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Słowo Wójta

Czapla maj/czerwiec 2021

Szanowni Mieszkańcy i Sympatycy Gminy Borki, 

  Chociaż ten numer „Czapli” ukazuje się niemalże  
na półmetku wakacji, to chciałbym także na łamach biuletynu 
podziękować uczniom, rodzicom, nauczycielom i dyrektorom 
za ostatni, trudny i wymagający od nas wszystkich wiele 
cierpliwości i wysiłku rok szkolny, który odbywał się online 
lub częściowo online. Zdaję sobie sprawę, że było trudno,  
ale można powiedzieć, że wszyscy Państwo stanęli na wysokości 
zadania. Rok był to trudny, ale nie zabrakło również osób, które 
mimo tego dały z siebie wszystko i osiągnęły najwyższe wyniki  
w nauce, sporcie czy przedmiotach artystycznych. Najbardziej 
ambitni uczniowie zostali nagrodzeni na tegorocznej 
gali stypendialnej, która odbyła się pod koniec czerwca  
w ZPO w Borkach. Niech każdy wypoczywa przed kolejnymi 
obowiązkami, które pojawią się we wrześniu.
          Szkoły nie pracują w wakacje, ale młodzież nie powinna  
się nudzić, bo Gminny Ośrodek Kultury przygotował ofertę 
zajęć letnich w Woli Osowińskiej oraz w Wiejskim Domu 
Kultury w Woli Chomejowej. Przez cały tydzień odbywają  
się zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowo-rytmiczne w GOKiS 
w Woli Osowińskiej. W Woli Chomejowej można uczęszczać 
na zajęcia kulinarne oraz taneczne, które są skierowane  
do dzieci młodzieży oraz dla dorosłych. 

      W każdy czwartek można odprężyć się podczas Kina  
pod chmurką z GOKiS o godz. 21.00. Co tydzień po zmroku 
jest emitowany inny film, który publiczność ogląda  
na leżakach. Jest bardzo wakacyjnie, zapraszam! Cała nasza 
oferta jest bezpłatna. 

  Przypomnę, że gmina Borki wspólnie z fundacją  
My Słowianie planuje nakręcenie filmu o płk pil. Zdzisławie 
Krasnodębskim. Każdy,  kto dysponuje materiałami 
na temat jego życia, proszony jest o kontakt: kontakt@
fundacjamyslowianie.pl. Każdy, kto jest zainteresowany, może 
udzielić wsparcia finansowego, wpłacając dowolną kwotę  
na konto nr: 36 8046 1012 2007 0553 0104 0001. Warto także 
zakupić srebrną monetę z symbolami gminy Borki, którą 
wyemitowała Mennica Polska na zlecenie fundacji. 

     Na zakończenie dodam, że kółko różańcowe z Bork 
padło ofiarą pomówień. Nie rozumiem, w jakim celu 
rozpowszechniane są wiadomości, jakoby kółko różańcowe 
nie mogło modlić się, jak dotychczas, w GBP w Borkach.  
Nic w tej kwestii nie uległo zmianie. Kółko  

jest bardzo mile widziane w GBP  
na  zasadach, które utarły się przez lata. 
Proszę osoby złej woli i złych intencji  
o zaprzestanie wprowadzania pań z Bork  
w błąd.

Z poważaniem 
Wójt Gminy Borki 

ppłk rez. Radosław Sałata

III Turniej Strzelecki 
Samorządowców 

za nami 
26 maja 2021, z okazji Dnia 

Samorządu Terytorialnego, 
ustanowionego na pamiątkę 

pierwszych całkowicie wolnych  
i demokratycznych wyborów w III RP - 
wyborów samorządowych z 27 maja 1990, 
we Wrzosowie odbył się III Turniej Strzelecki 
Samorządowców. Turniej zgromadził sześć 
samorządów z powiatu radzyńskiego: 
Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, 
Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim, Gminę 
Radzyń Podlaski, Gminę Wohyń, Gminę 
Ulan-Majorat oraz Gminę Borki. 

Gospodarzami Turnieju byli: Starostwo 
Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Urząd 
Gminy Borki, GOKiS w Borkach oraz Fundacja 
My Słowianie. Patronat honorowy objęli 
Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski 
oraz Wójt Gminy Borki Radosław Sałata. 
W tym roku pogoda dopisała. Pięcioosobowe 
drużyny strzelały pod okien prowadzących 
strzelanie: Pana Tomasza Rozwadowskiego 
oraz Pana Tomasza Stephana; był też czas 
na odpoczynek przy ognisku. 
Klasyfikacja końcowa przedstawia  
się następująco:
Miejsce I: Starostwo Powiatowe w Radzyniu 
Podlaskim – 667 pkt. Skład:
Jarosław Gomoła: pistolet – 63 pkt, karabin 
– 66 pkt,
Michał Zając:  p – 51 pkt, k – 46 pkt,
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Marta Ryszkowska: p – 10 pkt, k – 36 pkt, 
Adam Król: p – 63 pkt, k – 57 pkt,
Katarzyna Bober: p – 65 pkt, k – 67 pkt,
Miejsce V: Gmina Ulan-Majorat – 346 pkt. Skład:
Paweł Wierzchowski: p – 66 pkt, k – 62 pkt, 
Monika Woszczak: p – 21 pkt, k – 0 pkt,
Barbara Burdon: p – 30 pkt, k – 22 pkt,
Emil Oleskiewicz: p – 61 pkt, k – 33 pkt, 
Joanna Kot: p- 28 pkt, k – 21 pkt.
Miejsce VI: Gmina Radzyń Podlaski –  245 pkt. Skład:
Kamil Mironiuk: p – 65 pkt, k – 29 pkt, 
Artur Dadasiewicz: p – 6 pkt, k – 14 pkt, 
Daniel Howotus: p – 23 pkt, k – 51 pkt,
Adam Tarkowski: p – 6 pkt, k – 39 pkt, 
Zenon Matejek: p – 12 pkt, k – 0 pkt,
Królem strzelców wśród mężczyzn został Pan Włodzimierz 
Kowalik (151 pkt), a wśród kobiet Pani Katarzyna Bober 
(132 pkt). Wszystkim samorządom i uczestnikom turnieju 
dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.

Tomasz Stephan: p – 65 pkt, k – 77 pkt,
Jarosław Matuszewski: p – 72 pkt, k – 71 pkt, 
Włodzimierz Kowalik: p – 75, k – 76, 
Miejsce II: Urząd Miasta Radzyń Podlaski – 
557 pkt. Skład:
Tomasz Grabowski: p – 52 pkt, k – 73 pkt,
Zenon Olejarz: p – 53 pkt, k – 68 pkt,
Paweł Tarkowski: p – 45 pkt, k – 62 pkt,
Anna Kazimierczuk: p – 59 pkt, k – 57 pkt, 
Robert Kozak: p – 39 pkt, k – 49,
Miejsce III: Gmina Wohyń – 499 pkt. Skład:
Tomasz Jurkiewicz: p – 34 pkt, k – 71, 
Robert Rosiński: p – 31, k – 59 pkt, 
Lukasz Koroszniewicz: p – 52 pkt, k – 73 pkt, 
Zbigniew Teleszko: p – 33 pkt, k – 66 pkt, 
Adam Tokarski: p – 49 pkt, k – 32 pkt, 
Miejsce IV: Gmina Borki – 455 pkt. Skład:
Michał Nowacki: p – 52 pkt, k – 25 pkt, 
Dariusz Pękała: p – 16 pkt, k – 64 pkt, 
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Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja

Gmina Borki zakończyła realizację projektu pn. 
"Nowa odsłona Gminy Borki - Rewitalizacja" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  
na lata 2014-2020, Oś 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 
13.4. Rewitalizacji obszarów wiejskich. Całkowita wartość 
projektu wynosi4 299 212,11 zł, zaś wartość dofinansowania 
przyznanego Gminie to3 328 859, 06 zł.

Realizacja projektu jest następstwem zdiagnozowania 
potrzeby rewitalizacji obiektów infrastruktury zarówno  
w aspekcie społecznym, jak i technicznym. Projekt został 
zrealizowany na terenie Gminy Borki w sołectwach: 
Wola Osowińska, Borki oraz Wrzosów. Celem projektu 
było w znaczący sposób przyczynienie się do pomocy  
w rozwiązaniu problemów społecznych oraz gospodarczych 
na tych terenach i oddziaływanie na całą gminę i jej 
otoczenie. Jak stwierdzono podczas przygotowywania 
projektu, brak infrastruktury pozwalającej na integrację 
społeczną, aktywność czy miejsc bezpośrednio związanych 
z kulturą ma negatywny wpływ na mieszkańców gminy 
i powoduje problemy na wielu płaszczyznach. Jednym 
z najpoważniejszych zdiagnozowanych zagrożeń jest 
wykluczenie społeczne osób zamieszkujących tereny 
przewidziane w projekcie do rewitalizacji. Brakuje 
również placówek mających na celu pomoc osobom w tej 
zagrożonej wykluczeniem społecznym grupie. W związku  
z tym zrealizowany projekt pozwolił na stworzenie 
obiektów umożliwiających rekreację, przyczynił się do 
rozwoju infrastruktury oraz, w konsekwencji, doprowadził  
do zwiększenia potencjału turystycznego gminy. 

Pierwszym z obiektów wchodzących w skład pakietu 
rewitalizacyjnego jest Zespół Parkowy w miejscowości 
Wola Osowińska, który po odnowie, oraz odpowiednim 
zagospodarowaniu terenu, jest atrakcyjnym obiektem 
rekreacyjnym pozwalającym mieszkańcom oraz turystom 
odwiedzającym tereny Gminy na wypoczynek i aktywny 
sposób spędzania wolnego czasu.

Kolejnym miejscem wziętym pod uwagę w realizowanym 
projekcie był nieużywany teren parafii w centrum 
Bork. Po zakończeniu projektu, obiekt ten sam w sobie  
jest gotowy do pełnienia funkcji nie tylko, nastawionych 
na usługi społeczne, ale również te kulturowe. Umożliwi  
to organizowanie wydarzeń tematycznych co przyczyni  
się do pełniejszego wykorzystania potencjału tego miejsca 
oraz większej integracji mieszkańców.

Ponadto, projekt zakładał przystosowanie terenów 
znajdujących się nad rzeką Bystrzycą do stworzenia 
ośrodka rekreacyjno-sportowego wraz z zewnętrznym 
oświetleniem w technologii LED, zasilanym panelami 
fotowoltaicznymi, powstał nowoczesny kompleks, którego 

celem jest zachęcenie mieszkańców 
zarówno do aktywności fizycznej, jak i tej 
społecznej. Pozwoli to również lokalnym 
sportowcom szlifować swoje umiejętności 
na nowoczesnym obiekcie. 

Finalnie, rewitalizacja zakładała  
też działanie w miejscowości Wrzosów. 
Było to przekształcenie lokalnej remizy  
w Centrum Usług Społecznych. Realizacja 
pozwoliła na stworzenie obiektu, który 
spełnia kilka celów, w tym: pomoc osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
oraz wypełnienie potrzeb mieszkańców  
w zakresie kultury. Dodatkowo, w budynku 
zaplanowano utworzenie inkubatora 
inicjatyw gospodarczych, który pozytywnie 
wpłynie na aspekt przedsiębiorczy regionu.

Celem głównym zrealizowanego w ten 
sposób projektu jest poprawa sytuacji gminy 
oraz wzmocnienie potencjałów rozwojowych 
obszaru zdegradowanego na terenie gminy 
Borki. Dodatkowo, dzięki realizacji projektu, 
osiągnięto następujące cele szczegółowe: 
poprawa stanu technicznego budynków 
użyteczności publicznej i estetyki przestrzeni 
publicznej; wzrost atrakcyjności obszaru oraz 
ograniczenie zanieczyszczenia środowiska 
przyrodniczego; stworzenie warunków 
do tworzenia wydarzeń społecznych,  
co pozytywnie wpłynie na jakość i dostępność 
usług społecznych, kulturalnych oraz 
turystycznych; likwidacja izolacji obszarów 
problemowych – aktywacja zawodowa  
i społeczna osób zamieszkujących obszary 
rewitalizacji.
W wyniku realizacji projektu została 
poprawiona sytuacja osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem na terenie gminy Borki, 
dzięki zwiększeniu dostępu do usług 
publicznych oraz rozwoju form pomocy 
wyżej wymienionym osobom. Dodatkowo 
wypadkową projektu jest umożliwienie 
mieszkańcom podjęcia aktywności,  
jak i rekreacji na obiektach wchodzących 
w skład obszaru poddanego rewitalizacji. 
Otworzyło to również możliwość rozwoju 
Gminy pod względem inwestycyjnym, jak 
i było punktem wyjścia dla późniejszego 
rozwoju infrastruktury. Odnowione lokacje 
pozytywnie wpłynęły na estetykę przestrzeni 
publicznej. 

Wioletta Labus
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e-Usługi w gminie 
Borki

1. System eNależności

Jest to serwis internetowy dla 
mieszkańców gminy,który umożliwia wgląd  
do zobowiązań wobec urzędu z tytułu 
podatków  i   opłat,   z  możliwością        dokonywania 
płatności elektronicznych. Serwis zapewnia 
pełną informacje o stanie należności, 
szybkie płacenie zobowiązań, interaktywne 
formularze, wysyłanie powiadomień  
o terminie płatności. 

System obsługuje następujące należności:
a) podatek od nieruchomości, rolny, leśny, 
od środków transportu,
b) opłaty lokalne za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, z tytułu dzierżaw, 
użytkowania wieczystego

Aby założyć konto i uruchomić usługę, 
należy wypełnić formularz rejestracyjny.  
Po otrzymaniu potwierdzenia na podany 
przez Ciebie adres mailowy, należy zgłosić  
się do Urzędu Gminy Borki,  ul. Wojska Polskiego      
41,    pokój    nr 17 w  celu potwierdzenia 
tożsamości i otrzymania dostępu  
do usługi.

Wejście na stronę odbywa się poprzez 
wpisanie w przeglądarce internetowej 
adresu: https://ugborki.ejst.pl lub poprzez 
stronę: https://www.gminaborki.pl/, klikając 
w baner eNależności

2. System eWoda

Jest to serwis internetowy działający 
analogicznie do eNależności. Umożliwia 
wgląd do zobowiązań dotyczących opłat 
za wodę, jak również dokonanie płatności 
elektronicznych.

Aby założyć konto i uruchomić usługę 
należy wypełnić formularz rejestracyjny. 
Po otrzymaniu potwierdzenia na podany 
przez Ciebie adres mailowy, należy zgłosić 
się do Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Borkach, pokój nr 3, w celu potwierdzenia 
tożsamości i otrzymania dostępu do usługi.

Wejście na stronę odbywa się poprzez 
wpisanie w przeglądarce internetowej 
adresu: https://ugborki.ejst.pl lub poprzez 
stronę: https://www.gminaborki.pl/ klikając 
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w baner eWoda

3. System komunikacji mobilnej – aplikacja mobilna  
na telefon z systemem Android

Głównym zastosowaniem systemu jest powiadamianie 
za pośrednictwem e-mail oraz komunikatów typu 
PUSH, czyli powiadomień na telefon komórkowy  
o ważnych wydarzeniach, przedsięwzięciach, zbliżających 
się zagrożeniach, anomaliach pogodowych czy terminach. 
Aby korzystać z systemu, należy zainstalować aplikację  
ze sklepu Google Play o nazwie eBorki (wiemo). Po instalacji 
aplikacji należy się zarejestrowa przez ePUAP lub złożyć 
stosowną deklarację w siedzibie urzędu.

4. Platforma partycypacji społecznej znajdująca się pod 
adresem:
https://konsultacje.gminaborki.pl/ 

Portal umożliwia oddanie głosu, a więc współdecydowanie 
mieszkańców o ważnych sprawach dotyczących opieki 
zdrowotnej, kultury, infrastruktury oraz innych istotnych 
dziedzin z życia gminy.

Aby brać czynny udział w konsultacjach, należy wejść 
na stronę gminy: https://www.gminaborki.pl/ klikając  
w baner Portal Partycypacji Społecznej lub bezpośrednio 
wchodząc na stronę: https://konsultacje.gminaborki.pl/. 

Do platformy należy się zarejestrować 
poprzez ePUAP, klikając w link na stronie  
lub wypełniając formularz rejestracyjny. Po rejestracji  
do osoby rejestrującej na podany adres email system wysyła 
wiadomość, w której trzeba potwierdzić dane, klikając  
w link.

5. Punkt potwierdzający profil zaufany

Do korzystania z pełnej funkcjonalności systemów 
elektronicznych konieczne jest, aby każdy dorosły 
mieszkaniec gminy założył swój Profil Zaufany.

Można to zrobić za pośrednictwem bankowości internetowej 
lub udając się do punktu potwierdzenia tożsamości.  
Taki punkt znajduje się w Urzędzie Gminy, na I piętrze  
w pokoju nr 15, tutaj potwierdzisz swój profil.

Dariusz Pękała
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GOPS: ZMIANY W DODATKU 
MIESZKANIOWYM

Od 1 lipca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy 
o dodatkach mieszkaniowych. Najistotniejszymi 
zmianami, z którymi spotkają się wnioskodawcy, są:

- definicja dochodu, który będzie ustalany na zasadach 
podanych w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111), 
kryterium dochodowe będzie odnosić się do przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego 
w dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego, a nie jak dotychczas – do najniższej 
emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

- dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał osobom, które 
nie przekraczają kryterium dochodowego (określonego 
w przepisach), osobom posiadającym tytuł prawny  
do lokalu oraz posiadającym mieszkanie  
o konkretnym metrażu,
- będzie obowiązywać nowy formularz wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji   
o dochodach,
- należy przedstawić dokumenty potwierdzające wydatki  
za lokal z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia 
wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Monika Górna (GOPS)

GOPS: nowy numer telefonu 
alarmowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach 
informuje, że nastąpiła zmiana numeru telefonu 
alarmowego GOPS, umożliwiającego kontakt  

z pracownikiem GOPS w nagłych przypadkach,  na nowy, tj. 
513 337 467. 

Agnieszka Kwiatek (GOPS)

Bezpłatne świadczenia 
gwarantowane z zakresu 

podstawowej opieki 
zdrowotnej  

dla pacjentów

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) przysługuje 
każdemu, kto jest ubezpieczony w NFZ. Celem POZ jest 
sprawowanie kompleksowej opieki nad stanem zdrowia 

pacjenta. Jest to pierwszy punkt kontaktu z lekarzem POZ. 

POZ daje możliwość (bezpłatnego) 
skorzystania ze świadczeń zdrowotnych 
profilaktycznych, leczniczych, 
diagnostycznych, pielęgnacyjnych  
czy rehabilitacyjnych, dzięki czemu można 
nieustannie kontrolować stan zdrowia.
Wykaz świadczeń gwarantowanych 
(bezpłatnych) z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej został określony  
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej (Dz.U.2013.1248), 
natomiast w przypadku świadczeń 
pielęgniarki szkolnej – w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. 
w sprawie organizacji profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. 
Nr 139, poz. 1133). Zgodnie z przepisami ww. 
rozporządzenia, pielęgniarka i higienistka 
szkolna sprawują profilaktyczną opiekę 
nad uczniami w gabinecie profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 
znajdującym się na terenie szkoły.
Zgodnie z powyższymi rozporządzeniami, 
świadczenia lekarza POZ obejmują:
- profilaktykę chorób, w tym badania i porady 
w ramach profilaktyki wieku rozwojowego 
oraz szczepienia ochronne,
- świadczenia profilaktyki chorób układu 
krążenia,
- udzielanie porad w leczeniu schorzeń,  
w tym zapewnienie diagnostyki 
laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej 
(EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym 
wykazem,
- wykonywanie zabiegów w gabinecie 
zabiegowym i w domu pacjenta,
- orzekanie o stanie zdrowia,
- inne świadczenia wynikające z potrzeb 
populacji objętej opieką, w tym: kierowanie 
do poradni specjalistycznych i na leczenie 
szpitalne, kierowanie na rehabilitację  
i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie  
do świadczeń transportu sanitarnego  
w POZ i wystawianie zleceń przewozów, 
wystawianie zleceń na realizację 
świadczeń pozostających w zakresie zadań 
pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń 
dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Bezpłatne świadczenia pielęgniarki 
POZ obejmują kompleksową opiekę 
pielęgniarską nad osobą, rodziną, 
społecznością w środowisku zamieszkania, 
z uwzględnieniem miejsca udzielania 
świadczeń, w tym:
- świadczenia profilaktyczne, w tym 
wizyty patronażowe u dzieci od trzeciego 
do dziewiątego miesiąca życia oraz 
wykonywanie testów przesiewowych u 
dzieci w wieku 0-6 roku życia w terminach 

GOPS
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badań bilansowych,
- świadczenia profilaktyki gruźlicy, 
- świadczenia lecznicze,  w tym: wykonywanie iniekcji   
i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia 
zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu 
pacjenta,
- świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów 
do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza 
POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych 
powinno być zrealizowane w domu pacjenta,
- świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne,  
w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie 
sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.
Bezpłatne świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową 
pielęgnacyjną opiekę położniczoneonatologiczno-
ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:
- edukację w zakresie planowania rodziny,
- opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu,  w tym edukację 
przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym  
w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od dwudziestego 
pierwszego tygodnia ciąży do terminu rozwiązania,
- opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem  
do ukończenia drugiego miesiąca życia, realizowaną  
w ramach wizyt patronażowych,
- opiekę w chorobach ginekologicznych,  w tym opiekę 
pielęgnacyjną nad kobietą  po operacji ginekologicznej 
lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od 
momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się 
rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania 
lekarza oddziału, który wykonał operację, 
-wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, 
iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy 
ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej POZ 
 i w domu pacjenta,
- opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
Bezpłatne świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej 
obejmują:
- świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie  
i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku 
szkolnym, w terminach badań bilansowych,
- świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas 
I-VI szkoły podstawowej,
- kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz 
sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami 
testów,
- czynne poradnictwo dla uczniów z problemami 
zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami  
z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych 
zachorowań, urazów, zatruć,
- doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi 
kompetencjami,
- udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia  
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane  
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 18.00  do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, 
niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy  

GOPS

w     godzinach  od  8.00 do 8.00  dnia 
następnego. Pomoc jest świadczona 
w punktach nocnej opieki i nie jest 
związana z lekarzem podstawowej 
opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy 
zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji 
pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać  
z pomocy dowolnego punktu nocnej 
opieki. Takiego wsparcia mieszkańcom 
z terenu Gminy Borki udziela 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim. 
Z transportu sanitarnego można 
skorzystać, jeśli stan zdrowia uniemożliwia 
samodzielne skorzystanie z transportu 
publicznego, a wymaga podjęcia 
natychmiastowego leczenia w innej 
placówce  leczniczej. Ocena stanu zdrowia  
i kwalifikacja do wystawienia zlecenia 
bezpłatnego, częściowo płatnego lub 
odpłatnego na przejazd środkami 
transportu sanitarnego należy  
do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
To lekarz decyduje o tym w oparciu  
o dokumentację medyczną i historię 
choroby pacjenta oraz na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa.
Lista (bezpłatnych) badań dostępnych  
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:
badania hematologiczne,
badania biochemiczne i immunochemiczne 
w surowicy krwi
badanie moczu,
badanie kału,
badanie układu krzepnięcia,
badanie mikrobiologiczne,
badanie elektrokardiograficzne (EKG)  
w spoczynku,
badanie ultrasonograficzne (USG) jamy 
brzusznej,
zdjęcia radiologiczne.

Jolanta Pawelec

Opieka 
wytchnieniowa  
dla rodzin osób  

z 
niepełnosprawnością

Rodzina i opiekunowie często 
swój czas poświęcają na opiekę  
nad osobą z  niepełnosprawnością.  

Z tego powodu każdego dnia są narażeni 
na ogromne obciążenie psychofizyczne  
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GOPS

i trud fizyczny. Wielu z nich jest zmuszonych do rezygnacji 
z  życia zawodowegoi prywatnego. To właśnie do nich 
skierowana jest pomocw  postaciopieki wytchnieniowej, 
która polega na wsparciu członków rodzin osób 
z  niepełnosprawnościąw codziennych obowiązkach 
lub zapewnieniu czasowego zastępstwa w zajmowaniu  
się bliskimi.Dzięki opiece wytchnieniowej opiekun osoby  
z niepełnosprawnością zyska realne wsparcie i czas dla 
siebie, który będzie można przeznaczyć na odpoczynek  
i regenerację oraz załatwienie spraw poza domem. 

Rządowy program jest realizowany przez samorządy gminne 
w roku 2021. Zakłada pomoc w formie pobytu dziennego, 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby  
z niepełnosprawnością bądź w ośrodku wsparcia czy innym 
miejscu, które wskaże uczestnik programu po otrzymaniu 
wskazanego miejsca pozytywnej opinii realizatora programu. 
Drugą formą realizacji opieki wytchnieniowej są świadczenia 
w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, 
w ośrodku lub placówce całodobowej opieki dla osób  
z niepełnosprawnością wpisanej do rejestru 
właściwego wojewody lub w innym miejscu, 
pozytywnie zaopiniowanym przez realizatora programu.  
 
Po dokonaniu  wnikliwej diagnozy potrzeb mieszkańców 
gminy Borki GOPS w Borkach zawnioskował i otrzymał 
wsparcie na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” 

– Edycja 2021 w formie pobytu dziennego tj. usług 
opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością w ich 
miejscu zamieszkania dla5 dziecii 1 osoby dorosłej o łącznej 
liczbie 240 godzin. Limit godzin do wykorzystania 
przez jedną osobę to 20godzin. Zabezpieczono 
również środki na świadczenie całodobowej opieki  
w placówce wpisanej do rejestru wojewody jako uprawnionej  
do świadczenia tego typu usług 5 dzieci i 1 osoby dorosłej. 
Pobyt całodobowy obejmuje dwutygodniowe wsparcie 

w postaci całodobowej opieki dla osoby 
z  niepełnosprawnością. Uczestnik, któremu 
zostanie przyznana pomoc w formie opieki 
wytchnieniowej nie ponosi odpłatności  
za usługi.
Uprawnionymi do ubiegania się o świadczenia 
są członkowie rodzin lub opiekunowie 
sprawujący zarówno bezpośrednią opiekę 
nad osobami dorosłymi ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, a także 
orzeczeniami równoważnymi, jak również 
nad dziećmi legitymującymi się orzeczeniem  
o niepełnosprawności z terenu gminy Borki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Borkach zachęca zainteresowanych 
mieszkańców gminy do kontaktu  
z właściwym rejonowo pracownikiem 
socjalnym pod numerem tel. 81  857 
42 77 lub osobiście w siedzibie GOPS  
w Borkach: 

- Borki, Wola Osowińska, Nowiny, Pasmugi –
Agnieszka Kwiatek,
- Krasew – Andżelika Sałata,
- Osowno, Olszewnica, Sitno, Wola 
Chomejowa – Jolanta Sokół, 
- Stara Wieś, Tchórzew, Wrzosów, 
Maruszewiec Stary, Maruszewiec Nowy – 
Agnieszka Rolak.

Agnieszka Rolak (GOPS)

W kulturze

Natalia Zając 
wyróżniona

Utalentowana wokalnie Natalia 
Zając, uczestniczka warsztatów 
wokalnych w GOKiS przygotowana 

przez nasz ośrodek kultury, zdobyła 
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W kulturze

Zajęcia artystyczne w Woli 
Chomejowej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach 
realizuje cykl zajęć  kulturalnych w Wiejskim 
Domu Kultury w Woli Chomejowej. W każdym 

miesiącu są realizowane zajęcia dla dzieci, młodzieży  
i dla seniorów. Są zajęcia plastyczne, kulinarne, 
muzyczne, a w kolejnych miesiącach będą 
również filmowe, czytelnicze, taneczne  
i in. Zajęcia są skierowane do wszystkich mieszkańców gminy 
Borki. Przez cały lipiec zapraszamy na zajęcia kulinarne, 
na których będziemy gotować zdrowo, nowocześnie  
i fit. – szczegóły znajdują się na plakacie.

Beata Cieślak 

wyróżnienie w powiatowych eliminacjach (online)  
do wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej  
i Młodzieżowej Śpiewający Słowik. 
Gratulujemy serdecznie Natalce oraz instruktorowi Jankowi 
Obroślakowi. Życzymy dalszych sukcesów!
Niezmiennie zapraszamy na wszystkie zajęcia w GOKiS.

Małgorzata Kulikowska

Nasi modelarze 
na X Bałtyckim 

Festiwalu 
Modelarskim

Modelarze z gminy Borki wzięli udział 
w jubileuszowym X Festiwalu 
Modelarskim. W imprezie wzięło 

udział ok. 200 uczestników, wystawiając 
prawie 800 modeli. Konkurs odbył  
się na terenie Politechniki Koszalińskiej.
 W imprezie wystartowali trzej modelarze 
reprezentujący gminę Borki: Krzysztof 
Jończak, Mateusz Kowalski oraz Mariusz 
Gadzała. 
Krzysztof Jończak zdobył drugie miejsce 
w kategorii śmigłowiec Uh-1 i trzecie 
miejsce za ME-109 G2. Otrzymał również 
wyróżnienie za figurę Stalker Woman. 
Mateusz Kowalski zdobył wyróżnienie  
za czołg T-34.

Mariusz Gadzała
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W kulturze

Wakacyjna akcja Lato z Kulturą

Przez całe wakacje zapraszamy dzieci z naszej gminy 
zapraszamy do GOKiS w Woli Osowińskiej na zajęcia 
ruchowo-artystyczne.

Plan zajęć jest następujący:
1. Na zajęciach plastycznych będziecie wykonywać prace 
artystyczne przy wykorzystaniu różnych technik. Zajęcia 
będą również na świeżym powietrzu. Zajęcia będą twórcze 
i bardzo aktywne. 
2. Na zajęciach muzycznych będzie dużo śpiewu, fajna 
muzyka i gitara. Będzie wesoło.  
3. Zajęcia Masz tę moc to warsztaty artystyczno-rozwojowe 
dla dzieci. 
4. Złap rytm – będą to warsztaty rytmiczno-perkusyjne (gra 

na djembe).
5. Ruszmy się! to warsztaty muzyczno-
ruchowe dla małych dzieci i rodziców.
6. Zgrany duet skierowany jest dla dzieci  
i rodziców, a będą to warsztaty rytmiczno-
perkusyjne.
Zapraszamy dzieci i rodziców z naszej gminy! 
Niech to lato będzie aktywne, ciekawe. Udział 
we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. 
Korzystajmy z tego, że koronawirus „odpuścił”  
i możemy się spotykać.

Małgorzata Kulikowska
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W kulturze
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W kulturze

kino pod chmurką z gokis

Czterdziesty Mały 
Konkurs Recytatorski 

rozstrzygnięty

Czterdziesty Mały Konkurs Recytatorski, jest 
organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury  
w Lublinie. Do eliminacji gminnych w GOKiS  

w Borkach zgłosiły się szkoły: ZPO w Borkach, SP w Krasewie 
i SP w Tchórzewie Kolonii. 
  Do udziału w eliminacjach powiatowych zostały 
wytypowane następujące artystki (kolejność alfabetyczna):

1) Oliwia Bajdak z ZPO w Borkach - instruktor: 
p. Justyna Kruszyńska-Bącik, 
2) Wiktoria Czyżak z ZPO w Borkach - 
instruktor: p. Karolina Sałata,
3) Julia Mazur z SP w Krasewie
4) Lena Niewęgłowska z SP w Tchórzewie 
Kolonii - instruktor: p. Elżbieta Paskudzka,
5) Julia Skowron z ZPO w Borkach - instruktor: 
p. Justyna Kruszyńska-Bącik,
6) Magdalena Suska z SP w Krasewie - 
instruktor p. Jolanta Bisak.
 W eliminacjach powiatowych 
przeprowadzonych stacjonarnie  
w Radzyńskim Ośrodku Kultury sukces 
odniosły artystki z naszej gminy: 
– Wiktoria Czyżak z ZPO w Borkach, która 
zajęła I-sze miejsce w kategorii klas IV-
VI (przygotowanie – Karolina Sałata)  
i reprezentowała nas w Lublinie.
– Julia Skowron z ZPO w Borkach, która 
zajęła III-cie miejsce w kategorii klas I-III 
(przygotowanie – Justyna Kruszyńska-Bącik).
Na dziewięć przyznanych miejsc w trzech 
kategoriach dwa zajęły reprezentantki naszej 
gminy, co jest bardzo dużym sukcesem.
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W kulturze

Małgorzata Kulikowska

Konkurs z okazji 
Światowego Dnia 

Dostępności

Światowy Dzień Dostępności przypada 20 maja.  
Z tej okazji w GOPS z Borkach realizował miesięczną 
kampanię o dostęności i razem z GOKiS i fundacją 

My Słowianie ogłosił konkurs pt. Moja szkoła - dostępna 
szkoła. Konkurs był adresowany do uczniów wszystkich 
szkół z naszej gminy. Zadanie konkursowe miało 
charakter artystyczny – plastyczny (przy wykorzystaniu 
dowolnej techniki, rozmiaru pracy, materiałów itp.  
i polegało na wykonaniu pracy na temat: Moja szkoła – 
dostępna szkoła w oparciu o autorską koncepcję ucznia.  
 
 Celem konkursu było zwiększanie świadomości uczniów 
na temat osób o różnych potrzebach, uwrażliwienie dzieci  
i młodzieży na konieczność wprowadzania ułatwień dla 
osób ze szczególnym potrzebami w budynkach użyteczności 
publicznej i przestrzeni online, promocja równości uczniów.
    
  W kategorii klasy 1-3 nie przyznano nagród (brak zgłoszeń). 
W kategorii klasy 4-6 wyniki konkursu są następujące:
I miejsce: KrystianPaleniuk
II miejsce: AdrianPalenciuk
III miejsce: Natalia Zając
IV miejsce: Zuzanna Mateusiak
 W kategorii klasy 7-8 wyniki są następujące:
I miejsce: Natalia Polkowska
II miejsce: Jan Kożuch
 Gratulujemy wszystkim uczestnikom, każdemu z nich 
przyznano nagrodę oraz pamiątkowy dyplom. Dziękujemy 
za piękne prace oraz poświęcony czas i zapraszamy  
do kolejnych konkursów. Dołączamy galerię prac 
konkursowych.



16 Czapla maj/czerwiec 2021

W kulturze

Materiał z GOKiS

Kontynuujemy 
popularny konkurs 
na Zdjęcie Roku 2021

W maju wygrało zdjęcie, którego 
autorką jest Paula Dutkowska. 
Jej zdjęcie przedstawia budynek 

ZPO w Borkach uchwycony od strony 
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W kulturze

kościoła parafialnego. W czerwcu zwyciężyło zdjęcie Nikoli 
Czarneckiej. Na fotografii przedstawiono most z oryginalnej 
perspektywy. Zapraszamy do nasyłania zdjęć w kategorii 
Zdjęcie Sierpnia 2021 do końca sierpnia. Przypominamy: 
zdjęcia wysyłamy na adres mailowy gok@gokisborki.pl

Anita Latoch

Tydzień Bibliotek 2021 

W ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek 2021, 
w którym wzięła udział Borkowska biblioteka,  
w progach biblioteki zawitały przedszkolaki 0„b” z 

ZPO w Borkach z wychowawczynią Jolantą Skowron. 
Na początku spotkania dzieci poznały książkę pt. Ciekawski 
George w bibliotece. Głośne czytanie opowiadania 
przez panią bibliotekarkę poprzedziła dyskusja  
o ulubionych książkach sympatycznej małpki. 

Dzieci dowiedziały się także, jak zapisać się do biblioteki, 
jakie książki oferuje swym najmłodszym czytelnikom i w jaki 
sposób znaleźć je na półce. 
Na koniec spotkania mali Czytelnicy otrzymali pamiątkowe 
książki – Pamiętnik Józefa Pachały.
Serdecznie dziękujemy za odwiedziny!

Materiał z GBP

Mała Książka – Wielki 
Człowiek: rozdajemy 

dyplomy
Gminna Bibliotek Publiczna w Borkach już kolejny rok jest 
uczestnikiem projektu Mała Książka – Wielki Człowiek. 
Celem akcji jest popularyzowanie czytelnictwa wśród 
najmłodszych dzieci oraz kształtowanie nawyku czytania 
książek. Systematycznie dzieci, które biorą udział w akcji, 
otrzymują Dyplomy Małego Czytelnika w trzeciej edycji 
projektu. Każde dziecko, które chce otrzymać ten uznaniowy 
i – na pewno za kilka lat – pamiątkowy dyplom, powinno 
aktywnie odwiedzać nasze biblioteki w Borkach i Woli 
Osowińskiej w celu wypożyczania książek, a gdy zgromadzi 
komplet naklejek na karcie Małego Czytelnika otrzyma 
wspomniany dyplom. 
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Prezent na Dzień Dziecka: czytamy dzieciom

8 czerwca w filii naszej biblioteki w Woli 
Osowińskiej, a dokładniej na podwórku 
przed GOKiS, zakończyliśmy naszą 

akcję Prezent na Dzień Dziecka. Odwiedziły 
nas trzy klasy (I-III) ze Szkoły Podstawowej 
w Woli Osowińskiej. W cieniu lip („Gościu, 
siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie...”) 
na leżakach dzieci słuchały ciekawej 
historii Franklin mówi „przepraszam”,  
z której dowiedziały się wiele o przyjaźni 
i przepraszaniu. Okazało się, że historia 
Franklina spodobała się na tyle, że dzieci 
brały aktywny udział w dyskusji, trafnie 
wyciągając wnioski z przeczytanego tekstu. 

 Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
dyplomik, a w to ciepłe przedpołudnie  
nie mogło zabraknąć orzeźwiających 
napojów i lodów, co też spodobało się 
małym czytelnikom. Ku zdziwieniu 

wszystkich dorosłych, niebywałe zainteresowanie jednej  
z grup wzbudziła... studnia. To znak czasu, bo dzieci nie znają 
dawniejszej rzeczywistości i tego, że studnie były kiedyś na 
każdym podwórku. Mówiły za to: „u mojej babci jest taka 
studnia!”.
 Dziękujemy serdecznie lektorom, którzy czytali opowieść  
o Franklinie: Wójtowi Radosławowi Sałacie, dyrektor 
biblioteki dr Małgorzacie Kulikowskiej i pani bibliotekarce 
Danucie Powałce.
 Dziękujemy także wychowawczyniom za zorganizowanie 
wycieczki do GOKiS, paniom: Danucie Kucio, Alinie 
Oprawskiej i Marii Kosek. 
  Drogie Dzieci, cieszymy się, że byliście u nas i zapraszamy  
do biblioteki po wiele nowych ciekawych opowieści.  
W sam raz na wakacje!
  Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach, 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach.

Małgorzata Kulikowska

W kulturze

Materiał z GBP w Borkach
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Co w szkołach
piszczy

Apel o pokój Wycieczka do parku 
linowego w Starej 

Jedlance

Wycieczka  
na Roztocze

My - harcerze 17. Drużyny Harcerskiej "eR eF" im. płk. pil. 
Zdzisława Krasnodębskiego przy Zespole  Placówek 
Oświatowych w Woli Osowińskiej w imieniu całej 

społeczności naszej szkoły oraz wszystkich pokoleń 
mieszkańców Nowin i Woli Osowińskiej zwracamy się  
do ludzi dobrej woli, aby na każdym miejscu i w każdym 
czasie, na miarę swoich sił i możliwości, budowali przyszłość 
wolną od nienawiści, przemocy i okrucieństwa.         

Aby kształtowali postawy szacunku i tolerancji wobec 
innych narodów, ludzi o innym kolorze skóry, odmiennych 
poglądach politycznych czy wierzeniach religijnych. 
Aby nade wszystko miłowali pokój i nie szczędzili wysiłków 
na rzecz jego utrzymania w społecznościach lokalnych, 
poszczególnych państwach, na różnych kontynentach,  
na całym świecie.
Wołamy z miejsca, gdzie przed 81. laty niewinni ludzie 
ponieśli męczeńską śmierć. Zbierała ona wtedy tragiczne 
żniwo również w Katyniu, Charkowie, Miednoje.
Wołamy dziś, kiedy poprzez telewizję jesteśmy świadkami 
wielu konfliktów w Europie i innych regionach świata.
Pragniemy przyszłości bez bomb, obozów, egzekucji, 
ucieczek i innych cierpień, które niesie wojna.
Pragniemy uczyć się, pracować i wypoczywać w atmosferze 
spokoju, przyjaźni i wzajemnego szacunku pomiędzy ludźmi 
różnych wyznań, ras, narodów i kontynentów. 
Pragniemy nade wszystko pokoju!

Krystyna Kożuch, Milena Latoch- Malesa
Nowiny, gm. Borki, woj. lubelskie, 13 kwietnia 2021r.

Tuż przed wakacjami uczniowie klas 
I-VIII ze Szkoły Podstawowej w Woli 
Chomejowej wraz z opiekunami 

wybrali się na wycieczkę do parku linowego 
w Starej Jedlance. To miejsce oferuje kilka 
tras z przeszkodami, rozpiętych na różnych 
wysokościach nad ziemią zarówno dla 
dorosłych, jak i dla dzieci. 

Nasi uczniowie pokonali trzy trasy 
dostosowane do ich wzrostu i wieku. Przed 
tym wyzwaniem obowiązkiem każdego 
uczestnika było przejście krótkiego szkolenia 
dotyczącego zasad bezpieczeństwa 
z instruktorem parku. Przejście torów 
przeszkód wymagało od wszystkich wiele 
odwagi, a niejednokrotnie również siły 
fizycznej. Każdemu dziecku dostarczyło 
ono jednak mnóstwa satysfakcji, wrażeń  
i emocji. Wycieczka zakończyła się wspólnym 
ogniskiem i poczęstunkiem na świeżym 
powietrzu.

Organizatorką wycieczki była Agnieszka 
Czyżak.

Magda Dzioba

11 czerwca 2021 roku o godzinie 6.00 29. 
uczniów z ZPO w Woli Osowińskiej, 
SP w Woli Chomejowej i Tchórzewa 

wraz z opiekunami Mileną Latoch-Malesą, 
Iloną Sikorską-Korgol i Mateuszem 
Kazimierczakiem wyruszyli na wycieczkę 
szkolną na Roztocze, gdzie był zaplanowany 
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spływ kajakowy rzeką Wieprz z Obroczy 
do Zwierzyńca, a następnie do Bagna, 
Żurawnicy, Turzyńca i Szczebrzeszyna. 
Na miejsce dojechaliśmy około godziny 9.00. 
Najpierw mieliśmy szkolenie i zapoznanie 
z regulaminem, przeprowadzone przez 
właściciela spływu i wyruszyliśmy  
w drogę kajakami pod opieką dwóch 
ratowników. Spływ otwierały Danuta 
Karpińska i Milena Latoch-Malesa,  
a zamykał Mateusz Kazimierczak. Cała 
trasa liczyła ok 24 km, po drodze mieliśmy 
2. przenoski, płynęliśmy przez Roztoczański 
Park Narodowy, mieliśmy okazję podziwiać 
naturalne piękno przyrody, florę i faunę oraz 
zabytki i pomniki przyrody, które mijaliśmy 
po drodze. Pogoda nam dopisała, było ciepło, 
słonecznie, więc płynięcie kajakiem było 
wielką przyjemnością. Do Szczebrzeszyna, 
gdzie kończył się nasz ostatni etap 
spływu, dopłynęliśmy około godziny 15.15.  
Tam czekał na nas autobus. 

Kolejnym punktem było ognisko integracyjne 
na działce właściciela. Kiełbaska już czekała, 
a po takim wysiłku bardzo nam smakowała. 
Następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną 
do domu; w Lublinie zajechaliśmy  
do Restauracji McDonald’s, zgodnie 
z życzeniem uczniów. Do domu 
wróciliśmy około godziny 22.00. 
Byliśmy bardzo zadowoleni z udanej 
wycieczki, szczególnie gratulujemy 
naszym dzielnym uczniom wytrwałości  
i cierpliwości, bo wszyscy ukończyli spływ, 
co wcale nie było takie łatwe ze względu 
na to, że z Obroczy do Zwierzyńca mieliśmy 
do pokonania 92 zakręty na trasie około  
8 km, a pod Szczebrzeszynem nurt rzeki jest 
szybki. Oprócz tego musieliśmy omijać wiele 
przewróconych drzew, konarów, korzeni  
i pokonać kilka wodospadów. 
Wycieczkę zorganizowała Danuta Karpińska. 

Danuta Karpińska

Wycieczka na Farmę Iluzji  
w Maściaskach

2 czerwca 2021 roku uczniowie klas I-III 
Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Zdzisława 
Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej mieli 

okazję oderwać się od szarej codzienności i przenieść 
się do świata magii i iluzji. Celem wycieczki był Park 
Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” w Mościskach. 

Farma Iluzji to ogromny park sensoryczny, w którym jest 
kilkadziesiąt różnego rodzaju atrakcji do dyspozycji dzieci. 
Na miejscu czekała na nas pani Wiktoria – przewodnik, która 
oprowadzała po Farmie.
Najwięcej wrażeń dostarczyły: Labirynt Luster i Latająca 
Chata. Wiele emocji i odrobinę strachu wzbudził Zakręcony 
Domek oraz Tunel Zapomnienia.
 
Na Farmie dzieci zobaczyły iluzyjne eksponaty typu: Magiczny 
Domek, Lewitujący Kran czy Studnia Nieskończoności. Wiele 
adrenaliny dostarczyła przeprawa tratwami przez Zaklęty 
Staw, pokonanie Wiklinowego Labiryntu czy strzelanie z 
łuku. Ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie minizoo.
Po smacznym obiedzie wycieczkowicze korzystali z placu 
zabaw, parku linowego, karuzeli i dmuchawców. Był też 
czas na smaczne lody i zakup pamiątek. Pogoda i humory 
dopisały.
To była wspaniała zabawa połączona z edukacją oraz 
wypoczynkiem na świeżym powietrzu.

Danuta Kucio 

Co w szkołach
piszczy
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Dzień Dziecka w Woli 
Chomejowej

Dzień Dziecka  
w Woli osowińskiej

31 maja Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej 
ponownie wypełniła się uśmiechem i wesołymi 
okrzykami. Uczniowie klas IV-VIII wrócili do nauki 

stacjonarnej, a dyrektor Marta Sposób-Żądełek wraz  
z nauczycielami postanowili wyprawić im z tej okazji huczne 
powitanie, połączone z celebrowaniem Dnia Dziecka.  
 
Świętowanie rozpoczęliśmy od konkursu talentów 
wokalnych dla dzieci z klas 0-III. W komisji konkursowej 
zasiedli przedstawiciele klas IV-VIII wraz z przewodniczącą 
Magdą Dziobą. Uczestnicy konkursu przygotowali występy 
na medal, dlatego każdy otrzymał w nagrodę łakocie  
i pamiątkowy dyplom. Na zakończenie wystąpili uczniowie 
klasy IV, którzy zaśpiewali piosenkę ,,Oddam Ci serce” 
zespołu Vivat. Po energetycznych występach, uczestnicy 
imprezy udali się na teren przyszkolny, gdzie czekało  
na nich wiele zabaw i atrakcji. Oprócz malowania twarzy  
i zaplatania warkoczyków, można było spróbować swoich 
sił w grach zespołowych, chodzeniu na szczudłach  
czy puszczaniu baniek mydlanych. Chwilą wytchnienia  
dla uczniów był grill z ciepłymi kiełbaskami oraz lody. Hitem 
szkolnego Dnia Dziecka wśród uczniów klas 0-III okazała 
się fotobudka, gdzie dały ponieść się fantazji i za pomocą 
kilku gadżetów, stawały się choć na chwilę kimś innym. 

Tradycyjnie Dzień Dziecka zakończył się meczem w piłkę 
nożną (uczniowie kontra nauczyciele). Stosunek zdobytych 
przez obie drużyny punktów wyniósł 2:4 dla pedagogów. 

 
Magda Dzioba

1 czerwca to święto dzieci na całym 
świecie. Obchody tego dnia odbyły się 
również w szkole w Woli Osowińskiej. 

Dopisała pogoda, humory i energia. 
Uczniowie starszych klas rozpoczęli 
świętowanie po trzech lekcjach. Wspólnie  
z wychowawczyniami zorganizowali ogniska 
klasowe, różnego rodzaju gry oraz zabawy, 
a klasa szósta piknik i spacer. Odbyły się 
również rozgrywki sportowe przygotowane 
przez Ilonę Sikorską-Korgol. Była rywalizacja 
między klasą siódmą i ósmą w grze – 
serwobieg, w której zwyciężyła najstarsi 
uczniowie w szkole. Po nich został rozegrany 
turniej tenisa stołowego. Po zaciętej walce 
wyłoniła się finałowa trójka: I miejsce zajął 
Szymon Latkowski z klasy 8, II miejsce – 
Michał Grzejdak z klasy 8, a III miejsce – 
Błażej Lis z klasy 4. Zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.
Uczniowie klas I-III wspaniale bawili się 
w czasie spotkania z animatorami oraz 
Kaczorem Donaldem. Były gry, zabawy, tańce 
i puszczanie baniek na świeżym powietrzu. 
Była to okazja do wspaniałej zabawy oraz 
integracji. To był niezwykły dzień, który 
upłynął w wyjątkowej atmosferze i dostarczył 
wiele radości.

Z okazji Dnia Dziecka na wszystkich uczniów 
czekały hot dogi i pyszne lody. Było mnóstwo 
emocji i dobrej zabawy. Oczywiście, nie 
zabrakło też życzeń od dyrektor Agnieszki 
Zając.
Natomiast w środę, w ramach obchodów 
święta dzieci, odbyła się wycieczka  
na Farmę Iluzji, gdzie czekało wiele atrakcji, 
miejsc pełnych magii, niesamowite iluzje, 
kolejki, karuzele, kilka placów zabaw, park 
linowy i mnóstwo innych. Uczniowie klas I- 
III udali się tam pod opieką wychowawczyń: 
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Aliny Oprawskiej, Danuty Kucio i Marii Kosek przy wsparciu 
Małgorzaty Caban oraz Danuty Karpińskiej. 

Wszystkim uczniom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze 
życzenia, radości, spełnienia marzeń, samych sukcesów i 
rozwijania swoich pasji, by każdy dzień był dla nich Dniem 
Dziecka.

Monika Jędrzejkiewicz

Dzień Dziecka  
w przedszkolu w Woli 

Osowińskiej

4 czerwca dzieci z przedszkola w Woli Osowińskiej 
obchodziły Dzień Dziecka. Z tej okazji przygotowano 
wiele atrakcji.

Świętowanie rozpoczęto od zabaw integracyjnych w salach 
przedszkolnych. Następnie zawitał nowy przyjaciel dzieci – 
Kaczor Donald, który zaprosił maluchy do wspólnej zabawy 
z animatorką. Kolejnym punktem tego dnia były zabawy na 
świeżym powietrzu: turniej baniek mydlanych (bicie rekordów  
na największą bańkę mydlaną oraz gry i zabawy sportowe 
w grupach na terenie ogrodu przedszkolnego). Radości nie 

było końca, a po tej zabawie dzieci wróciły 
do przedszkola. Tam również czekała  
na nich niespodzianka - pyszne słodkości 
i owoce. Było wesoło, kolorowo, bajkowo  
i muzycznie!

Dziękujemy osobom, które zaangażowały 
się i zadbały, aby ten dzień był dla 
naszych przedszkolaków wyjątkowy. 
Bardzo serdecznie dziękujemy: Państwu 
Annie i Arturowi Firlom za podarowanie 
Przedszkolakom zabawy z Animatorem 
oraz pomoc w organizacji Dnia Dziecka; 
Panu Arturowi Firli, za wcielenie się w postać 
Kaczora Donalda oraz Rafałowi Bącikowi  
za wszelką pomoc; Rodzicom  
za przygotowanie słodkiego poczęstunku; 
wszystkim, którzy zadbali o to, aby Dzień 
Dziecka był dla naszych przedszkolaków 
radosny.

Dzieciom składamy najserdeczniejsze 
życzenia. Dużo radości i dalszej ciekawości 
świata.

Anna Siudaj

Prace porządkowe 
na terenie Muzeum 

Regionalnego  
w Woli Osowińskiej
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Wzorem ubiegłych lat harcerze 17. 
Drużyny Harcerskiej "eR eF" im. płk. 
pil. Zdzisława Krasnodębskiego, 

a w tym roku również zuchy 30. Gromady 
Zuchowej "Rude Wiewiórki" udali się do 
Muzeum Regionalnego w Woli Osowińskiej, 
aby wykonać tam prace porządkowe.

 Dwugodzinne spotkanie upłynęło 
na intensywnych pracach, które przyniosły 
zamierzony rezultat. Dla nas była to również 
okazja do wspólnych rozmów, których  

Czapla maj/czerwiec 2021

SPOTKANIE PREWENCYJNE W ZPO W WOLI 
OSOWIŃSKIEJ DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH 

DZIECI….

W dniu dzisiejszym do naszej szkoły przybyli policjanci  
na kolejne spotkanie prewencyjne inaczej niż zwykle. 

Dwóch policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego w Radzyniu 
Podlaskim przywitało nas na motocyklach, natomiast 
pozostali przyjechali 2 radiowozami policyjnymi. Efekt był 
niesamowity, gdyż policjanci użyli sygnałów świetlnych  
i dźwiękowych. Przypomnieli uczniom podstawowe zasady 
ruchu drogowego oraz kwestie związane z bezpiecznym 
odpoczynkiem w czasie wakacji oraz zasady korzystania 
z kąpielisk. Nie zabrakło pytań „o znajomość paragrafów 
„skierowanych do policjantów. Na koniec wszystkie chętne 
dzieci pod okiem policji i nauczycieli mogły obejrzeć, a 
nawet usiąść na motocyklu czy w radiowozie oraz zrobić 

z całą pewnością wszystkim brakowało w trudnym okresie 
pandemii. Jednak cały czas mieliśmy na uwadze zasady 
bezpieczeństwa.
 Serdeczne podziękowania kieruję do Natalii 
Polkowskiej, Zuzanny Mateusiak, Aleksandry Karpińskiej, 
Wiktorii Wylotek, Nikoli Zając, Darii Zając, Oskara Zająca  
za zaangażowanie oraz pełną mobilizację do pracy. 
Opiekę nad zuchami i harcerzami sprawowały drużynowe 
Anna Siudaj oraz Milena Latoch-Malesa.

Milena Latoch-Malesa

sobie pamiątkowe zdjęcia. Takie spotkanie  
na długo pozostanie w pamięci naszych 
dzieci, a nawet dorosłych. Na koniec 
policjanci odjeżdżając pożegnali nas 
sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, 
zgodnie z życzeniem uczniów.

Dziękuję Panu Piotrowi Woszczakowi  
z KPP w Radzyniu Podlaskim za koordynację 
spotkań prewencyjnych w naszej szkole.
Spotkanie zorganizowała Danuta Karpińska-
pedagog.

Danuta Karpińska
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Dzień Mamy i Taty  
w przedszkolu w Woli Osowińskiej

26 maja to Dzień Matki a 23 czerwca to Dzień Ojca. 
Są to jedne z najbardziej wyjątkowych dni w roku. 
Szczególny czas, w którym dzieci mają okazję 

pokazać, jak bardzo kochają swoich rodziców.
Z okazji połączenia tych dwóch świat nasze przedszkolaki  
ze wszystkich grup przygotowały wraz z wychowawczyniami 
programy artystyczne w formie filmu. Liczne wiersze, 
piosenki i tańce w wykonaniu dzieci pozwoliły na okazanie 
miłości rodzicom z okazji ich święta.

Oprócz występów, dzieci wykonały drobne 
upominki, by  w ten sposób pokazać 
swoim kochanym rodzicom wdzięczność 
i bezgraniczną miłość. Tegoroczna 
uroczystość z powodu obowiązujących 
obostrzeń sanitarnych odbyła się w nieco innej 
atmosferze niż w latach poprzednich, mimo 
to dzieci nadały wyjątkowość temu dniu. 
 
                                                           Anna Siudaj
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opowieści sprzed lat
Kontynuując cykl „Opowieści sprzed lat”, 
chciałbym przywołać pamięć o mieszkańcu 
Wrzosowa, którego pamiętam z dzieciństwa,  
a którego losy i losy jego rodziny w dramatyczny  
i wręcz tragiczny sposób splotły się  
z wydarzeniami historycznymi sprzed stu  
i osiemdziesięciu lat. W zasadzie należałoby 
napisać dwie odrębne historie: jedną o nim,  
a drugą o jego żonie i dzieciach, gdyż od pewnego 
momentu toczyły się one równolegle, lecz 
osobno. Trudno ocenić, w której z nich zawiera 
się więcej dramaturgii. Nie mnie to oceniać,  
bo ich bohaterowie dawno nie żyją, a ja znam  
tę historię zbyt pobieżnie. Faktem jest  
to, że znałem ich bohaterów w dzieciństwie 
i we wczesnej młodości, spotykałem ich 
codziennie, grzecznie mówiąc „dzień 
dobry” jako beztroskie dziecko, nie mając 
pojęcia o gehennie, przez jaką wspólnie  
i oddzielnie obydwoje przeszli.
Na szczęście jedno z ich cudem ocalonych 
dzieci, syn Marian, pod koniec swego 
życia zapisał w dosyć lakonicznym,  
ale przejmującym wspomnieniu część 
tej historii, której sam był uczestnikiem, 
której fragment zamieszczam niżej,  
a jeszcze inny ukaże się w kolejnym numerze 
„Czapli. Całość tej historii można odnaleźć  
w pracy zbiorowej pt. Z Syberii  
na Podlasie. Książka jest dostępna 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Radzyniu Podlaskim.

Ludzie, których pamięć pragnę przywołać,  
to Jan i Emilia Jędrykowie.
Jednocześnie po raz kolejny zachęcam, 
szczególnie starszych mieszkańców naszej 

gminy do upamiętniania, 
choćby w krótkim wspomnieniu, 
tych z nas, którzy już odeszli,  
lecz dziełem swojego życia 
zasłużyli na to, by o nich pamiętać.

 
Marek Korulczyk

Z Syberii na Podlasie (frag.)*

W połowie lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, we Wrzosowie 
funkcjonowało wiejskie 
przedszkole. Mieściło się  
w pustym domu Stanisława 
Basaka, mego wuja, który 
wyprowadził się do Czemiernik. 
Grupa kilkulatków ze wsi, w tym 
ja, spędzaliśmy tam po kilka 
godzin pod opieką pani Stasi oraz 
kucharki pani Emilii Jędrykowej.
Zapamiętałem ją z tego,  
że skrzętnie zbierała nadgryzione 
przez nas kanapki oraz skórki 
od chleba. Po latach dopiero 
dowiedziałem się, że był  
to nie tylko wyraz tradycyjnego 
poszanowania chleba ale 
także efekt przeżytego  
na zesłaniu wielkiego głodu.
Spotykałem ją jeszcze 
regularnie przez lata mojej 
edukacji w podstawówce, gdyż 
prowadziła punkt biblioteczny 
radzyńskiej biblioteki, mając 
z tego jakieś niewielkie 
pieniądze. Potrafiła stosownie  
do wieku i zainteresowań 
czytelnika doradzić co warto 
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przeczytać i to właśnie dzięki niej 
miałem pierwszy kontakt nie tylko 
z Sienkiewiczem czy Prusem, 
ale także z Stephensonem czy 
Verne’m. Mieszkali w skrajnej 
nędzy, w cudzej starej chałupinie  
na początku wsi a skarby 
biblioteczne, które pochłaniało 
się przy pasieniu krów, trzymane 
były w pudle pod łóżkiem.
W kącie tejże chałupki pod 
oknem, pad Jan miał swój zydelek 
i szafkę, nazywaną warsztatem  
i naprawiał ludziom 
buty, zazwyczaj już 
wielokrotnie wcześniej 
naprawiane. Zapamiętałem 
charakterystyczny epizod  
z jego udziałem. Na początku 
lat sześćdziesiątych nasza 
nauczycielka, Pani Weronika 
Żebrowska założyła w szkole 
drużynę harcerską. Sama 
była przedwojenną harcerką 
i próbowała nam, wiejskim 
dzieciakom, przybliżyć ideały 
skautingu. Pewnego razu 
zorganizowała nad rzeką 
wieczorne ognisko, przy którym 
śpiewaliśmy o szumiących 
kniejach i rycerstwie znad 
kresowych stanic. Gościem 
honorowym na ognisku był 
kombatant spod Lenino  
i zdobywca Berlina z 1945 roku, 
Pan Jan Jędryka, który opowiadał 
nam o tych wydarzeniach. Mąż 
Weroniki, Pan Feliks Żebrowski 
od czasu do czasu częstował 
go kubkiem jakiegoś napoju 
z termosu. Nie rozumieliśmy 
wtedy dlaczego Pani Weronika  
w pewnym momencie przerwała 
opowieści kombatanckie 
mówiąc:
- Dość! Dość! Panie Janie o tym 
nie trzeba mówić. To nie ta wojna.
Wtedy po raz pierwszy usłyszałem 
sformułowanie „Cud nad Wisłą”. 
W nawiązaniu do skrajnej nędzy 

w jakiej żyła ta rodzina, chciałbym jeszcze 
poruszyć aspekt stosunku rodowitych 
mieszkańców Wrzosowa do Jana i jego 
rodziny. Jak to w życiu bywa był on 
niejednoznaczny. Jedni mówili z przekąsem:
- Na Ukrainie był wielkim gospodarzem, co 
miał cztery konie i dwóch parobków i po polu 
chodził pod bronią, a teraz buty nam łata.
Na szczęście byli i tacy, którzy próbowali 
im pomagać. Wiem, że na przykład Józef 
Pachała, towarzysz broni Jana z wojny 
1920 roku oraz Józef Kalicki za pomoc w 
pracach polowych regularnie zaopatrywali 
Jędryków w ziemniaki, warzywa, owoce  
i jajka. Pamiętam spotkanie paru 
mężczyzn w mieszkaniu moich rodziców,  
na którym postanowiono interweniować 
w sprawie pomocy dla tej rodziny u władz 
wojewódzkich. Wybrano trzyosobową 
delegację, która miała wyruszyć do Lublina 
przed oblicze samego Przewodniczącego 
Wojewódzkiej Rady Narodowej, niejakiego 
Pawła Dąbka. W delegacji znaleźli się 
Antoni Szewczyk, weteran z „Błękitnej 
Armii” generała Hallera i przedwojenny 
samorządowiec, Tadeusz Sposób sołtys 
Wrzosowa oraz Stanisław Grabowiecki 
absolwent przedwojennej podchorążówki 
a ówcześnie dyrektor miejscowego PGR-u 
we Wrzosowie. Umówiono przez PGR-owski 
telefon audiencję u towarzysza Pawła Dąbka. 
I wkrótce delegacja wyruszyła, trzymając 
się ustaleń, by się nie zająknąć o udziale 
Jędryki w wojnie polsko-bolszewickiej  
i mówić wyłącznie o jego walce pod Lenino 
i Berlinem. Misja była skuteczna, bo po 
jakimś czasie Jan Jędryka został dozorcą 
i konserwatorem stadionu miejskiego  
w Radzyniu, co ważniejsze miał 
jakąś stałą pensję oraz mieszkanie 
w mikroskopijnej stróżówce  
na stadionie, tuż za basenem 
od strony rzeki Białki. Później  
na emeryturze znalazło się mieszkanie  
w PGR-owskim baraku w Borkach. 

*zachowano pisownię oryginalną
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