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Słowo Wójta

Czapla styczeń/luty/marzec 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Borki,

jeszcze kilka tygodni temu nikt z nas nie przypuszczał,  
że będziemy musieli się zmierzyć z niebezpieczeństwem epide-
mii koronawirusa, który przywędrował do nas z Chin. Codziennie 
otrzymujemy informacje na temat rozwoju epidemii. Nie wiemy, 
jak ta sytuacja może rozwinąć się. Dlatego Rząd podejmuje co-
raz to nowe działania, aby chronić nasze zdrowie i życie. Sza-
nowni Państwo, nie zaszkodzi, jeśli kolejny raz powtórzę, aby-
śmy stosowali się do zaleceń specjalistów, zachowywali środki 
bezpieczeństwa. Szczególnie proszę o zachowanie ostrożności 
przez seniorów, bo są grupą najbardziej ryzykowną. Urząd Gmi-
ny i ZGK pracuje z zachowaniem środków ostrożności. GOKiS 
odwołuje kolejne wydarzenia, bo powodowałyby tworzenie 
się skupisk ludzi. Szkoły zostały zamknięte, ale wielkie podzię-
kowania i wyrazy należą się Nauczycielom za troskę o uczniów 
i realizowanie celów edukacyjnych przez Internet. To świadczy 
o pełnym zaangażowaniu w pracę. Bardzo dziękuję wszystkim 
nauczycielom. Obok zagrożenia koronawirusem toczą się tak-
że nasze codzienne sprawy i narastają problemy. Mam na myśli 
współpracę z Radą Gminy, która od tego roku zaczyna przybie-
rać coraz trudniejszy dla mnie charakter, bo zaczyna przekładać 
się na życie codzienne Mieszkańców Gminy. Od początku roku 
radni są coraz bardziej nieprzychylni projektom uchwał przed-
kładanym Im na obrady. Przyzwyczajają nas do tego, że w więk-
szości spraw istotnych dla nas, dla których zwołujemy sesje 
nadzwyczajne, są przeciwko… nie wyrażają zgody…, nie przyj-
mują uchwał, które im przygotowujemy... Musimy zdawać sobie 
sprawę z tego, że przez działania w pewnym sensie bojkotują-
ce propozycje Urzędu Gminy, nie realizujemy zadań, które zgła-
szają Państwo, nasi Mieszkańcy. Trudno. Strata jest podwójna, 
bo wszyscy na tym tracimy. Także radni, bo zdarzają się sytu-
acje, gdy głosują niejako wbrew interesom swoich miejscowości. 
Nie wiem, czemu to służy i jaki to ma cel, bo na pewno nie jest 
to dobre. Dla przykładu przez nie podjęcie uchwał przez Radę 
Gminy nie powstanie droga w Sitnie, aktualizacja Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy w celu przywrócenia m.in. 
stawów oraz były wstrzymywane prace nad chodnikiem i oświe-
tleniem we Wrzosowie, rozpoczęciem prac modernizacji dróg 
w Nowinach i Olszewnicy. Nie będzie remontu drogi na Kolonii 
Borkowskiej a także będziemy musieli płacić więcej za prąd, 
bo radni nie wyrazili zgody na wynagrodzenie dla grupy zakupo-
wej, która miała zabezpieczyć ceny energii na następne 2 lata. 
Co więcej, zdecydowana większość radnych odrzuciła nawet 

projekt uchwały,  w której dostaliśmy pieniądze 
w ramach rekompensaty za niszczenie naszych 
dróg gminnych. Muszę przyznać, że lepiej ukła-
dała się współpraca z Radą Gminy poprzedniej 
kadencji, choć też nie było różowo, ale jednak 
dało się odczuć, że dobro wspólne w wielu 
przypadkach brało górę nad jakimiś być może 
osobistymi animozjami czy brakiem sympatii. 
  Pozostając jeszcze w temacie uchwał Rady 
Gminy, należy powiedzieć, że będziemy ko-
munikować się poprzez Czaplę raz na kwartał. 
Wydanie biuletynu będzie rzadsze, ponieważ 
pod koniec 2019 roku Rada Gminy nie przychy-
liła się do zaplanowanej dotacji dla Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu, dlatego koszty jego 
działalności należy ograniczyć do minimum, 
w tym także koszty wydruku Czapli. Podob-
nie rzecz ma się z działalnością Klubu Seniora 
w Osownie.
 Od ostatniego, świątecznego wydania Czapli 
minęło już sporo czasu, ale chciałbym bardzo 
podziękować Kołu Wędkarskiemu z Bork, które 
pod koniec roku zebrało 500 zł i przeznaczy-
ło je na zakup żywności do akcji charytatyw-
nej “Nie jesteście sami”. To bardzo ważny gest 
solidarności. Dodam jeszcze, że kończymy bu-
dowę wspólnej żaglówki. Kilka tygodni temu 
zamieściłem ogłoszenie o tym, że potrzebne 
były deski dębowe. Dziękuję bardzo serdecz-
nie darczyńcy, Panu Henrykowi Trojakowi z Pa-
smug, dzięki któremu jest możliwe ukończenie 
projektu. Zgodnie z obietnicą – będzie darmo-
wy rejs.
  Na koniec jeszcze smutna wiadomość, która 
dotarła do nas w ostatnich dniach - 15 marca 
zmarła Anna Krzyżanowska z Jaźwińskich, cór-
ka ostatniego właściciela pałacu w Borkach - 
Zygmunta Jaźwińskiego.
  Przed nami Wielkanoc. Z tej okazji życzę Pań-
stwu spokojnych Świąt, nadziei, pogody ducha 
i wiary w lepsze jutro.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Borki

ppłk rez. Radosław Sałata
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Spotkanie 
noworoczne  

w Sitnie
26 stycznia odbyło się Spotkanie 

Noworoczne w Domu Kultury 
w Sitnie. Podczas wydarzenia został 
podsumowany ubiegły rok w gminie 
Borki (rozwój gminy, inwestycje, kultura, 
sport i in.).
W tym roku gościliśmy Starostę Powiatu 
Radzyńskiego Szczepana Niebrzegows-
kiego, Wicestarostę Radzyńskiego Mi-
chała Zająca, Członka Zarządu Powiatu 
Radzyńskiego Grzegorza Kowalczyka 
oraz Proboszcza Parafii Narodzenia NMP 
w Woli Osowińskiej Ks. kan. Stefana Kuri-
anowicza. Licznie zebrali się również rad-
ni, sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek 

podległych, prezesi stowarzyszeń i organizacji, zespoły 
śpiewacze, koła gospodyń wiejskich, przedstawiciele 
OSP działających na terenie Gminy oraz mieszkańcy 
gminy.
Jako pierwszy wystąpił Chór Parafialny „Ave Maria ”. 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Borki Radosław Sała-
ta, który podziękował za aktywną, efektywną i twórczą 
działalność kulturalną i sportową na rzecz Gminy. Zos-

Informacja Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borkach 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
spowodowanej rosnącą liczbą zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS)  
od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania pracownik ZGK dokonujący odczytów wodomierzy 
nie będzie przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami 
nieruchomości. 

W celu ustalenia odczytu uprzejmie prosimy o: 

- telefoniczne podawanie stanów licznika wodomierzy: 81 857 42 30 

- wysyłanie stanów licznika za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgk@gminaborki.pl 

W miesiącu KWIETNIU informacja jest kierowana do mieszkańców miejscowości: Nowiny, 

Pasmugi, Borki Kolonia, Tchórzew Wieś, Tchórzew Kolonia, Wrzosów, Maruszewiec 

Stary, Maruszewiec Nowy. W miesiącu MAJU do mieszkańców: Bork, Olszewnicy, 

Krasewa, Sitna.  

Ponadto, mieszkańcy Woli Osowińskiej i Woli Chomejowej, którzy w marcu nie skontaktowali 

się w sposób wyżej wymieniony w celu podania stanu wodomierza, są proszeni o kontakt 

telefoniczny z Zakładem.  

Odbiorcy, którzy nie przekażą informacji o wskazaniu wodomierzy, zostaną obciążeni fakturą 
na podstawie średnich odczytów z poprzednich okresów rozliczeniowych lub po wznowieniu 
dokonywania odczytów wodomierzy przez inkasenta. 

Paweł Komoń 
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tały również wręczone statuetki i podzię-
kowania dla najbardziej zasłużonych 
osób.
Przed zebraną publicznością wystąpili:
- Koło Gospodyń Wiejskich z Sitna,
- Zespół Śpiewaczy z Nowin,
- Zespół Śpiewaczy „Olszewianki” z Olsze-
wnicy,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka ” 
z Woli Chomejowej,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Osowianki” 

z Osowna,
- Koło Gospodyń Wiejskich z Tchórzewa,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Paprocie” z Krasewa,
- Seniorzy z Gminy Borki,
- Grupa „Pod zielonym dębem”.
Po części oficjalnej był czas na poczęstunek i wspólną 
zabawę.
Dziękujemy wszystkim za miłe spotkanie i już teraz 
zapraszamy za rok

Małgorzata Krawczyk, Milena Latoch
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Udział Wójta Gminy 
Borki w debacie  

o NATO

20 listopada 2019 r. odbyła się kon-
ferencja poświęcona 20. rocznicy 

obecności Polski w strukturach Sojuszu 
Północnoatlantyckiego oraz 70. rocznicy 
powstania NATO.
Jednym z uczestników spotkania był 
Wójt Gminy Borki ppłk rez. Radosław 
Sałata – absolwent dęblińskiej „Szkoły 
Orląt” i Akademii Marynarki Wojennej, 
który w czasie służby pracował m.in. 
w strukturach Paktu Północnoatlantyc-
kiego w Holandii współtworząc mobilne 
jednostki bojowe NATO.
Podczas wydarzenia prelegenci poruszy-
li m.in. zagadnienia związane z funkc-
jonowaniem oraz strukturami NATO.
Omówione zostało także militarne zaan-
gażowanie Polski w misje realizowane 
w ramach Paktu.
Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez XIV Liceum Ogólnokształcące im. 
Zbigniewa Herberta w Lublinie, Instytut 
Europy Środkowej oraz RODM Lublin. 

(Fot.: Regionalny Ośrodek Debaty 
Miedzynarodowejw Lublinie)

Małgorzata Kulikowska



7Czapla styczeń/luty/marzec 2020

Zawody wędkarskie 
we Wrzosowie

08 marca br. odbyły  
się Towarzyskie Za-

wody Spławikowe we 
Wrzosowie. Choć pogoda 
nie była przychylna, 
to i tak nad wodą zebrało 
się siedemnastu zawod-
ników. Każdy z zawod-
ników połowił, a niektórzy 
mieli piękne okonie (około 
30 cm). W zawodach zwy-
ciężył nasz Prezes PZW 
Borki Mirosław Szymanek.  
II miejsce zajął Mateusz 
Lemieszek, a  III – Wojciech 
Książek.
materiał ze strony 
www.pzw.org.pl/borki

wizyta  
u wicemarszałka

Wójt Gminy Borki ppłk rez. Radosław Sałata  
w styczniu był z wizytą u Wicemarszałka Woje-

wództwa Lubelskiego Michała Mulawy. Rozmowy do-
tyczyły rozwoju gminy Borki.

Małgorzata Kulikowska

Pożegnanie 
Dyrektor 

GOKiS Izabeli 
Smogorzewskiej

28 lutego br. Pani Izabela Smogo-
rzewska zakończyła pracę na sta-

nowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Borkach. Niestety, ze względu  
na wyjazd nie mogłem osobiście 
uczestniczyć w pożegnaniu, ale Za-
stępca, Pan Paweł Komoń, w moim 
imieniu wręczył Pani Izabeli dyplom  
z podziękowaniem za zaangażowanie  
oraz pracę na rzecz kultury w naszej 
Gminie. Dziękuję i życzę Pani Izabeli 
powodzenia w dalszym życiu zawodo-
wym i osobistym.
Nowym Dyrektorem została dr Małgo-
rzata Kulikowska, dotychczasowy pra-
cownik Urzędu Gminy Borki. Gratuluję  
i życzę owocnej pracy.

Radosław Sałata
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Nasze sukcesy
Wójt Radosław Sałata wybrany do Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji.

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata uzyskał największą liczbę 
głosów do działania w obszarze Działań wspomagających 
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Radosław 
Sałata został zgłoszony przez Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość 
(Inspektorat Radzyń w Radzyniu Podlaskim). 

Małgorzata Kulikowska

Czapla styczeń/luty/marzec 2020

Przystępujemy  
do rewitalizacji gminy 

Wykorzystaliśmy szansę na fundusze: przygotow-
aliśmy wniosek i obszerną dokumentację. Dzięki 

temu wiosną otrzymaliśmy pieniądze na realizację pro-
jektu, który znacząco poprawi wygląd naszej gminy.
Podpisaliśmy trzy umowy (po wyborze najkorzystnie-
jszych ofert) o łącznej wartości ponad 1,5 mln zł brutto 
na zadania:
- modernizacja świetlicy we Wrzosowie - 575 103,56 zł 
z PUK w Radzyniu Podlaskim;

 
Radosław Sałata

- budowa terenu relaksu i widowisk  
przy byłej plebanii w Borkach - 698 
501,58zł zł z PUK w Radzyniu Podlaskim;
-budowa ośrodka sportowego przy rz. 
Bystrzyca - 290 900,02 zł z Dach Styl s.c. 
w Radzyniu Podlaskim.
Już niebawem będziemy cieszyć się przy-
jemnymi miejscami do odpoczynku 
i rekreacji.
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Obóz sportowo-
rekreacyjny  
dla dzieci

Po raz kolejny młodzież ze szkół naszej gminy spędzi-
ła kilka dni na zimowym szaleństwie. Dzięki wspar-

ciu finansowemu udzielonemu przez Wójta Gminy Bor-
ki Radosława Sałatę grupa chętnych uczniów od 2 do 6 
marca przebywała na obozie rekreacyjno-sportowym 
w Małym Cichym. Kierownikiem wycieczki była Dyrek-
tor SP w Woli Chomejowej Ilona Sikorska-Korgol. Głów-
nym celem wyjazdu była nauka jazdy na nartach, zwie-
dzanie Zakopanego oraz profilaktyka uzależnień. Dzieci 
poznały bezpieczne formy spędzania wolnego czasu 
i zobaczyły piękno polskich gór.
Wspomnienia uczestników obozu
  Dzień pierwszy. Wyjazd o godzinie 8.30 z Woli Cho-
mejowej. Długa droga i nowe znajomości. Przez 8 go-
dzin w autokarze zdążyliśmy się już wszyscy zapoznać 
i ustalić kto z kim będzie w pokoju. Dotarliśmy na obia-
dokolację i byliśmy bardzo miło zaskoczeni świetnymi 
warunkami w pensjonacie. Spotkanie z wychowawcami 
uświadomiło nam, że są pewne zasady, których wszyscy 
powinniśmy przestrzegać i stosować się do regulaminu. 
O 22.00 rozpoczęła się cisza nocna.
  Dzień drugi. Pobudka o 7.30, toaleta i śniadanie. Każ-
dy znalazł coś dla siebie. Ogólnie było bardzo smaczne. 
Wypożyczyliśmy sprzęt narciarski i poszliśmy na stok. 
Najpierw poznaliśmy trochę teorii, była lekcja z instruk-
torem i naszymi opiekunami, a potem już tylko sama 
przyjemność jazdy na nartach. Jedni po dwóch godzi-
nach byli bardzo zmęczeni, a inni dali radę szusować 
jeszcze nastepną godzinkę. Zeszliśmy do pensjonatu 
na posiłek i zasłużony odpoczynek. Wieczorem odby-
wały się zajęcia z wychowawcami. Zadaniem lokato-
rów każdego pokoju było ułożenie krzyżówki z hasłem 

Magdalena Mitura  
Osobowością Roku  

w Powiecie Radzyńskim
Magdalena Mitura uzyskała 
w plebiscycie Kuriera Lubelskie-
go 1023 głosów i tym samym 
zwyciężyła w kategorii Samo-
rząd i Polityka Lokalna w powie-
cie radzyńskim. Pani Magdalena 
jest sołtysem sołectwa Sitno, za-

angażowaną w sprawy społeczne. Jest także organistką 
w parafii w Woli Osowińskiej, kieruje chórem Ave Maria; 
jest również nauczycielem. 

Radosław Sałata

o uzależnieniach. Naszej kreatywności 
w rozwiązywaniu nie było końca. Wygrała 
Natalia, której nagrodą był czterogodzin-
ny karnet. Znowu cisza nocna o 22.00.
  Dzień trzeci. Kolejny dzień jazdy na nar-
tach i początek bałaganu w naszych po-
kojach. Na oślej łączce zostali tylko 
nieliczni. Większość z nas jeździła na nar-
tach na dużym stoku bez pomocy. Przez 
cztery godziny nasze nogi intensywnie 
pracowały, a oczy cieszyły się pięknym 
górskim pejzażem. „Kto się nie przewró-
ci, ten się nie nauczy” – Łukasz coś o tym 
wie. Zjedliśmy pyszną obiadokolację 
i odpoczywaliśmy. Opiekunowie orga-
nizowali nam każdą wolną chwilę. Były 
bitwy śnieżne, jazda na jabłuszkach, wie-
czorne zajęcia oraz spacery do sklepu. 
Ten dzień zakończyliśmy spotkaniem 
w altanie. Gospodarz przygotował go-
rącą herbatę i kiełbaski z grilloogniska. 
Po północy, gdy kadra spała (tak nam 
się przynajmniej wydawało), zaczęliśmy 
smarować się kremem i mazać długopisami,  
ale czujny słuch opiekunów nie pozwolił 
dokończyć dzieła.
  Dzień czwarty. Po śniadaniu o 9.00 
wyruszyliśmy do Zakopanego. Odwie-
dziliśmy nowoczesne Muzeum Tatrzań-
skiego Parku Narodowego w Centrum 
Edukacji Przyrodniczej, kino 4D, najwięk-
szą w Polsce makietę Tatr, salę odkryć. 
Uczestnicy wycieczki zobaczyli trójwy-
miarowe makiety przedstawiające łąkę 
i las oraz poznali wpływ człowieka na ta-
trzański ekosystem. W kinie 4D poczuli-
śmy, jak z gór schodzi lawina. Potem był 
spacer po Krupówkach oraz wjazd wycią-
giem krzesełkowym na Wielką Krokiew, 
gdzie oglądaliśmy trening skoczków nar-
ciarskich oraz podziwialiśmy góry – był 
słoneczny dzień i przed nami rozciągał 
się niesamowity widok na Tatry. Kolejne 
godziny spędziliśmy w parku wodnym 
w Chochołowie. Są to największe termy 
na Podhalu z ponad trzydziestoma ba-
senami. Każdy znalazł coś dla siebie, był 
zadowolony i zrelaksowany. Niestety dla 
wielbicieli ostatnich obozowych nocy, 
kolonii itp. nie było „zielonej nocy”. Za-
kończyliśmy ten dzień dyskoteką i pako-
waniem oraz sprzątaniem pokoi. Od pani 
kierownik dostaliśmy pamiątkowe ma-
gnesy za dobre zachowanie.
  Dzień piąty. Zjedliśmy śniadanie i gospo-
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darz zawiózł nas do autokaru. Wdzięczni 
podziękowaliśmy za gościnę. Kupiliśmy 
oscypki i wyruszyliśmy w drogę. Dzięku-
jemy pięknie Panu Wójtowi za dofinan-
sowanie wycieczki, Pani Dyrektor – za or-
ganizację wyjazdu, a nauczycielom Pani 
Milenie i Panu Tomaszowi za czujną opie-
kę. Czekamy z niecierpliwością na kolejny 
obóz za rok.

Uczestnicy obozu w Małym Cichym
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Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia 

Polski  
dla Ks. Romana 
Ryczkowskiego 

19 grudnia 2019 roku wraz z ks. kan. 
Stefanem Kurianowiczem, Soł-

tys sołectwa Sitno Magdaleną Miturą 
oraz Markiem Korulczykiem na zapro-
szenie Kancelarii Prezydenta RP An-
drzeja Dudy miałem zaszczyt wziąć 
udział w uroczystości pośmiertnego 
odznaczenia Krzyżem Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski ks. Romana 
Ryczkowskiego za wybitne zasługi dla 
niepodległości RP. Medal wręczył Se-
kretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP Andrzej Dera.Jest to dla mnie wielki 
honor, że mogłem reprezentować naszą 
społeczność na tak ważnej uroczystości.
Cześć Pamięci Księdza Romana Rycz-
kowskiego.

Radosław Sałata

Ukazała się ważna książka 
o naszych dziejach 

Teraz, gdy piszę te słowa, ocze-
kuję na przywiezienie z dru-

karni dosłownie świeżych egzem-
plarzy książki Pani Haliny Zgrajki 
Klucz borkowski. Dzieje dóbr 
ziemskich i losy ich właścicieli, 
której gmina Borki jest wydawcą. 
Jest to druga monografia Autorki; 
przypomnę, że pierwsza była po-
świecona wsi Sitno. Niżej przyto-
czę kilka słów o tej książce, które 
zamieściłem w Słowieod Wydaw-
cy.
„Książka jest próbą całościowego 
i wieloaspektowego spojrzenia 
na historię klucza borkowskiego. 
Monografia została opatrzona 
sugestywną maksymą staropol-
ską, w myśl której „obce rzeczy 
wiedzieć dobrze jest – swoje, obo-
wiązek[sic]”.Istotnie,naszą po-
winnością jest wiedza, jak głę-
boko sięgają nasze korzenie, 
czego świadkiem były ziemie, 
na której rodzili się nasi przodko-
wie oraz jaki jest nasz dług wzglę-
dem przeszłości.
Halina Zgrajka przedstawia dzieje 
klucza borkowskiego na tle wy-
darzeń historycznych, które mia-
ły wpływ na losy tych ziem i ich 
właścicieli. W monografii zosta-
ła pokazana wieś, jej właściciele 
i mieszkańcy oraz zmiany spo-
łeczne, które zachodziły na prze-
strzeni wieków. Autorka bowiem 
barwnie opisuje historię klucza 
borkowskiego począwszy od śre-
dniowiecza aż dotragicznych wy-
darzeń II wojny światowej. Ponad-
to, w suplemencie przedstawia 
powojenne losy właścicieli klucza 
i ich potomków […].
Dzieje klucza borkowskiego 
są lekturą, którą w szczególności 
polecam mieszkańcom gminy 
Borki oraz wszystkim tym, któ-

rzy wywodzą się z naszych terenów. Warto także, aby 
poznali ją miłośnicy dziejów naszego regionu. Każdy, 
kto zapozna się z monografią Haliny Zgrajki, z pewno-

ścią wnikliwiej i uważniejspojrzy również 
na dzisiejsze tereny gminy Borki, mając 
w pamięci jej ciekawą i skomplikowaną 
historię. 
Zachęcam każdego do przeczytania tej 
ważnej, potrzebnej i bardzo dobrej książ-
ki oraz do odwiedzenia naszej gminy, 
gdzie wciąż są obecne ślady historii. 

Radosław Sałata
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Gazyfikacja Gminy 
Borki

24 lutego br. po kilkunastu miesiącach pracy 
podpisaliśmy z Polską Spółką Gazownictwa Sp.  

z o.o. umowę, na mocy której uruchomimy budowę sieci 
gazowej w naszej gminie. Zaczynamy od Bork. Dlatego 
wszystkie osoby z tej miejscowości, zainteresowane 
podłączeniem do sieci gazowej, zapraszam do Urzędu 
Gminy, aby złożyć stosowny formularz. 

Radosław Sałata

Czapla styczeń/luty/marzec 2020

Prace rewitalizacyjne 
trwają

Referat Rozwoju i Inwesty-
cji informuje, że postępu-

ją prace w zakresie rewita-
lizacji naszej gminy. W Woli 
Osowińskiej zakończono nie-
dawno pierwszy etap rewita-
lizacji parku – wycięto drzewa 
ze względów zdrowotnych 
i kompozycyjnych. Obecnie 
są dokonywane uzgodnienia 
z konserwatorem, dotyczące 
przeprowadzenia cięć pielę-
gnacyjnych drzew. Dalsze pra-
ce będą uzgadniane w póź-
niejszych terminach.
Postępują prace przy odnowie 
placu po byłej plebanii w Bor-
kach oraz przy remoncie świe-
tlicy we Wrzosowie. 

W najbliższych tygodniach planuje 
się także rozpoczęcie prac przy terenie 
obok Bystrzycy w Borkach. 

Wioletta Labus

Portal 
Partycypacji 
Społecznej  
już działa

W Internecie pod adresem 
www.konsultacje.gminaborki .pl 

działa Portal Partycypacji Społecznej 
dla naszej gminy. Celem tego portalu 
jest umożliwienie obywatelom wpły-
wania na proces legislacyjny, 
a tym samym poprawę jakości de-
cyzji i stanowionego prawa. W syste-
mie demokratycznym suwerenem 
są obywatele, którzy sprawują rządy 
bezpośrednio lub przez przedstawi-
cieli, którym udzielili mandatu w wy-
borach. Wysłuchanie racji różnych 
stron pozwala wcześnie wychwycić 
błędy i stworzyć bardziej wyważo-
ne rozwiązania. Decyzje mogą wtedy 
uwzględniać zróżnicowane potrzeby 
obywateli, grup, środowisk i instytu-
cji społeczeństwa obywatelskiego. 
Konsultacje służą artykulacji i wymia- 
nie poglądów, są kluczowym sposo-
bem włączania obywateli w proces po-
dejmowania decyzji. Udział obywateli  
w procesie kształtowania polityk  
publicznych i rozwiązań prawnych  
przyczynia się do urzeczywistniania 
dobra wspólnego postrzeganego 
w kategoriach jakości życia całej spo-
łeczności. 
Zachęcamy do wyrażania swoich opinii  
i sugestii na portalu. Dotychczas były 
przeprowadzane konsultacje dotyczą-
ce m. in. zmiany nazw miejscowości Ma-
ruszewiec, wyborów zespołów muzycz-
nych na wydarzenia okolicznościowe  
w bieżącym roku.

Małgorzata Kulikowska
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Aktywne ferie uczniów 
z Woli Chomejowej

Choinkowy 
zawrót głowy

Czytamy  
ze Słodziakami

Dzień Kobiet  
w przedszkolu 

przy ZPO w Woli 
Osowińskiej 

Co w szkołach
piszczy
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Eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu 
,,Do Hymnu!” w Woli Chomejowej

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych  

w ZPO w Woli 
Osowińskiej 

Pokaz filmu  
VR i warsztaty 
Virtual Quest  

w Woli 
Chomejowej 

Co w szkołach
piszczy
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Konkurs „Polskie Lotnictwo Wojskowe – 
Dawniej i Dziś”

Co w szkołach
piszczy

Przedszkolny konkurs 
plastyczny „Ozdoba 
choinkowa” w ZPO  
w Woli Osowińskiej

Wycieczka 
przedszkolaków 
do sali zabaw 
„Wystrzałowy 

poligon”  
w Łazach
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Co w szkołach
piszczy

Gminny Konkurs ,,Mój 
przyjaciel – MIŚ”

Uczennice z Woli 
Chomejowej wyróżnione

Wojewódzki 
konkurs Moda  
na odblaski

Wyjątkowe 
spotkanie w Dniu 
Wolontariusza

XIV Ogólnopolska 
Franciszkańska 

Olimpiada Wiedzy  
o Świętym 

Maksymilianie
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GOKiS: Klub Malucha piecze pierniki  
w piekarni

GOKiS: spotkanie Klubu 
Malucha

GOKiS: wróżby 
andrzejkowe  

w Klubie 
Malucha

W kulturze
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W kulturze

II Jesienne 
Turystyczno-

Ogniskowe Śpiewanie 
„Kartofelek”

GOKiS: oficjalne 
wyniki I Konkursu 
Fotograficznego 

„Świąteczny Flesz”
I miejsce: 

Renata Parysek,  
II miejsce:
Ewelina Misiak,  
III miejsce:  
Monika Sokołowska; 
Wyróżnienia:  
Julia Kożuch, Magda-
lena Niewęgłowska, 
Marcelina Filip

Milena Latoch 

Konkurs  
na najpiękniejszą 

kartkę 
świąteczną 

rozstrzygnięty 

Maluchy biorą 
sprawy w swoje 

ręce i sami 
„produkują” 

maskotki
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spotkanie z funkcjonariuszami policji

W kulturze

I Przegląd Grup Kolędniczych  
i Jasełkowych
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wycieczka harcerzy 

Narodowy dzień  
pamięci żołnierzy 

wyklętych  
w sp w krasewie

Apel Pamięci 
Żołnierzy 

Wyklętych przy 
budynku byłego 

aresztu Gestapo/
UB w Radzyniu 

Podlaskim 
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KULTURA SARMACKA – 
nasi seniorzy  
w Wilanowie

19 lutego 2020 roku Seniorzy z naszej gminy wraz  
z Wójtem Radosławem Sałatą zwiedzali wila-

nowską rezydencję Króla Jana III. Pałac Króla był wzno-
szony od 1677 roku, a twórcą tego miejsca był sam Jan 

III, Król Zwycięzca – miłośnik sztuk i nauk.
Wyjazd do Warszawy był nie tylko oka-
zja do relaksu, ale także  nauki. Dzięki 
przewodnikowi dowiedzieli się wielu 
ciekawych historii.
Pomysłodawczynią wyjazdu była Graży-
na Sawicka, a Ewelina Kępka go zorga-
nizowała. Dziękujemy za wspólne spęd-
zony czas.

Radosław Sałata

Seniorów podróże  
małe i duże

Seniorzy z różnych 
zakątków gminy 

na zakończenie 2019 
roku byli na wyciec-
zce. Było kino i film 
,,1800 gramów” oraz 
zwiedzanie Muze-
um Regionalnego 
w Łukowie. Oczy-
wiście, jak zwykle  
z Seniorami, było 
wesoło i radośnie.

Izabela  
Smogorzewska

Seniorzy
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SEGREGACJA I KOMPOSTOWANIE SIĘ OPŁACA– 
DLACZEGO WARTO? 

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie 
naszej Gminy w najbliższym czasie musi być wprowadzony obowiązek segregacji.  
Za niedotrzymanie tego obowiązku kara może wynosić nawet czterokrotność opłaty ponoszonej  
za odpady segregowane ! 
 
Dlatego zachęcamy Państwa do zmiany sposobu wystawiania odpadów na odpady segregowane- jeszcze  
przed wejściem obowiązkowej segregacji. Pozwoli to Państwu uniknąć kar i przygotować się do 
prawidłowej segregacji bez ponoszenia niepotrzebnych kosztów.  
Wcześniejsza zmiana deklaracji i rodzaju wystawianych odpadów to wcześniejsze,  realne obniżenie 
kosztów dla gospodarstwa domowego. 
 
Przy obecnych stawkach, po złożeniu deklaracji na odpady segregowane, oszczędzą Państwo np.: 
gdy w budynku mieszka 1 osoba –120 zł / rok 
gdy w budynku mieszka 2 osoby –240 zł/ rok 
gdy w budynku mieszka 3 osoby –360 zł/ rok 
gdy w budynku mieszka 4 osoby –480 zł / rok 
gdy w budynku mieszka 5 osób–660 zł / rok 
gdy w budynku mieszka 6 osób –792 zł/ rok 
gdy w budynku mieszka 7 osób–1008 zł/ rok itd. 
 
Po wdrożeniu zmian i wejściu w życie obowiązkowej segregacji, za oddawanie odpadów zmieszanych 
nakładane będą kary w wysokości nawet do czterokrotności ceny za odpady segregowane. 
 
Przy założeniu, że stawki nie zostaną podniesione, mogą być to kary wynoszące np.:  
gdy w budynku mieszka 1 osoba – 432 zł/ rok 
gdy w budynku mieszka 2 osoby – 864 zł/ rok 
gdy w budynku mieszka 3 osoby – 1 296 zł/ rok 
gdy w budynku mieszka 4 osoby – 1 728 zł/ rok 
gdy w budynku mieszka 5 osób   – 1 920 zł / rok 
gdy w budynku mieszka 6 osób   – 2 304 zł / rok 
gdy w budynku mieszka 7 osób   –2 352 zł/ rok itd. 
 
Jednak w związku ze wzrostem opłat na składowisku odpadów i rosnącymi kosztami transportu nie unikniemy 
podwyżek za odbiór odpadów komunalnych. 
 
Oddawanie odpadów segregowanych to także korzyści środowiskowe dla naszego otoczenia – segregowanie 
odpadów z uwagi na możliwość ich ponownego wykorzystania i recyklingu – wpływa na zmniejszenie ilości 
odpadów trafiających na składowisko. Ograniczenie masy odpadów przekazywanych do składowania to także 
zmniejszenie ogólnych kosztów całego systemu gospodarki odpadami. 
Zmniejszenie ilości odpadów składowanych może pozwolić na uniknięcie drastycznych podwyżek  
za odbiór odpadów w przyszłości.  
 
Szanowni Państwo zachęcamy także do prowadzenia kompostowania odpadów komunalnych  
we własnym zakresie. Z danych uzyskanych z instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w 
Adamkach wynika, że odpady biodegradowalne oddawane do zagospodarowania z terenu naszej gminy 
stanowią aż 22,79 % wszystkich odpadów komunalnych. Biorąc pod uwagę ich ogromną ilość – prawie 
244 tony i stawkę za ich zagospodarowanie, wynoszącą od 1 lutego 2020 roku aż 237,60 zł brutto (wzrost 
ceny w stosunku do roku 2019  
o ponad 68 % !) widzimy jak duży jest koszt zagospodarowania tylko jednej frakcji odpadów. 
Wzrost cen za przyjmowanie do zagospodarowania odpadów w Adamkach oznacza znaczny wzrost stawki 
opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości. 
Stąd nasz apel: kompostujmy odpady zielone i kuchenne we własnym zakresie! Ograniczajmy 
ilość oddawanych do zagospodarowania odpadów w miarę swoich możliwości! 
 
Kompostowanie to kłopot? 
Kompostownik można kupić albo zrobić samemu: 
- gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza  
w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych; 
- drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych 
belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu; 

PAPIER SZKŁOMETALE 
 I TWORZYWA

BIO POPIOŁY
POZOSTAŁE  

ODPADY ZBIERANE  
SELEKTYWNIE
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- kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami 
materiałów biodegradowalnych. 
 
Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone  
na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco 
wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem  
jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną barierą  
dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych. 
 
Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy kompostownik ogrodowy z tworzyw sztucznych. Układa się w nim 
warstwami zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w małych 
ogrodach, gdzie nie powstaje dużo resztek roślinnych. 
Kompostownik drewniany można wykonać z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek. 
Zaczynamy od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian układamy deski 
poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić odpowiednią wentylację niezbędną 
do powstawania kompostu. 
Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm 
grubości), zaczynając od najgrubszych. Dzięki temu uzyskamy tzw. warstwę drenażową. Jest to także swoisty 
system wentylacyjny, bez którego powstawanie kompostu jest niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać 
warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą substancje mineralne z górnych warstw. 
Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej 
będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną  
lub iłem. Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość 
ok. 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5-2m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie 
podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także 
przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć 
materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału. 
 
Co wrzucamy do kompostownika? Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców 
i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię  
z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, 
niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano. Nie 
wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, 
gruzu czy śmieci z odkurzacza. 
 
Metody kompostowania to: 
- metoda pasywna (zimna) – kompostowanie niekontrolowane, które zachodzi w naturalnym, wolnym tempie 
i w niskiej temperaturze. Nie eliminuje nasion ani mikroorganizmów wywołujących choroby. Tak prowadzony 
kompostownik wydziela nieprzyjemny zapach w wyniku beztlenowych procesów gnilnych. 
- metoda aktywna (gorąca) – metoda kontrolowanego kompostowania, w którym warunki rozkładu są ściśle 
monitorowane i regulowane, na przykład poprzez dodatkowe nawilżanie lub zmianę proporcji składu. Rozkład 
materii zachodzi w wyższej temperaturze, co znacznie skraca cały proces, likwiduje chorobotwórcze 
mikroorganizmy, rozkłada nasiona oraz zapobiega działaniu bakterii beztlenowych i powstawaniu przykrego 
zapachu. 
Metody te rzadko stosuje się w formie czystej. Najczęściej w zależności od dostępnego czasu i miejsca 
urządzenia kompostownika łączy się je w różnych proporcjach. Zdecydowanie bardziej wartościowy humus 
powstaje jednak przy stosowaniu metody aktywnej. 
 
Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces 
ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. 
Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi 
przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy 
obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata 
w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami. (Dorota Zając) 
 

Pomoc w sprawie sposobu segregacji: 081 857 – 42 – 30 

SEGREGACJA i KOMPOSTOWANIE OPŁACA SIĘ– 

DLATEGO WARTO ! 

FINAŁ WOŚP 2020 
- DZIĘKUJEMY

Na zdjęciach przedstawiamy naszych 
bohaterów. Spędzili niedzielę, wal-

cząc o wsparcie dla tych, którzy tego po-
trzebują. Dziękujemy za każda godzinę, 
każdą puszkę, każdy grosz.

Izabela Smogorzewska

POZOSTAŁE  
ODPADY ZBIERANE  

SELEKTYWNIE
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opowieści sprzed lat*
Spędziliśmy u Grabów całą zimę. Raz tylko mały oddział woj-

ska zawitał do chutoru dla wymiany koni. Byłem kilka razy  
we wsi i w cerkwi. Nikt na mnie nie zwracał uwagi. Wiktor zapyta-
ny przez kogoś o mnie, powiedział, że to kuzyn, który przyjechał 
w gości. Stach z Janem Grabem często włóczyli się po tajdze, po-
lując na zwierzęta dla futer i mięsa. My z Janem rąbaliśmy drewno, 
pomagaliśmy przy młocce a przede wszystkim przy obrządku koni. 
Całą godzinę albo i dwie ciągnęło się wodę żurawiem ze studni,  
gdy rzeka zamarzła. Woziło się siano ze stogów do stodoły. Łowi-
liśmy ryby w pobliskim jeziorze, wyrąbując przeręble. Wieczorami 
po kolacji opowiadaliśmy o Polsce, o wojnie, o Piłsudskim. Jan opo-
wiadał o historii Polski, Rosji i o obecnej sytuacji w państwie bolsze-
wickim, o którym Grabowie niewiele słyszeli. Najmłodszy Jan Grab 
był na wojnie w Mandżurii. Stamtąd przywiózł sobie żonę - Taję. Była 
to drobna, śliczna kobieta. Pięknie śpiewała i tańczyła. Była ulubie-
nicą całej rodziny. Po pięciu latach nie mieli dzieci. Byłem po pro-
stu oczarowany tą kobietą. Jan uczył pisać i czytać po polsku dzieci 
Piotra i Wiktora. Uczyła się tej sztuki i panienka Helena. We wsi był 
sklep, lecz kupiec zdzierał z ludzi skórę. Brał trzykrotnie wyższe ceny 
niż sklepy w mieście. Ludzie kilka razy w roku jeździli do miasta. Gra-
bowie też się wybierali po zakupy. Umawiało się kilku ludzi i karawa-
na złożona z pięciu-sześciu sań jechała do miasta, odległego o dwa 
dni drogi. Pojechałem i ja. Wiktor załadował jedne sanie skórami, 
miodem, grzybami i jeszcze czymś tam. Drugie załadowane sianem 
i zbożem dla koni prowadziłem ja. Wiktor był uzbrojony w karabin, 
nóż i siekierę. Ja też wiozłem karabin. Było to przed Bożym Narodze-
niem. Spisano długie listy zakupów. Po kobiece sprawunki jechała 
Taja. Owinięta od stóp do głowy w skóry. Siedziała w sianie i szcze-
biotała całą drogę. Podróż mieliśmy spokojną. Konie pędziły całą 
drogę drobnym kłusem. Kupiliśmy sól, naftę, proch i ołów. Wiktor 
kupił wóz, który z powrotem jechał na moich saniach. Taja wiozła 
trzy duże toboły z zakupami. Jechało się etapami i na noc trzeba 
było zdążyć do zajazdu, gdzie były stajnie dla koni oraz bezpieczne 
schronienie dla wozu czy sań z towarem. Na popasach czy w za-
jazdach piło się herbatę, wódkę, zagryzając wędzonym mięsem. Na 
drogę byłem opatrzony paszportem Jasia Graba na wypadek kon-
troli. Podróż odbyła się bez przygód. Wróciliśmy cali i zdrowi z pełną 
listą zakupów. Największą uciechę miały kobiety i dzieci, dla których 
Taja nakupiła różnych świecidełek i fatałaszków. 
W okresie świąt zjawił się w chutorze narzeczony Heleny. Był to po-
stawny i przystojny mężczyzna około trzydziestki. Był jakimś wyż-
szym urzędnikiem na kolei. Jeździł od Moskwy do Irkucka. Stary 
pan Michał odbył z Borysem, bo tak miał na imię, poufną rozmowę, 
a później oznajmił nam, że uda się przewieźć nas koleją pod Mo-

skwę. Na razie jednak musimy poczekać. Borys 
da znać, kiedy będzie ku temu stosowna okazja. 
Po kilku dniach Borys wyjechał, a nad tajgą sro-
żył się wicher, mróz i śnieżyce. Do stajni, stodół 
i szop z sianem nasypało śniegu. Na podwórku ko-
paliśmy kanały, którymi się chodziło. Śniegu było  
na metr i więcej. Najbardziej pokrzywdzeni taką 
pogodą byli Jaś Grab i Szaszka, gdyż nie mogli ru-
szyć w tajgę na polowanie. Wiatry i śnieżyce ustały, 
lecz chwycił mróz tak wielki, że trudno było od-
dychać. Splunąłeś, to na ziemię spadała grudka 
lodu ze śliny. W takie dni w świetlicy robiło się sie-
ci, powrozy i liny. Reperowało się uprząż lub szyło 
nową ze skóry dzika. Osadnicy w tajdze cały sprzęt 
musieli robić sami. Widły, grabie, wiadra, beczki, 
konewki, kosze, sanie. Sami wyprawiali skóry, ro-
bili buty, czapki, kożuchy. Pomimo strasznej zimy, 
roboty było huk. Jak na wstępie powiedział nasz 
gospodarz, darmo chleba nie jedliśmy. 
W początkach marca zjawił się po nas Borys. 
Nadarzała się okazja. Będzie przejeżdżał do Mo-
skwy transport jeńców z Mandżurii, przeważnie 
Chińczyków. Będzie więc można razem z nimi 
przewieźć i nas. Na drugi dzień mieliśmy odjechać, 
tymczasem Szaszka był na polowaniu. Wybrali 
się z Jasiem gdzieś daleko, bo już trzeci dzień nie 
wracali. Kobiety suszyły dla nas chleb na suchary, 
szykowały ciepłą bieliznę i stare łatane kożuchy 
czy watowane spodnie, abyśmy wyglądali biednie. 
Czas naglił. Pożegnaliśmy gościnną rodzinę Gra-
bów ze łzami w oczach. Stara pani Agata przeże-
gnała nas krzyżem świętym, a ja pierwszy i ostatni 
raz pocałowałem Taję, w której byłem zakochany. 
Chociaż nieraz miałem ku temu okazję, nie chcia-
łem Jasiowi uwieść żony. Taja rozpłakała się i ucie-
kła do chałupy. Młody Igor, siostrzeniec Michała 
odwiózł nas trojką saniami do stacji, gdzie mieli-
śmy czekać na transport. Odjeżdżało nas dwóch: 
Jan i ja. Szaszka został. Więcej go w życiu nie wi-
działem i nie słyszałem o nim. Wprawdzie później 
z Moskwy wysłałem list, donosząc (na prośbę Tai) 
o tym, że dojechaliśmy szczęśliwie. Być może list 
nie doszedł, bo wkrótce na Syberii wybuchły walki 
związane z rewolucją i kontrrewolucją. Odpowie-
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dzi nie otrzymałem. A i ja miałem różne przygody.
W nocy na stacji zatrzymał się transport, wiozący 
więźniów. Wepchnięto nas do wagonu. Pociąg ru-
szył i jechaliśmy na zachód. Dopiero w dzień zo-
baczyłem, że więźniami byli nie Chińczycy, lecz 
Rosjanie (białogwardziści), Czesi a nawet jeden 
Polak. Wszyscy oni byli zwolennikami dawnego 
ustroju i wieziono ich do Centralnej Rosji, aby nie 
podburzali ludności na Syberii. Oczywiście nasze 
paczki z prowiantem na dwa tygodnie stopniały 
w przeciągu dwóch dni. Jednodniowe racje żyw-
nościowe dla jeńców nie wystarczały żeby raz do-
brze się najeść. Po dziewięciu dniach jazdy i po-
stojów zjawił się w wagonie Borys i powiedział, 
że jesteśmy pod Moskwą i w nocy na jakiejś stacji 
przyśle po nas strażników, niby na przesłuchanie. 
Będzie umówione, strażnicy wejdą do budynku 
stacji, a my furtką mamy przejść i uciekać, dokąd 
chcemy. Na tym jego opieka nad nami się kończy. 
I tak się stało. Była odwilż. Przeszliśmy z Janem 
koło budynku stacji i wolno, pustą ulicą szliśmy 
w nieznanym miasteczku. Za chwilę pociąg od-
jechał. Byliśmy wolni i w Centralnej Rosji, skąd 
było już blisko do Polski. Szliśmy do końca ulicy.  
Za miasteczkiem, polną dróżką, porozjeżdżaną 
saniami. Mokry śnieg utrudniał marsz. Rozwid-
niło się, a my szliśmy dalej. Przed nami ukazała 
się wioska.. Ominęliśmy ją bokiem i skierowaliśmy 
się do chaty pod samym lasem. Chcieliśmy zasię-
gnąć informacji i pożywić się, bo głód dawał o so-
bie znać. Stanęliśmy przed drewnianą chatą, obok 
obórka i niewielka szopa. Drzwi były uchylone. 
Wszedłem do sieni i do mieszkania. Młoda, ładna 
kobieta płukała szmaty w drewnianym wiadrze.

*Ciąg dalszy nastąpi. Zachowano oryginalną pi-
sownie autora.
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Nie żyje Anna 
Krzyżanowska  
z Jaźwińskich

Po długotrwałej chorobie, 15 marca br. odeszła 
Pani Anna Krzyżanowska, córka ostatniego 

właściciela majątku w Borkach Zygmunta 
Jaźwińskiego. Mieszkała wraz z mężem Henry- 
kiem w Poznaniu i mimo odległości żywo intereso-
wała się tym, co działo się w Borkach i gminie bor-
kowskiej. Czasami nas odwiedzała i miałem ten 
zaszczyt, że w czasie jej ostatniej wizyty mogłem 
ją gościć w swoim domu we Wrzosowie. 
Przyjechała wtedy z mężem i prof. Stanisławem 
Byliną, wieloletnim pracownikiem naukowym 
Uniwersytetu Warszawskiego, mediewistą i synem 

ostatniego rządcy majątku we Wrzosowie, urodzonym i wychowują-
cym się, do roku 1944 w domu, który teraz jest domem mojej rodz-
iny. Była to dla nich podróż sentymentalna i pożegnalna, gdyż oby-
dwoje już nie żyją. Odeszła, nie doczekawszy publikacji monografii 
Pani Haliny Zgrajki o kluczu borkowskim i rodzinach Jaźwińskich 
oraz Czerskich, historycznie związanych z tą ziemią. 
Bardzo oczekiwała tej publikacji i wiem, że wniosła do niej sporo, 
przekazując Autorce cenne informacje na temat swego ojca Zy-
gmunta, jego braci i przodków. Mam tę satysfakcję, iż zdążyliśmy 
wydrukować w „Czapli” cztery wspomnieniowe opowiadania, które 
wyszły spod pióra Zygmunta. Stanowią one integralną część książki 
Pani Haliny Zgrajki, która ukaże się niebawem dzięki jej trzyletniej, 
benedyktyńskiej pracy i dzięki wsparciu naszego samorządu jako 
Wydawcy monografii *.
Przed dwoma laty były podejmowane próby upamiętnienia rodz-
iny Jaźwińskich poprzez nazwanie ulicy w Borkach ich nazwiskiem.  
Niestety, wolą głosujących borkowian postanowiono inaczej.
 Chciałbym jeszcze przypomnieć, że kilkanaście lat temu Pani Anna 
przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkach pamiątki  
albo rodzin, które dziś stanowią około 90% eksponatów w bibliotec-
znej ekspozycji tzw. izby regionalnej.
Niespełnionym marzeniem Pani Anny było upamiętnienie jej  
przodków skromną tablicą pamiątkową gdzieś na terenie miejsco-
wości Borki. Myślała nawet o tym, aby zrobić to na własny koszt, 
ale skromna emerytura na to nie pozwoliła. Nie udało się z nazwą 
ulicy, a pałac jest dziś własnością fundacji. Myślę, że warto rozważyć 
ten pomysł i spełnić jej marzenie. Może stanie się to, kiedy po pre-
mierze książki Pani Haliny Zgrajki i po jej lekturze ludzie inteligentni 
i odpowiedzialni, których przecież w Borkach nie brakuje, przeko-
nają się, jak wiele Jaźwińskim zawdzięcza sama miejscowość i jej 
dzisiejszy wygląd.
Na koniec chciałbym przypomnieć, że istnienie parafii w Borkach 
to zasługa Zygmunta Jaźwińskiego, który przewidując realia jak-
ie zapanują w Polsce rządzonej przez komunistów, jeszcze przed 
ich wkroczeniem, przekazał testamentem ziemię w centrum Bork 
na ręce Diecezji Siedleckiej. Dokument ten zachował się w archi-
wum gminnym i jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych miałem 
sposobność wraz z ówczesnym proboszczem ks. Michałem Roz-
wadowskim potwierdzić wolę darczyńcy przed Kościelną Komisją 
Majątkową w Warszawie. 
Najmłodszy brat Zygmunta, Konstanty Jaźwiński, który pod wpły-
wem wzruszenia zmarł w autobusie PKS, przejeżdżając przez Borki 
na początku lat siedemdziesiątych, leży na borkowskim cmentar-
zu wśród swoich. Myślę, że kwestią historycznej wdzięczności byłby 
fakt, by jego tablica nagrobna nie była jedynym świadkiem epoki, 
która minęła bezpowrotnie wraz ze śmiercią Pani Anny. Pamięć 
historyczna jest najważniejszym atrybutem tożsamości etnicznej 
i narodowej. 
Post Scriptum
Pod koniec bieżącego roku, nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy, 
(podobno zajęte terminy) w borkowskim kościele odbędzie się msza 
święta za spokój duszy Anny z Jaźwińskich oraz jej Rodziców i Stry-
jów.
* Od Redakcji: Tuż po wpłynięciu tekstu do Redakcji książka ukazała się. 

Marek Korulczyk
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800-100-102 – to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psycholo-
gicznego, która została uruchomiona przez Wojska Obrony Terytorialnej.

Od 18 marca 2020 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infoli-
nia dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających 
stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa.

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102, wszystkie osoby, któ-
re potrzebują wsparcia psychologicznego będą mogły uzyskać profesjonal-
ną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie  
też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psycho-
logiczne WOT”.

Infolinię wsparcia psychologicznego obsługują profesjonalni psychologowie – 
żołnierze OT oraz pracownicy wojska.

Wprost proporcjonalnie do rosnącej liczby osób poddanych izolacji,  
nadzorowi epidemiologicznemu oraz kwarantannie rośnie potrzeba  
wsparcia psychologicznego zarówno tych osób jak i ich bliskich. Dezorganizacja 
stabilnego życia rodzinnego i zawodowego, czyli gwałtowne zmiany wywołują 
lęk. Również niepewność dotycząca zdrowia własnego, rodziny jak i sytuacji 
społecznej prowadzą do eskalacji niepokoju.

Kluczowe w tej sytuacji jest wsparcie zarówno osób bliskich jak i wykwalifiko-
wanych terapeutów. Z tej przyczyny postanowiliśmy stworzyć infolinię wsparcia 
psychologicznego dla wszystkich osób które takiej pomocy potrzebują.

Anna Szalast


