. Organizatorem imprezy 

był GOKiS w Borkach i Zrzeszenie Wolność 
i Niezawisłość, Inspektorat w Radzyniu. 
Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy 
Borki Radosław Sałata. 
Do rywalizacji zgłosiło się 7 drużyn, które 
walczyły w dwóch grupach każdy z każdym, 
a następnie rozegrano mecze półfinałowe 
i finałowe. Ostatecznie ze zwycięstwa cieszyli 
się Mateusz Sakowicz i Dawid Sobaszek, 
a kolejne miejsca zajęli: Dominik Szyszka 
i Przemysław Sitek, Arkadiusz Mańko i Michał 
Pawelec, Jakub Siłka i Łukasz Rozenkiewicz, 
Sławomir Bober i Marek Makosz, Szymon 
Bober i Damian Chmielarz oraz Julia Drożdż 
i Łukasz Latoch.
Szczególne brawa należą się Julii 
Drożdż, która była jedyną zawodniczka, 
ale nie ustępowała nikomu ambicją 
i zapałem. 

W kulturze
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Medale oraz dyplomy wręczyli Dyrektor GOKiS Małgorzata 
Kulikowska oraz Marek Makosz, który gminny sport ma 
w jednym palcu i tak właściwie w tej dziedzinie zajmuje 
się... wszystkim. Kolejny turniej już za tydzień 9 sierpnia, 
a spotkamy się w Adamkach.

Źródło: MOSiR Radzyń Jedziemy/FB

Święta majowe z Urzędem 
Gminy i GOKiS

Jak co roku, w naszym kraju początek maja to czas narodo-
wego świętowania. Fundamentem jest tu 3 maja, Świę-
to Narodowe Trzeciego Maja. Obchodzimy je w rocznicę 

uchwalenia Konstytucji z 3 maja 1791 roku. W tym roku to 229. 
rocznica. Ze względu na stan epidemii w tym czasie nie mo-
gliśmy świętować, jak co roku. Jednak zadbaliśmy o to, aby 
każdy mógł na znak święta wywiesić flagę. Zakupiliśmy i roz-
daliśmy je naszym mieszkańcom w ramach akcji „1000 flag 
dla Gminy Borki” pod honorowym patronatem Wójta Gminy 
Borki Radosława Sałaty. Każdy, kto wywiesił flagę i umieścił 
jej zdjęcie pod postem na FB GOKiS, mógł otrzymać książkę 
„Klucz borkowski. Dzieje dóbr ziemskich i losy ich właścicieli”. 
  W filmie (można go obejrzeć na kanale YouTube Gminy Bor-
ki), który powstał specjalnie na ta okazję Wójt Gminy Borki 
mówił: „Droga do wolności naszej Ojczyzny była długa, krę-
ta i wyboista. Takie wartości, jak: wolność, demokracja, rów-
ność, suwerenność gwarantuje nam właśnie konstytucja. 
Doceniajmy je nie tylko dziś, ale także na co dzień. W tym 
dniu bądźmy z siebie dumni, świętujmy i cieszmy się z na-
szej państwowości, mimo trudnej sytuacji, w której znaleź-
liśmy się. Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!” 
  Organizatorami akcji był Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej, Urząd Gminy Borki 
oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Borkach.

Małgorzata Krawczyk 

77. ROCZNICA MASOWYCH 
ARESZTOWAŃ W WOLI 

OSOWIŃSKIEJ 
W tym roku przypadła 77. rocznica masowych 

aresztowań woleńskich działaczy przeciw-
ko Niemcom podczas II wojny światowej.  

  Po Mszy Świętej celebrowanej w Ich intencji zostały zło-
żone kwiaty przez harcerzy z 17. Drużyny Harcerskiej "eR 
eF" im. płk.pil. Zdzisława Krasnodębskiego. Przedstawi-

ciele Towarzystwa Regionalnego zapa-
lili znicze przed pomnikiem w parku. 
  Tamten lipiec nie był tak spokojny i cichy 
jak tegoroczny. Lipiec 1943 roku, zaledwie 77 
lat temu (!), zapisał się w historii Woli Osowiń-
skiej tragicznie, ponieważ w nocy z 23 na 24 
lipca miały miejsce masowe aresztowania 
mieszkańców za przynależność do ruchu 
oporu przeciwko niemieckiemu okupantowi.  

Aresztowania dokonane przez Niemców roz-
poczęły serię zdarzeń, które poskutkowały mę-
czeńską śmiercią mężczyzn z Woli Osowińskiej. 
  Feralnej nocy Niemcy aresztowali dużą licz-
bę mieszkańców Woli Osowińskiej – człon-
ków ZMW „Siew”, którzy wstąpili do Batalio-
nów Chłopskich. Zgotowali im okrutny los. 
  Pierwszą ofiarą padł plut. 25. Pułku Uła-
nów Wielkopolskich Józef Misiak, które-
go zastrzelili we własnym gospodarstwie, 
a jego stryjeczny brat Henryk Misiak zo-
stał zamęczony na polu swoich rodziców 
za wsią, gdzie obecnie wznosi się biały krzyż.  
  Około dwudziestu B-chowców Niemcy 
przewieźli do siedziby Gestapo w Radzyniu 
Podlaskim, gdzie byli przesłuchiwani i tor-
turowani. Tylko niektórym udało się wrócić 
do domu, a dziesięciu, jak się później oka-
zało, dopiero miało poznać smak męczeń-
stwa – trafili do więzienia na Lubelskim 
Zamku, skąd 30 sierpnia czterej bracia To-
maczkowie zostali przewiezieni do obo-
zu koncentracyjnego na Majdanku, a póź-
niej trafili do obozów na terenie III Rzeszy. 
Wacław Tomczak trafił do obozu koncen-
tracyjnego Mittelbau-Dora – tam zginął.  
  Rafał Bieniek, Stanisław Ciołek, Jó-
zef Deleżuch, Stanisław Parysek, Tade-
usz Strojek i Feliks Wojtaszak, razem 
z 1 500. innymi więźniami 3 października 
zostali przewiezieni obozu koncentracyj-
nego Auschwitz-Birkenau. Józef Deleżuch 
nie przeżył kwarantanny. Pozostałych po mie-
siącu przewieziono do obozu koncentracyj-
nego Mauthausen-Gusen (dzisiejsza Austria) 
– tam zginęli Rafał Bieniek i Tadeusz Strojek.  
  Na frontach II wojny światowej zginęli rów-
nież: Marian Malesa, Edward Misiak, Wła-
dysław Łechtański, Aleksander Łechtański, 
Michał Skowron, Rafał Skowron, Marian 
Stroński, Edward Domański. 

Niech spoczywają w pokoju. Cześć ich pa-
mięci. 

Małgorzata Kulikowska

W kulturze
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opowieści sprzed lat*
-Sława Bogu - rzekłem. Kobieta coś mruknęła 
a na piecu odezwał się gruby męski głos. 
-Sława. A kogóż to czort prowadzi? 
-Podróżni jesteśmy, zziębnięci i głodni – odrzekłem. 
-A wędrowcy, dzisiaj wszędzie podróżni, wędrowcy, bradiagi. 
A głód – nie nowina. Cała Rosja dziś głodna od chwili, gdy cara 
batiuszkę do piekła odstawili. Wszystkie nieszczęścia na Świętą 
Ruś spadły. Wojny bratobójcze, pożogi, mordy, choroby, 
pomory i jeszcze tych antychrystów mamy na karku – biadolił 
siwy starzec, siedzący na piecu w koszuli i białych gaciach. 
-Cicho bądź dziadku, – rzekła kobieta – bo nie wiesz do kogo 
mówisz. Może to bradiagi, a może czekiści i nieszczęście 
ściągniesz na nas i na siebie. Siadajcie – rzekła. Wyjęła 
z pieca garnek z gorącymi ziemniakami, nalała do glinianej 
misy mleka i postawiła na stołku przed nami. Dołożyła 
jeszcze dwie cebule. – Chleba nie mamy, jedynie kartoszki. 
Dziad zapytał, dokąd idziemy. Odpowiedziałem, 
że do majątku Kozłowa i zapytałem, czy to daleko stąd. 
-Będzie ze dwie wiorsty. Dzisiaj 
nie dojdziecie, bo droga paskudna, zaczyna padać deszcz.  
Dowiedzieliśmy się, że syn starego a mąż kobiety poszedł 
do Moskwy na zawod. Przyjeżdża w co drugą niedzielę 
zmienić bieliznę i rusza z powrotem. Dwoje dzieci 
w szkole a stary jest na wpół ślepy i tylko kłopot z nim.  
  Wypytawszy o drogę do Kozłowa, podziękowaliśmy za posiłek 
i ruszyliśmy dalej. Wychodząc z obejścia, wpadliśmy wprost 
pod konie kilku jezdnych czekistów. Otoczyli nas i pytają 
o paszporty. Oczywiście nie mieliśmy żadnych dokumentów. 
Związali nam ręce i pognali przed sobą do urzędu. Tam 
komisarz pytał kim jesteśmy, co tu robimy. Jan milczał cały 
czas. Ja zaryzykowałem i powiedziałem, że jesteśmy polskimi 
jeńcami i chcemy się dostać do Polski. Zaśmiał się komisarz 
i powiedział – Ja wiem, kto wy jesteście. Kontrrewolucjoniści. 
Uciekliście z transportu syberyjskich białogwardzistów. 
I do nich was odstawimy. - Komisarz wyglądał na porządnego 
człowieka. Rozgadał się i poczułem do niego zaufanie. 
Zacząłem go prosić.
-Żołnierz jestem jak ty. Walczyłem o wolność mojej 
ojczyzny. Dostałem się do niewoli. Chcieliśmy 
się wydostać stąd. Puść nas. Dojdziemy do swego kraju. 
Co wam po nas? U was i tak głodno. Bądź człowiekiem. 
Wysłuchał i odrzekł:
-Wierzę ci, ale jestem żołnierzem i muszę wypełniać obowiązki, 
a ty tłumacz się przed sądem. Jeśli ci uwierzą, będziesz 
miał szczęście. A jeśli nie, to wiesz, co cię czeka. Zawiśniesz.  
-Dobrze, – powiedziałem – ale będziesz nas miał na sumieniu. 
-Ha ha. – zaśmiał się komisarz – A ty ilu masz na sumieniu? 
Byłeś dwa lata na wojnie. Ile dusz wysłałeś na tamten 
świat? Ilu naszych zabiłeś? I ty mi mówisz o sumieniu? 
Rozgniewał mnie wreszcie, więc 
rzekłem – Czort z tobą. Rób swoje.  
Wyjechaliśmy pod wieczór. Wsadzono nas na sanie i w nocy 
znaleźliśmy się w Moskwie w więzieniu. Dwa tygodnie trwały 
przesłuchania. Przesłuchiwano nas, Jana i mnie, razem 
i każdego z osobna. Jan był starszy. Przechodził już więzienia, 
zesłanie. Z niego niewiele mogli wyciągnąć. Ja byłem 
głupi w tych sprawach, a w urzędzie śledczym pracowali 
dawni kryminaliści, bywalcy różnych więzień, katorżnicy. 
Poradzili sobie ze mną w ten sposób. Najpierw bicie, dziesięć 
batów, później dwadzieścia. Mdlałem. Wiadro wody na łeb 
i znów dziesięć batów. Milczałem. Następnego dnia w sali 

przesłuchań wisiał sznur. Wprowadzili nas. 
Najpierw pytają Jana, gdzie byłeś, co robiłeś. 
Jan milczał. Wreszcie śledczy krzyknął: 
-Dość tego! Powiesić go! 
Dwóch czekistów chwyciło Jana 
i doprowadziło pod sznur. Założyli mu pętlę 
na szyję, gotowi ciągnąć do góry. Wtedy 
sędzia pyta mnie.
-Powiesz, gdzie byliście albo kolega 
zawiśnie, a po nim ty. – I krzyknął – Ciągnąć! 
Zląkłem się i krzyknąłem: 
-Nie! Stójcie! Będę mówił.  
Puścili sznur, a ja opowiedziałem, jak było. 
Z wiecu zabrano nas do więzienia. Później 
wyrok. Katorga. Syberia. Skorzystaliśmy 
z okazji, że zatrzymano pociąg i uciekliśmy. 
Błąkaliśmy się po tajdze, od osady do osady, 
aż udało nam się na stacji Tataja wmieszać 
w tłum więźniów, jadących z Syberii 
do Moskwy i z więźniami przyjechaliśmy 
pod Moskwę. Udało nam się zwiać na jakiejś 
stacji i na drugi dzień nas schwytano. 
Dopytywali się, w jakich wsiach byliśmy, 
u jakich ludzi. Kłamałem. Zmyślałem 
nazwy wsi i ludzi. Obiecali to sprawdzić. 
Znowu siedzieliśmy pojedynczo przez dwa 
tygodnie. Później przesłuchania przez 
cztery dni co noc. Bicie, woda, bicie, woda. 
Ponieważ nic z nas więcej nie wyciągnięto, 
postawiono nas pod sąd. Oskarżono nas 
o to, że: we wrześniu 1919 roku dokonaliśmy 
prowokacji na wiecu; skazani na wywóz 
do Mandżurii, uciekliśmy z transportu, 
zabijając trzech żołnierzy i rabując im broń; 
czyniliśmy rozboje po drogach i wsiach 
przez pięć miesięcy, po czym wróciliśmy 
w okolice Moskwy razem z transportem 
syberyjskich więźniów. Za wymienione 
czyny zostaliśmy skazani na karę śmierci 
przez rozstrzelanie. Prosto z sali sądowej 
zamknięto nas w celi 27, słynnej celi śmierci. 
Było nas tam trzydziestu więźniów. Każdej 
nocy wyprowadzano po kilku i już nie wracali. 
Dostawaliśmy tylko makuch i wodę. Czekało 
się nocy z niepokojem, kogo wywołają. Byłem 
otępiały, nie myślałem o niczym. Z tego 
otępienia drugiego dnia wyrwał mnie głos 
strażnika. Głos, jakiego nie spodziewałem 
się w tym miejscu usłyszeć. Otóż strażnik 
otworzył okienko i po polsku powiedział: 
-Chwała Bogu, są tu rodacy, będzie można 
po ludzku porozmawiać. Hej, Polak, 
chodź tu do okienka, porozmawiamy. 
Nie bardzo orientując się, o co chodzi, 
podszedłem do okienka. Po drugiej stronie 
stał wąsaty, już posiwiały strażnik i uśmiechał 
się radośnie.

*Ciąg dalszy nastąpi. Zachowano oryginalną pi-
sownie autora.
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Nowy tor przeszkód  
dla OSP

Jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gmi-
ny Borki w ramach rzą-

dowego programu „5000 
plus” Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Admini-
stracji solidarnie postano-
wiły przeznaczyć fundusze 
na zakup sprzętu sportowe-
go. W ramach tego projektu 
został zakupiony tor prze-
szkód, który będzie pomoc-
ny w podnoszeniu umiejęt-
ności jednostek OSP. Mamy 
nadzieję, że tor przyczyni 
się do popularyzacji dyscy-
plin pożarniczych.

Ewelina Rużyk

43. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
Młodzież Zapobiega Pożarom

10 marca 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Borkach odbyły się eliminacje gminne 43. Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Za-

pobiega Pożarom. W eliminacjach wzięło udział 20 uczniów, 
którzy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych, tj. I gru-
pa wiekowa (uczniowie klas I–VI szkół podstawowych), II grupa 
wiekowa (uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych). Laure-
aci eliminacji gminnych, tj. po 3 najlepsze osoby z obu kate-
gorii wiekowych uzyskali awans do eliminacji powiatowych.  
  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywoła-
nym wirusem SARS-CoV-2 eliminacje powiatowe 43. edy-
cji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”, które zaplanowane były na dzień 25 
marca 2020 roku zostały odwołane. O nowym terminie 
eliminacji powiatowych turnieju poinformujemy, jak tylko 
zostanie wyznaczony. Uczniowie, którzy zajęli trzy pierw-

sze miejsca w obu kategoriach wiekowych, 
otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta 
Gminy Borki Radosława Sałatę. W imieniu 
Wójta Gminy Borki nagrody i dyplomy wrę-
czyły Ewa Mateusiak oraz Ewelina Rużyk.  
  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ży-
czymy powodzenia w dalszych etapach roz-
grywek: I grupa wiekowa (uczniowie klas 
I-VI): 1. Maja Kuźma – ZPO w Borkach, 2. Na-
talia Zając – ZPO w Woli Osowińskiej, 3. Julia 
Śliwińska – ZPO w Borkach; II grupa wiekowa 
(uczniowie klas VII-VIII): 1. Roksana Orłowska 
– ZPO w Borkach, 2. Szymon Latkowski – ZPO 
w Woli Osowińskiej, 3. Katarzyna Skowron – 
ZPO w Borkach.

Ewelina Rużyk

Kronika OSP

Akcje  
ratunkowo-

gaśnicze w gminie 
borki

17.01.2020: wypadek na trasie Wola Oso-
wińska–Nowiny. Konieczne było uży-
cie sprzętu hydraulicznego do wydo-
bycia osoby poszkodowanej z pojazdu. 
11.02.2020: pożar budynku gospodar-
czego w Krasewie. Akcja gaśnicza trwa-
ła ponad 4 godziny. Brały w niej udział 
zastępy z JRG Radzyń Podlaski, OSP 
KSRG Borki, Paszki Duże, Żabików, Sobo-
le oraz OSP Krasew. Spaleniu uległ budy-
nek gospodarczy, samochód oraz konie. 
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19.02.2020: wypadek w Tchórzewie. Działa-
nia polegały na udzieleniu pierwszej pomo-
cy osobie poszkodowanej, która na skutek 
upadku ze skutera doznała obrażeń głowy. 
19.03.2020: pożary traw w Starej Wsi 
(Zaolzie) oraz trzciny we Wrzosowie 
22.03.2020: pożar traw w Starej Wsi (Zaolzie)
28-29.03.2020: pożar traw w Starej Wsi 
(Zaolzie) 

30.03.2020: pożar traw i zarośli przy stacji 
paliw w Borkach. Spaliło się około 3 ha. 
31.03.2020: wypadek 
na trasie Borki–Osowno. Po przyjeździe 
na miejsce zdarzenia okazał się, że nikt 
nie odniósł obrażeń, a działania polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz uprzątnięciu jezdni.
04.04.2020: wypadek w Annówce. Zaraz 
po przyjeździe na miejsce zdarzenia 
ustalono, że jest niezbędne użycie sprzętu 
hydraulicznego, aby utorować drogę 
do osoby uwięzionej w pojeździe.

05-06.04.2020: pożar traw w Starej Wsi 
(Zaolzie) 
13-15.04.2020: pożary traw 
w miejscowościach Tchórzew i Osowno. 
Łącznie spaliło się około 1,5 ha trawy 
oraz trzciny. 
24.04.2020: pożar trawy i trzciny w Starej 
Wsi (Zaolzie) 
28.04.2020: pożar trawy, trzciny, zarośli 
w Starej Wsi (Zaolzie). Spaliło się ponad 
1ha. Działania utrudniał bagnisty teren 
oraz wiatr, który skutecznie rozdmuchiwał 

to, co zostało już ugaszone przy użyciu tłumic, przez co 
konieczne było przelanie pogorzeliska. W działaniach brały 
również udział: JRG Radzyń Podlaski, KSRG OSP Paszki 
Duże, OSP Tchórzew. 
20.05.2020: pożar bel słomy i ściółki leśnej w Tchórzewie. 
Zaraz po przyjeździe zostały podane dwa prądy wody: 
jeden na palące się belki, a drugi na ściółkę leśną w celu 
zaprzestania rozprzestrzeniania się ognia. Ze względu 
na bliską lokalizację sterty bel przy lesie w działaniach brały 
również udział: JRG Radzyń Podlaski, KSRG OSP Paszki 
Duże, KSRG OSP Czemierniki. 
31.05.2020: wypadek na skrzyżowaniu w Borkach. Działania 
zaraz po przyjeździe polegały na udzieleniu pierwszej 
pomocy 5 poszkodowanym osobom oraz zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia na czas wykonywania pomiarów przez 
policję. 
08.06.2020: powalone drzewo na trasie Wola Osowińska–
Oszczepalin. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, usunięciu drzewa oraz uprzątnięciu jezdni. 
11.06.2020: dachowanie samochodu osobowego w Osownie. 
W zdarzeniu nie ucierpiała żadna osoba. Działania polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uprzątnięciu 
jezdni oraz pomocy w postawieniu pojazdu na koła.  

20.06.2020: pożar w Nowinach. Na skutek uderzenia pioruna 
doszło do zapalenia się poddasza budynku oraz stodoły. 
Strażacy rozwinęli linię główną i podali dwa prądy wody. Gdy 
opanowano sytuację, przystąpiono  do rozbiórki konstrukcji 
dachu oraz pomocy właścicielowi w rozłożeniu plandeki. 
Na szczęście udało uratować się sprzęt wewnątrz budynku. 
Akcja trwała ponad 5 godzin. Jednostki biorące udział 
w akcji: JRG Radzyń Podlaski, KSRG OSP Borki, KSRG OSP 
Paszki Duże, OSP Krasew, OSP Nowiny, OSP Olszewnica, 
OSP Stara Wieś, OSP Talczyn,OSP Wola Chomejowa. 

21.06.2020: pożar w Woli Chomejowej. Doszło tam do pożaru 
stodoły oraz przyległych budynków. Działania OSP polegały 
na rozwinięciu linii głównej i podaniu dwóch prądów wody 
na palące się budynki. Po opanowaniu sytuacji wszystkie 

Kronika OSP
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ćwiczenia 
zgrywające 

jednostki ochrony 
przeciwpożarowej 
z terenu powiatu 

radzyńskiego

27 czerwca 2020 roku na terenie 2. Re-
gionalnej Bazy Logistycznej Skła-
dzie Bezwola odbyły się ćwiczenia 

zgrywające jednostki ochrony przeciwpoża-
rowej z terenu powiatu radzyńskiego. Głów-
nym celem ćwiczeń było doskonalenie 
współdziałań jednostek PSP, WSP Bezwola 
oraz jednostek OSP włączonych do KSRG.

Ewelina Rużyk

jednostki przystąpiły do rozbiórki oraz przelewania 
pogorzeliska. Jednostki biorące udział w akcji: JRG Radzyń 
Podlaski, KSRG OSP Borki, KSRG OSP Sobole, OSP Krasew, 
OSP Olszewnica, OSP Sętki, OSP Wola Chomejowa. 

30.06.2020: przyczyną interwencji było koło, które odczepiło 
się od ciągnika siodłowego i uderzyło w samochód osobowy. 
W zdarzeniu nie ucierpiała żadna osoba. Działania polegały 
na pomocy policji w kierowaniu ruchem, zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia oraz uprzątnięciu jezdni. 06.07.2020 Trasa 
Tchórzew - Lipniak. Nasze działania polegały na usunięciu 
gałęzi oraz powalonych drzew blokujących przejazd. 

06.07.2020: trasa Tchórzew - Lipniak. usunięcie gałęzi  
oraz powalonych drzew blokujących przejazd. 

06.07.2020: Borki, zalana piwnica w budynku szkoły. 
Wypompowanie nadmiaru wody ze studzienki oraz pomoc 
przy usuwaniu jej z pomieszczeń. 

Kronika OSP
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10.07.2020: Wola Osowińska, wypadek 
na skrzyżowaniu ulicy Wąskiej z Filipińską. 
10.07.2020: Tchórzew DK 19. Doszło tam 
do zdarzenia w którym udział brały dwa 
samochody osobowe oraz ciężarówka 
(jeden pojazd oddalił się z miejsca 
zdarzenia). Do szpitala przewieziono 
dorosłą osobę oraz kilkuletnie dziecko.  
31.07.2020: Tchórzew Kolonia. Zderzenie 
samochodu osobowego z busem 
przewożącym osoby niepełnosprawne. Wraz 
z zastępami z PSP Radzyń Podlaski OSP 
Borki udzieliła pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym do czasu przyjazdu ZRM.

Ewelina Rużyk
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Nauczanie zdalne –  
to możliwe

Długotrwała izolacja w domach w roku szkolnym była 
dla dzieci bardzo trudna, a nauczanie zdalne wymagało 
od każdego z nas pokładów wytrwałości, cierpliwości 

i samodyscypliny. Jednak mimo trudnych warunków pracy 
i wielu kilometrów dzielących nauczycieli i uczniów szkoły 
w Woli Chomejowej zaangażowanie dzieci nie słabło.

Dzień Bezpiecznego 
Internetu  

w Krasewie

Podwójne 
zwycięstwo 

uczniów z Woli 
Chomejowej

Magda Dzioba

25 maja br. w szkole w Woli Chome-
jowej odbyło się wręczenie nagród 
laureatom X Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego Bezpiecznie na wsi: 
nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanu-
jesz!, zorganizowanego przez KRUS. Celem 
konkursu było promowanie pozytywnych za-
chowań związanych z pracą i zabawą dzieci 
na terenie gospodarstwa rolnego oraz zwró-
cenie uwagi na sposoby zapobiegania wy-
padkom i chorobom zawodowym rolników. 
 Po długim oczekiwaniu na wyniki okaza-
ło się, że zwycięzcami na szczeblu powia-
towym w kategorii klas I–III zostali: Kacper 
Cieślak (klasa I) – I miejsce (ta praca została 
zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego) 
oraz Filip Kasiarz (klasa I ) – II miejsce. Opie-
kunami obu chłopców była wychowawczy-
ni Magda Dzioba.

Magda Dzioba

Co w szkołach
piszczy
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  
w bibliotece w Borkach 

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych, który jest obcho-
dzony 1 marca, Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Borkach zorganizowała spotkanie, 
w którym uczestniczyli uczniowie klas trze-
cich z wychowawcami SP w Borkach oraz se-
niorzy z Klubu Seniora. Wiodącym tematem 
spotkania była książka Asiunia Joanny Pa-
puzińskiej. Uczestnicy spotkania mieli oka-
zję wysłuchać opowieści o wojnie widzianej 
oczami małego dziecka – tytułowej Asiuni, 
którą jest autorka książki. 

Krystyna Maksymiuk

Wycieczka historyczna do Radzynia 
Co w szkołach

piszczy

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Święto 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Woli 

Chomejowej
Tegoroczne Święto Flagi i Konstytucji 3 

Maja obchodziliśmy zupełnie inaczej, 
niż wszystkie poprzednie. Brak było 

uroczystej akademii i wspólnego śpiewania 
hymnu państwowego przez całą społecz-
ność szkolną. Tym razem huczne i uroczy-
ste obchody zastąpiło świętowanie w zaci-
szu własnych domów. Uczniowie zerówki 
i klas I–V pod opieką nauczycielek Agniesz-
ki Czyżak, Magdy Dzioby, Wiolety Kuczyń-
skiej i Marty Sposób–Żądełek udowodnili, 
że pierwszą i istotną cechą w byciu patriotą 
jest przede wszystkim potrzeba wspólnoty 
narodowej.

 
Magda Dzioba
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