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Co do inwestycji ma kapita³ spo³eczny? Uwa¿am, ¿e
dziêki inwestycjom wszelkiego rodzaju, kapita³ spo-
³eczny w danych miejscowoœciach - spo³ecznoœciach
wzrasta. Ludzie jeœli widz¹, ¿e coœ siê dzieje w ich in-
teresie chêtnie siê w³¹czaj¹ i podejmuj¹ dzia³ania
a nawet maj¹ w³asne pomys³y i szukaj¹ wsparcia.
Inna strona budowania kapita³u spo³ecznego nadal
jednak wymaga du¿o dobrej woli, zrozumieniai wspó³-
pracy. Powiem tak, zanim zaczniesz krytykowaæ rozej-
rzyj siê wokó³, policz „+” i „-„ danej sytuacji. Wszyscy
wiemy, ¿e zawsze mo¿na zrobiæ lepiej a nawet inaczej,
ale czy w tym konkretnym przypadku nie zrobiono naj-
lepiej jak by³o mo¿na.
Dlaczego to piszê, bo obserwuj¹c gminê Tuczna od
wielu lat i porównuj¹c j¹ z innymi gminami uwa¿am, ¿e
przy tak ma³ych mo¿liwoœciach finansowych - inwesty-
cyjny bud¿et gminy - od lat pieni¹dze s¹ wydawane z ro-
zmys³em, a kolejne inwestycje i inicjatywy wpisuj¹ siê
w trwa³y rozwój gminy Tuczna. Nie we wszystkich gmi-
nach tak jest, zapewniam Pañstwa.
Realizacja takich projektów jak: Modernizacja hydro-
forni w miejscowoœci Tuczna, monta¿ paneli fotowol-
taicznych oraz wymiana wodomierzy; projekt Rozbudo-
wa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowoœci
Tuczna; projekt Instalacja Odnawialnych �róde³ Ener-
gii w Gminie Tuczna- pozwala na finiszowanie w tema-
cie ochrony œrodowiska naturalnego na terenie gminy,
ale te¿ odczuwalne bêdzie to w s¹siednich gminach
i regionie.
Dziêki realizacji projektów OZE a wiêc, zwiêkszenie wy-
korzystania energii z odnawialnych Ÿróde³, zredukowa-
no emisje zanieczyszczeñ do œrodowiska naturalnego
oraz obni¿ono koszty wytwarzania energii.
Nale¿y podkreœliæ jeszcze jeden fakt, gdyby gospodar-
stwo domowe zrealizowa³o taki projekt tylko na potrze-
by w³asne to koszty by³yby bardzo wysokie. A tak dziêki

Najlepsze ¿yczenia wielkanocne sk³adaj¹.

Zygmunt Litwiniuk

Wójt Gminy Tuczna
W imieniu Rady Gminy

Przewodnicz¹cy RG
Zbigniew Soko³owski

Wielkanoc odbywa siê
na pami¹tkê zmartwychwstania

Jezusa Chrystusa.

W te piêkne œwiêta,
gdy Pan zmartwychwstanie ¿yczymy

wszystkim Mieszkañcom Gminy
Tuczna oraz ich Goœciom wielkiej,
œwi¹tecznej radoœci, pogody ducha,

niezapomnianych chwil,
spêdzonych przy wspólnym stole

z najbli¿sz¹ rodzin¹.
Aby nie zabrak³o nam

wzajemnej ¿yczliwoœci, abyœmy przez
¿ycie kroczyli w ludzkiej godnoœci.

¯yczymy smacznych jajek na œniadanie,
¿ó³tego kurczaka, bia³ego zaj¹ca i oby

te œwiêta trwa³y bez koñca.
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pozyskaniu przez gminê œrodków projektowych mie-
szkañcy jako wk³ad w³asny wydali 2000 z³ i znacz¹co
w swoich gospodarstwach domowych poprawili kom-
fort codziennego ¿ycia.

Zmodernizowana stacja ujêcia wody w Tucznej obs³u-
guje ca³¹ gminê. Jest jeszcze stacja uzdatniania wody
w Wólce Zab³ockiej. Oba obiekty zapewniaj¹ bezpie-
czeñstwo dostaw wody dla gminy Tuczna i czêœci gmi-
ny Kodeñ.
Na przyk³adzie realizacji projektu

, widzimy ile nale-
¿y w³o¿yæ wysi³ku aby jego realizacja op³aca³a siê mie-
szkañcom gminy. Wniosek zosta³ z³o¿ony 14 czerwca
2016 r., 30 grudnia 2016 r. podpisano umowê o dofi-
nansowanie. Realizacja pierwszych monta¿y zaczê³a
siê w czerwcu 2018 r. W miêdzyczasie nale¿a³o poko-
nywaæ piêtrz¹ce siê trudnoœci prawne i finansowe. Og-
³aszano kolejne przetargi i wy³aniano wykonawców
etapów dzia³añ, kieruj¹c siê przede wszystkim jako-
œci¹ wykonania i kosztami jakimi byli by obci¹¿eni mie-
szkañcy. Uda³o siê wykonaæ inwestycje na wysokim
poziomie jakoœciowym ale dodatkowo przeznaczono
z bud¿etu gminy ok. 400 tys. z³. na zrealizowanie pro-
jektu. Utrzymano jednak udzia³ mieszkañców na ko-
rzystnym dla nich poziomie. Wcale nie by³o to takie ³at-
we.

Instalacja Odnawial-
nych �róde³ Energii w Gminie Tuczna

Drogi i chodniki to zadanie, które bêdzie realizowane
jeszcze d³ugo, ale najwa¿niejsze jest, ¿e systematycz-
nie poprawiana jest na terenie gminy jakoœæ dróg
gminnych i powiatowych. Ostatnio zbudowano drogi w:
Matiaszówce drogê gminn¹ i powiatow¹; drogê gmi-
nn¹ w ¯ukach do której do³o¿y³a siê Wspólnota Wsi ¯u-
ki; drogê powiatow¹ W³adys³awów-¯uki oraz zbudowa-
no chodnik w Tucznej i w D¹browicy Du¿ej.
Powy¿sze inwestycje zosta³y ju¿ wykonane. £¹cz-
na wartoœæ zrealizowanych projektów to kwota
6217686,39 z³, w tym wk³ad w³asny 1 695 329,27 z³.
Do gminy Tuczna pozyskano kwotê 3 756 519,62 z³.
Porównajmy, bud¿et gminy na 2018 r. to kwo-
ta: 18801.397,51 z³.; rok 2019 to kwota:
17107.606,00 z³.
Aktualnie w trakcie realizacji s¹ nastêpuj¹ce projekty:
Klub seniora w Tucznej, Budowa boisk sportowych
przy Szkole Podstawowej w Tucznej oraz projekt
SMYKI NA START - utworzenie przedszkola w Gminie
Tuczna. £¹czna wartoœæ tych projektów to kwota
2427372,84 z³.; kwota dofinansowania 1180 384,27
z³.; wk³ad w³asny 487 575,21 z³.
Gmina Tuczna fundusze pozyskuje z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
(RPO WL); Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW); Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS);
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W ramach projektu wyposa¿ono hydroforniê w now¹
instalacjê technologiczn¹, w domach mieszkalnych
zamontowano wodomierze z funkcj¹ radiowego odczytu.
Dziêki temu mieszkañcy gminy bêd¹ mogli rozliczaæ siê
za pobran¹ wodê za pomoc¹ serwisu internetowego.
Gminny serwis internetowy e-BOK pozwala miêdzy innymi
monitorowaæ swoje rozliczenia za wodê i œcieki on-line.

Realizacja najwiêkszego projektu w gminie Tuczna-Insta-
lacja Odnawialnych �róde³ Energii w Gminie Tuczna, po-
zwoli³a wyposa¿yæ w kolektory s³oneczne 133 gospo-
darstw domowych, 88 w nowoczesne i energooszczêdne
pompy ciep³a, 8 budynków u¿ytecznoœci publicznej
(6 œwietlic wiejskich i 2 budynki gminne) w kot³y na bio-
masê. Kwota dofinansowania tego projektu stanowi³a 85
proc. kosztów kwalifikowanych i wynios³a 1 922 190 z³.

Fot. Urz¹d GminyFot. Urz¹d Gminy

Fot. Urz¹d GminyFot. Urz¹d Gminy
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Ministerstwa Sportu i Turystyki; Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych (FOGR); Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŒiGW); Narodowego Funduszu OŒiGW oraz do-
tacje celowe.
W najbli¿szym czasie 2019-2020 zostan¹ zrealizowa-
ne nastêpuj¹ce projekty: Wzrost efektywnoœci i do-
stêpnoœci e-us³ug gmin partnerskich na terenie Euro-
regionu Bug - projekt partnerski; projekt Budowa infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej Otwarta Strefa Aktyw-
noœci (OSA) w miejscowoœci Matiaszówka; projekt Po-
prawa dostêpnoœci infrastruktury spo³ecznej w Gmi-
nie Tuczna; projekt Zwiêkszenie dostêpnoœci do atrak-
cji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój
œcie¿ek turystycznych i integracjê z ponadregionalnym
szlakiem turystycznym Green Velo; projekt Przebudo-
wa ujêcia wody oraz rozbudowa sieci wodoci¹gowej
w gminie Tuczna (modernizacja ujêcia wody w Wólce
Zab³ockiej i rozbudowa sieci wodoci¹gowej: Miêdzyleœ
POM, Matiaszówka, Wólka Zab³ocka); projekt Przeciw-
dzia³anie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tuczna.
Umowy o dofinansowanie zosta³y ju¿ podpisane a ³¹-
czna wartoœæ tych projektów to kwota 3 036 666,64
z³., w tym kwota dofinansowania 2 213 765,22 z³.,
wk³ad w³asny 822 901,42 z³.
Po pozytywnej ocenie podpisano umowy na realizacjê
nastêpuj¹cych projektów: Rewitalizacja Gminy Tucz-
na; Przebudowa drogi gminnej w Tucznej pomiêdzy
szko³¹ a oœrodkiem zdrowia; Remont œwietlic wiej-
skich w miejscowoœciach Bokinka Pañska oraz Matia-
szówka; Aktywny Senior na czasie.
Realizacja jednych zadañ rodzi nowe potrzeby i projek-
ty kolejnych i w³aœnie na tym polega rozwój aby potrze-
by ludzi wpisaæ w program rozwoju gminy i pozyskiwa-
nia funduszy na ustalone cele oraz wykorzystywaæ
dostêpne projekty.
Starania inwestycyjne gmin w obszarze rozwoju infra-
struktury oceniane s¹ co roku przez Ministerstwo Fi-
nansów. W ostatnim rankingu gmina Tuczna znalaz³a
siê na 2425 pozycji w kraju. Coroczny ranking gmin
komentuje wójt gminy Tuczna:

Ewa Koziara

Zygmunt Litwiniuk - Po-
zycja w rankingu wynika z polityki podatkowej realizo-
wanej w naszej gminie. Staramy siê aby podatki i op-
³aty lokalne by³y jak na najni¿szym poziomie i przez to
nasza gmina sta³a siê atrakcyjnym miejscem do za-
mieszkania. Dotyka nas problem demograficzny i sta-
ramy siê wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom ludzi. Niem-
niej jednak nasze stanowisko w sprawie podatków
i op³at powoduje ograniczenie mo¿liwoœci inwestycyj-
nych. Dlatego te¿ wybieram takie inwestycje aby jak
najwiêcej œrodków zewnêtrznych pozyskaæ dla naszej
gminy. Praktycznie ¿adna wiêksza inwestycja nie jest
finansowana ze œrodków w³asnych. Staram siê maksy-
malnie wykorzystywaæ mo¿liwoœci pozyskiwania œrod-
ków zewnêtrznych.

Wydawca:

Przygotowanie gazety do druku:

Druk:

Gmina Tuczna, 21-523 Tuczna 191a, tel. 83 377 10 03

Ewa Koziara, tel. 513-236-751

“AWA-DRUK” Radzyñ Podl., tel. 83 352 25 91
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Biblioteka Roku

Powiatu Bialskiego
18 grudnia 2018 roku podczas V Gali Kultury Powiatu
Bialskiego, Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej zo-
sta³a uhonorowana zaszczytnym tytu³em „Biblioteka
Roku 2018 Powiatu Bialskiego”.

Statuetkê Biblioteki Roku Powiatu Bialskiego i nagro-
dê z r¹k starosty bialskiego oraz

dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bia³ej Podlaskiej odebra³a dyrektor
GBP w Tucznej wraz z pracownikami.

Dodatkowo otrzymano podziêkowanie Starosty Bial-
skiego zwi¹zane z organizacj¹ wydarzeñ w ramach Ro-
ku Niepodleg³oœci w Powiecie Bialskim.
Nale¿y Ewie Jarosiewicz pogratulowaæ, biblioteka
w Tucznej jest bardzo przyjazna czytelnikom. Pani dy-
rektor dba o ksiêgozbiór dla wszystkich grup wieko-
wych a tym m³odszym te¿ o inne atrakcje. (ek.)

Mariusza Filipiuka
Paw³a Borka

Ewa Jarosiewicz
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PODATKI 2019

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego wspó³finansowanego ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego Gmina Tuczna utworzy³a Klub Seniora dla
swoich mieszkañców.
Klub Seniora w Tucznej ma za zadanie integrowaæ, roz-
budzaæ zainteresowania i potrzeby kulturalne, eduko-
waæ, upowszechniaæ zdrowy styl ¿ycia oraz zmieniaæ wi-
zerunek cz³owieka starszego w spo³eczeñstwie.
Klub Seniora w Tucznej dzia³a od 1 stycznia 2018 r.
Dwadzieœcia osób powy¿ej 60 roku ¿ycia uczestniczy
w zajêciach. W klubie s¹ prowadzone warsztaty muzycz-
ne, plastyczne, rêkodzie³a, edukacyjne, rekreacyjne
(w tym wyjazdy na basen), dzia³alnoœæ kulturalna - im-
prezy okolicznoœciowe, wyjazdy do teatru, kina, muze-
um, na spotkania z twórcami ludowymi) i poradnictwo
psychologiczne.

Dzieñ Babci i Dziadka to œwiêto, które w sposób szcze-
gólny jest kultywowane. Korzystaj¹c z tej tradycji Klub

Dzieñ Babci i Dziadka

Seniora w Tucznej uczci³ to w sposób wyj¹tkowy.
W dniu 22 stycznia 2019 r. w uroczystoœci udzia³ wziêli
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Gminy Tuczna
na czele z Wójtem gminy .
Seniorów odwiedzi³y dzieci ze Œwietlicy Œrodowiskowej
„Salka Krasnalka”, prezentuj¹c piêkny program arty-
styczny. Spotkanie uœwietni³ wystêp
wnuczki i , uczestników
Klubu Seniora. Dziewczynka wyrecytowa³a tekst balla-
dy Adama Mickiewicza „Romantycznoœæ”.
Uczestnicy Klubu Seniora zaprezentowali skecz o dzia-
dku i babci. Spotkanie zakoñczy³o siê s³odkim poczê-
stunkiem przy akompaniamencie akordeonu instrukto-
ra zajêæ muzycznych .

We wtorek 12 marca 2019 r. Klub Seniora w Tucznej
œwiêtowa³ Dzieñ Kobiet. Z okazji Dnia Kobiet Panowie
sk³adali ¿yczenia Paniom i wrêczyli piêkne kwiaty.
Nastêpnie wszyscy zasiedli do poczêstunku i mi³o spê-
dzili czas w swoim towarzystwie. (gops)

Zygmuntem Litwiniukiem

Emilii Parchomiuk
Haliny Tadeusza Kukawskich

£ukasza Truby
Dzieñ Kobiet

KLUB SENIORA W TUCZNEJ
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Mieszkañcy gminy Tuczna d³ugo oczekiwali na realizacjê
obietnicy wyborczej by³ego przewodnicz¹cego Rady Gminy
Tuczna, który do Rady Powiatu szed³ z obietnic¹ zmoderni-
zowania czêœci drogi Zalesie - S³awatycze, która przebiega
przez gminê Tuczna. Od lat ten szlak komunikacyjny jest
w bardzo z³ym stanie. Nie raz te¿ obec-
nie przewodnicz¹cy Rady Powiatu Bialskiego musia³ siê t³u-
maczyæ dlaczego obietnica nie jest zrealizowana.

Nareszcie w ramach projektu „Poprawa dostêpnoœci powia-
tu bialskiego i rejonu brzeskiego dziêki budowie i przebu-
dowie infrastruktury komunikacyjnej prowadz¹cej do przej-
œcia granicznego S³awatycze-Domaczewo” w ramach Pro-
gramu Wspó³pracy Transgranicznej Polska-Bia³oruœ-Ukrai-
na 2014-2020, 1 kwietnia, mia³o miejsce uroczyste wbicie
³opaty.
Nie by³ to Prima Aprilis droga zostanie praktycznie zbudo-
wana od podstaw, bo jest w takim stanie technicznym, ¿e
poprawiaæ nie ma co.

Dziêki wspólnym si³om Powiatu Bialskiego i gminy Tuczna,
która do³o¿y³a do inwestycji 200 tys. z³, 4 km 400 metrach
drogi Miêdzyleœ - Matiaszówka w nied³ugim czasie powsta-
nie.
W uroczystym wbiciu ³opaty uczestniczyli:

wójt gminy Tuczna, Mariusz Kiczyñski przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Bialskiego, Starosta Bialski,
cz³onkowie Zarz¹du

przewodnicz¹cy komisji,
przewodnicz¹cy Rady Gminy Tuczna, , dy-

rektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w Bia³ej Podlaskiej,
dyrektor Wydzia³u Spraw Spo³ecznych

Starostwa Powiatowegooraz wykonawcy PRD
i przedstawiciele firmy Investcom, która bêdzie

prowadzi³a nadzór nad inwestycj¹.

Mariusz Kiczyñski

Zygmunt Litwin-
iuk

Mariusz Filipiuk
Tomasz Andrejuk, Mateusz Majewski,

Marek Sulima Zbigniew Soko³ow-
ski Krystyna Beñ

Ma-
rianna Tumi³owicz

Leszka Ho-
reglada

,

D£UGO OCZEKIWANAD£UGO OCZEKIWANA

Mariusz Kiczyñski: - Praktycznie tej drogi nie ma, co zagra¿a
bezpieczeñstwu wszystkich, którzy siê ni¹ poruszaj¹.

Zygmunt Litwiniuk:

Po stronie Bia³oruskiej, dziêki temu projektowi przebudo-
wane zostanie 5 km 100 metrów dróg.(e)

Bar-
dzo d³ugo czeka³em zarówno ja jak i mieszkañcy tej czêœci
gminy na rozpoczêcie przebudowy. Startuj¹c do Rady Po-
wiaty, osiem lat temu, by³ to mój g³ówny postulat jaki chcia-
³em w pracy samorz¹du zrealizowaæ. O tej drodze wtedy je-
szcze nikt nie mówi³. Dziœ spe³niaj¹ siê moje marzenia.

- Ogromna radoœæ i ogromna ulga. Po
wielu latach zabiegów i wnioskowaniu do ró¿nych funduszy
nareszcie siê uda³o.

Stan drogi zna chyba pó³ województwa bo prowadzi do przej-
œcia granicznego, a dotychczas by³a omijana z wiadomych
wzglêdów. Pomimo szczup³ego bud¿etu deklarujemy w razie
kontynuacji prac na pozosta³ym odcinku w roku 2020 po-
dobn¹ kwotê wsparcia.



GMINA TUCZNA str. 7

Rozmowa z kierownikiem Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Miedzylesiu gmina TucznaMonik¹ Czubla

* Jakie towarzysz¹ pani refleksje podczas przygotowañ do jubi-
leuszu piêciolecia istnienia placówki?

* Jak zaskarbialiœcie akceptacjê otoczenia?

* Na terenie powiatu s¹ inne œrodowiskowe domy samopomo-
cy, warsztaty terapii zajêciowej - placówki skierowane do osób
niepe³nosprawnych. Jak uk³adaj¹ siê wasze relacje?

* Wspomnia³a pani o zapotrzebowaniu na takie placówki, jak
wygl¹da to w waszym przypadku?

Gdy 5 lat temu Pan Wójt obdarzy³ mnie zaufaniem powierzaj¹c
funkcjê kierownika. By³a we mnie mieszanka uczuæ, trochê obaw,
radoœci, dumy a tak¿e adrenaliny. Praca w tego typu placówce
jest na pewno wyzwaniem. Wyzwaniem, któremu codziennie sta-
ram siê sprostaæ. Do pracy najbardziej mobilizuj¹ mnie przeciw-
noœci oraz cele, które sobie stawiam i staram siê sukcesywnie je
realizowaæ. Podkreœlê, ¿e sama nic bym nie zdzia³a³a gdyby nie
ca³y profesjonalny, wspó³pracuj¹cy ze mn¹ i miêdzy sob¹ zespó³
ludzi.
Pracujemy z osobami chorym, którzy posiadaj¹ ró¿nego typu za-
burzenia psychiczne oraz niepe³nosprawnoœæ intelektualn¹. Sku-
piamy siê na przywracaniu osób chorych do funkcjonowania w co-
dziennym ¿yciu. Naszym zadaniem jest równie¿ ³amanie stereo-

typów na temat zaburzeñ i chorób psychicz-
nych.
Wa¿n¹ wed³ug mnie kwesti¹ jest postrzega-
nie nas przez miejscow¹ spo³ecznoœæ oraz
samych zainteresowanych pobytem w ŒDS.
Otwieraj¹c oœrodek czuliœmy siê jakby napiê-
tnowani. Pada³y s³owa „Tyle jest potrzeb
w Gminie a tutaj wydaje siê pieni¹dze na oso-
by niepe³nosprawne...”.
Rodziny wstydzi³y siê oddawaæ swoich podo-
piecznych obawiaj¹c siê „skutków” przypisa-
nia do naszej placówki.
Na szczêœcie te negatywne emocje mam na-
dziejê, ¿e wygas³y. Ja ju¿ ich nie dostrzegam.
Wszyscy musimy pamiêtaæ, ¿e choroby psy-
chiczne nie wybieraj¹, ¿yjemy w ci¹g³ym stre-
sie i te¿ jesteœmy nara¿eni na problemy z na-
sz¹ emocjonalnoœci¹.

Od pocz¹tku istnienia oœrodka wychodziliœmy
do naszej gminnej spo³ecznoœci z dzia³aniami maj¹cymi na celu
wspó³pracê i integracjê.
Co roku organizujemy festyn dla mieszkañców Gminy. Wszys-
tkich chêtnych zapraszamy do Miêdzylesia, aby tu wspólnie ba-
wiæ siê i nawzajem poznawaæ. Wychodzimy te¿ z naszymi ucze-
stnikami „na zewn¹trz” - bierzemy udzia³ w wielu uroczystoœciach
gminnych: Gminnym Dniu Kobiet, Czytaniu Narodowym, Do¿yn-
kach Gminnych, Dniu Seniora, Festiwalu Pieœni Patriotycznej
oraz innych otwartych imprezach.
Niew¹tpliwie dzia³ania te zmniejszaj¹ dystans pomiêdzy nami
i mieszkañcami gminy. Myœlê, ¿e ludzie dostrzegli, ¿e takie oœ-
rodki jak nasz s¹ po prostu potrzebne.

Bardzo dobrze, przede wszystkim, dlatego, ¿e ka¿dy cz³owiek
czuje siê bezpieczniej, lepiej wœród ludzi mu podobnych. Ucze-
stnicy porostu rozumiej¹ siê, znaj¹ swoje problemy i ³atwo im siê
porozumieæ. Zapraszamy inne oœrodki do nas i jesteœmy zapra-
szani.
Na Majówce w 2018 r. goœciliœmy 21 oœrodków, ponad 400 osób
z powiatów: bialskiego, radzyñskiego, parczewskiego i w³odaw-
skiego. Dziêki tej wspó³pracy nasi uczestnicy bior¹ udzia³ w zawo-
dach sportowych, ró¿nych konkursach. Maj¹ swoje sukcesy
w ró¿nych dziedzinach i nas to ogromnie cieszy.

Na chwilê obecn¹ dysponujemy 30 miejscami statutowymi, nato-

miast 33 osoby maj¹ wydane decyzje kieruj¹ce do ŒDS. Jak wi-
daæ posiadamy wiêcej uczestników ni¿ miejsc.
Od 3 lat zabiegamy o powiêkszenie liczby uczestników. Metra¿o-
wo posiadamy miejsce na ponad 40 osób. Decyzja o przyznaniu
nowych miejsc zale¿y od Wojewody Lubelskiego, gdy¿ to w³aœnie
przez Wojewodê jesteœmy finansowani w 100% ze œrodków bud-
¿etu pañstwa. Obecnie mamy z³o¿ony wniosek na 10 nowych
miejsc, na decyzje czekamy. W oœrodku jest rotacja uczestników,
ale mamy te¿ grupê osób, która od pocz¹tku istnienia placówki
jest z nami. Ju¿ nie musimy na si³ê nikogo wyci¹gaæ z domu. Lu-
dzie sami siê zg³aszaj¹, jest utworzona lista osób oczekuj¹cych
na miejsce.

Po³owa naszych uczestników to ludzie sa-
motni, dla nich wyjœcie do innych samo w so-
bie jest terapi¹. Nasi uczestnicy inaczej prze-
¿ywaj¹ nawet proste ¿yciowe czynnoœci. W oœ-
rodku przebywaj¹ wœród ludzi, którzy maj¹ ta-
kie same problemy i potrzeby. U nas czuj¹ siê
rozumiani i bezpieczni. Cz³owiek niepe³no-
sprawny nadal jest cz³owiekiem, takim sa-
mym jak my wszyscy. Czuje, myœli, ma potrze-
by, czuje siê szczêœliwy albo nieszczêœliwy,
ma mniejsz¹ wiêksz¹ œwiadomoœæ w³asnych
deficytów. Krótko mówi¹c nasza praca to po-
moc drugiemu cz³owiekowi, na co dzieñ - po-
dawanie pomocnej d³oni, to sprawia nam naj-
wiêksz¹ satysfakcjê.
W mojej pracy jak w ka¿dej innej pojawiaj¹ siê
chwilowe problemy, k³opoty, zmartwienia.
Stany psychiczne uczestników s¹ niestabilne.
Praca ta niew¹tpliwie emocjonalnie obci¹¿a,
bo s¹ ró¿ne ludzkie sytuacje, nie wiemy, co

siê mo¿e wydarzyæ, ale staramy siê byæ przygotowanymi na ró¿ne
scenariusze zdarzeñ.
Z trudnoœciami tymi nie pozostajê sama wspólnie z moim ze-
spo³em wspó³pracowników na bie¿¹co staramy siê je rozwi¹zy-
waæ.

Poza tym w naszym oœrodku mamy bogaty kalendarz - tygod-
niowy, miesiêczny, roczny - to wymaga od nas wszystkich samo-
dyscypliny, pilnowania swoich obowi¹zków i terminów. Staramy
siê te¿ wdra¿aæ w ten rytm naszych uczestników, którzy bardzo
siê anga¿uj¹ w ró¿ne przedsiêwziêcia i prze¿ywaj¹ je bardzo.

Opieka nad uczestnikami, sprawy organizacyjne, wszelkie po-
dejmowane przez „Nasz Dom” dzia³ania wymagaj¹ skoordynowa-
nia wszystkich obszarów pracy. Kierowanie tego typu placówk¹
jest naprawdê du¿ym wyzwaniem, o którym mówi³am na pocz¹-
tku rozmowy.

Rozmawia³a: Ewa Koziara

* Od pocz¹tku pe³ni pani obowi¹zki kierownika tej placówki.
Jakie mia³a pani najwiêksze trudnoœci i najwiêksze radoœci
z wykonywanie tej w³aœnie pracy - pracy z ludŸmi niepe³no-
sprawnymi?

Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Miêdzylesiu jest Do-
mem Typu A,B,C przeznaczony jest dla osób doros³ych
z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

Rozumiani i bezpieczni

* Dom Typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych
* Dom Typu B dla osób z upoœledzeniem umys³owym
* Dom Typu C dla osób wykazuj¹cych inne przewlek³e

zaburzenia czynnoœci psychicznych.
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Pierwszy jubileusz

“Dom - to nie miejsce, gdzie mieszkasz, ale miejsce, gdzie Ciê rozumiej¹.”
Christian Morgenstern pisarz niemiecki.

Dzieñ 21 marca a wiec pierwszy dzieñ wiosny 2019 r.
uczestnicy i pracownicy Œrodowiskowego Domu Samo-
pomocy bêd¹ d³ugo pamiêtali. Tego dnia obchodzono
jubileusz piêciolecia istnienia a wiec œwiêto placówki.
Uroczystoœæ rozpoczêto polonezem w wykonaniu ucze-
stników i pracowników ŒDS.

kierownik Œrodowiskowego Domu Samo-
pomocy w Miêdzylesiu gmina Tuczna, przywita³a wszy-
stkich zebranych tym samym rozpoczynaj¹c uroczystoœci
5.lecia istnienia ŒDS.

Wœród zaproszonych goœci byli: Wójt
Gminy Tuczna, Wicewojewoda Lubel-
ski, dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej
LUW, zastêpca dyrektora Biura Or-
ganizacji, Kadr i Bud¿etu LUW, Wice-
marsza³ek Województwa Lubelskiego, ,

Monika Czubla

Zygmut Litwiniuk
Robert Gmitruczuk

Albin Mazurek
Ma³gorzata Bogusz

Dariusz Stefaniuk
El¿bieta Seredyn

Mariusz Kiczyñski
Halina Mincewicz

Jan Dmitruk Krystyna Dmitruk
Zbigniew Soko³owski

Grzegorz Panasiuk
Zofia Kukawska Ma³go-

rzata Ziñczuk

przewodnicz¹cy Rady Powiatu Bial-
skiego, dyrektor PCPR, ks. dziekana

, radna Rady Gminy Tu-
czna, przewodnicz¹cy Rady Gminy
Tuczna, sekretarz Urzêdu Gminy Tu-
czna, skarbnik Gminy Tuczna,

dyrektor GOPS Tuczna, kierownicy i praco-

wnicy jednostek organizacyjnych Gminy Tuczna oraz kie-
rownictwo i pracownicy zaprzyjaŸnionych Œrodowisko-
wych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajêcio-
wej.
Pensjonariusze SDS-u w Miêdzylesiu zaprezentowali cie-
kaw¹ czêœæ artystyczn¹: pantomimê Kwiaty”, piosenkê
o Domu oraz pokaz mody wiosenno-letniej Tani Arma-
ni”.

„
„
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Podczas powitania goœci pani kierownik
wyró¿ni³a pani¹ , która podczas po-
wstawania placówki pe³ni³a funkcjê Podsekretarza Sta-
nu w MPiPS, goœci³a na otwarciu ŒDS. -

- powiedzia³a pani kierownik.

Jubileusz 5.lecia - mówi³a,

.
Goœcie zostali obdarowani pami¹tkowymi albumami ob-
razuj¹cymi 5 lat dzia³alnoœci Œrodowiskowego Domu Sa-

Monika Czubla
El¿bietê Seredyn

Dziêkujemy za
pani pomoc, ¿yczliwoœæ i obecnoœæ na dzisiejszej uro-
czystoœci

jest doskona³¹ okazj¹ do pod-
sumowañ oraz podziêkowañ.
Sk³adam wyrazy wdziêcznoœci osobom i instytucjom, któ-
re anga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ oœrodka, okazuj¹ nam po-
moc i wsparcie. Dziêkujê rodzinom naszych uczestników
za owocn¹ wspó³pracê. Dziêkujê sponsorom, na których
zawsze mo¿emy liczyæ. Najwiêkszego wsparcia udzielaj¹

nam: Nadleœnictwo Choty³ów, Bank Spó³dzielczy, przed-
siêbiorca Mariusz Joñski, Delikatesy Centrum w Tucznej.
Dziêkujemy Wam wszystkim za wszelk¹ pomoc za dobre
serce, wra¿liwoœæ, ¿yczliwoœæ i poœwiêcenie. G³êboko
wierzê, ¿e wzajemna wspó³praca bêdzie owocowa³a
w dzia³aniach podejmowanych dla dobra naszych podo-
piecznych.
W sposób szczególny chcia³abym podziêkowaæ Panu
Wójtowi Zygmuntowi Litwiniukowi, który, by³ g³ównym
pomys³odawc¹ utworzenia Œrodowiskowego Domu Sa-
mopomocy. Dziêkujê za okazane zaufanie, za codzienn¹
wspó³pracê oraz pomoc w realizacji przedsiêwziêæ

mopomocy. By³ oczywiœcie jubileuszowy tort. Nastêpnie
zaprezentowano historiê oœrodka.
Ostatnim punktem uroczystoœci by³ pokaz mody - urocze
modelki ze Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Miê-
dzylesiu zaprezentowa³y najnowsz¹ kolekcjê mody „Tani
Armani”. Otrzymali wielkie brawa za pomys³ i pokaz.
Pantomima „Kwiaty” równie¿ zosta³a doceniona brawa-
mi zebranych.
Czekamy na kolejny Jubileusz i ¿yczymy pomyœlnoœci
w codziennym funkcjonowaniu.

Ewa Koziara
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105-lecie OSP Tuczna
Obchody 105-lecia istnienia OSP Tuczna odby³y siê dnia
19 maja 2018 roku i rozpoczê³y Msz¹ Œw. w miejscowym
koœciele. Po mszy druhowie i zaproszeni goœcie w ryt-
mach orkiestry dêtej z £omaz, w uroczystym szyku wraz
z pocztami sztandarowymi przemaszerowali na plac przy
Domu Stra¿aka na dalsz¹ czêœæ uroczystoœci.

Dowódc¹ kompanii honorowej by³ druh
a prowadz¹cym uroczystoœæ druh .

Na placu z³o¿ony zosta³ raport komendantowi miejskie-
mu PSP - brygadierowi Arturowi Tomczukowi. Dokonano
uroczystego wci¹gniêcia flagi pañstwowej na maszt
i odœpiewano hymn pañstwowy. Zebranych goœci witali
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego OSP RP w Tucznej
druh , oraz Prezes OSP w Tucznej
druh w osobach: Krzysztof Hetman -
Pose³ do Parlamentu Europejskiego, brygadier mgr in¿.
Artur Tomczuk - komendant miejski PSP Bia³a Podlaska,
m³. bryg. mgr in¿. Miros³aw Byszuk - kierownik sekcji or-
ganizacyjno - kadrowej, bryg. mgr in¿. Witold Grajcar - na-
czelnik wydzia³u operacyjnego, podinsp. Hubert Maka-
ruk - komendant Komisariat Policji w Wisznicach, Ma-
riusz Kiczyñski - Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Bialskie-
go, zastêpca nadleœniczego Nadleœnictwo Choty³ów, To-
masz Andrejuk - Radny Powiatu Bialskiego, Zbigniew So-
ko³owski - Przewodnicz¹cy Rady Gminy Tuczna, Grzegorz
Panasiuk - Sekretarz Gminy Tuczna, Zofia Kukawska -
Skarbnik Gminy Tuczna, Ewa Jarosiewicz - dyrektor GBP
w Tucznej, przedstawicieli OSP Choroszczynka, D¹browi-
ca Du¿a, Mazanówka.
Monografiê jednostki oczytali druh
i druhna .
Podczas uroczystoœci odznaczenia otrzymali:
Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego
OSP RP woj. lubelskiego Nr 4/2018 z dnia 16 marca
2018 roku zostali odznaczeni

nastêpuj¹cy Druhowie:
1. Dh Mariusz Kiczyñski s. Józefa
2. Dh Zbigniew £aski s. Konstantego
3. Dh Tomasz Buczyñski s. Józefa
4. Dh Tomasz Kukawski s. Andrzeja
5. Dh Wies³aw Olêdzki s. Józefa

Tomasz Kukaw-
ski Marcin Laskowski

Zygmunt Litwiniuk
Miros³aw Waniek

Andrzej Kukawski
Renata £aska

Z³otym Medalem za Za-
s³ugi dla Po¿arnictwa

6. Dh Henryk Kukawski s. Józefa
7. Dh Leszek Waniek s. Mieczys³awa
Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego
OSP RP woj. lubelskiego Nr. 4/2018 z dnia 16 marca
2018 roku zostali odznaczeni

nastêpuj¹cy Druhowie:
1. Dh Miros³aw Jastrzêbski s. Józefa
2. Dh Marek Jastrzêbski s. Józefa
3. Dh Rafa³ Jastrzêbski s. Andrzeja
4. Dh Przemys³aw Witczak s. Wojciecha
5. Dh Marcin Laskowski s. Piotra
6. Dh Zenon Kukawski s. Józefa
7. Dh Tadeusz Czapski s. Józefa
8. Dh Bartosz Reduch s. Tadeusza

Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego
OSP RP woj. lubelskiego Nr. 4/2018 z dnia 16 marca
2018 roku zostali odznaczeni

nastêpuj¹cy Druhowie:
1. Dh Krzysztof Skwierczyñski s. Jana
2. Dh Henryk Niczyporuk s. W³adys³awa
3. Dh Arkadiusz Skwierczyñski s. Jana
4. Dh Dariusz Skwierczyñski s. Jana
5. Dh Eugeniusz Panasiuk s. W³adys³awa
6. Dh Micha³ Jeruzalski s. Waldemara
7. Dh Andrzej Ziemba s. Józefa
8. Dh Karol Juszczuk s. Miros³awa
9. Dh Grzegorz Jastrzêbski s. Józefa
Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP
RP w Bia³ej Podlaskiej Uchwa³¹ Nr 1/2018 z dnia 9 kwie-
tnia 2018 roku nada³o Odznakê

nastêpuj¹cemu Druhowi:
1. Dh Stanis³aw Skwierczyñski s. Jana
Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP
RP w Bia³ej Podlaskiej Uchwa³¹ Nr 1/2018 z dnia 9 kwie-
tnia 2018 roku nada³o Odznakê na-
stêpuj¹cym Druhom:

Srebrnym Medalem za Za-
s³ugi dla Po¿arnictwa

Br¹zowym Medalem za
Zas³ugi dla Po¿arnictwa

„Zas³u¿ony Stra¿ak Po-
wiatu Bialskiego”

„Stra¿ak Wzorowy”
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1. Dh Beata Bojarczuk c. Jaros³awa
2. Dh Aneta £aska c. Zbigniewa
3. Dh Paulina Jastrzêbska c. Stefana
4. Dh Tomasz Makowski s. W³adys³awa
5. Dh Ma³gorzata Jastrzêbska c. Stanis³awa
6. Dh Przemys³aw Skwierczyñski s. Jana
7. Dh Józef Ziemba s. Zygmunta
8. Dh Renata £aska c. Henryka
9. Dh Marcin Laskowski s. Piotra
10. Dh Marek Papiñski s. Andrzeja
Uchwa³¹ Nr 2/2018 Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹-
zku OSP RP w Tucznej z dnia 2 stycznia 2018 roku przy-
znano Odznaki za Wys³ugê Lat nastêpuj¹cym druhom:

1. Dh Czapski Józef s. Bronis³awa

1. Dh Kukawski Jan s. Józefa
2. Dh Lipka Stanis³aw s. Józefa
3. Dh Papiñski Kazimierz s. Boles³awa

1. Dh Kukawski Andrzej s. Józefa
2. Dh Bojarczuk Józef s. Ludwika
3. Dh Czapski Stanis³aw s. Stanis³awa
4. Dh Jastrzêbski Józef s. Stanis³awa

1. Dh Buczyñski Jan s. Józefa

1. Dh Olszewski Mieczys³aw s. Seweryna

1. Dh Jastrzêbski Jan s. Stanis³awa
2. Dh Kukawski Tadeusz s. Józefa
3. Dh Jastrzêbski Józef s. Antoniego
4. Dh Czapski Jan s. Józefa
5. Dh Skwierczyñski Jan s. Ludwika
6. Dh Urbanek Zdzis³aw s. Jana

1. Dh Osowski Józef s. Antoniego

1. Dh Kukawski Zenon s. Józefa
2. Dh Waniek Miros³aw s. Eugeniusza
3. Dh Jeruzalski Waldemar s. Boles³awa
4. Dh Osowski Zbigniew s. Paw³a
5. Dh Laskowski Piotr s. Jana
6. Dh Papiñski Andrzej s. Kazimierza
7. Dh Buczyñski Witold s. Jana
8. Dh Czapski Andrzej s. Józefa
9. Dh Czapski Tadeusz s. Józefa
10. Dh Lipka Roman s. Kazimierza
11. Dh Kukawski Wies³aw s. Mieczys³awa

1. Dh Dawidowski Marek s. Mieczys³awa
2. Dh Lipka Krzysztof s. Kazimierza
3. Dh Mioduszewski Marian s. Mieczys³awa
4. Dh Skwierczyñski Roman s. Ludwika
5. Dh Olêdzki Wies³aw s. Józefa
6. Dh Kukawski Józef s. Jana
7. Dh Buczyñski Tomasz s. Józefa
8. Dh Skwierczyñski Stanis³aw s. Jana

1. Dh £aski Zbigniew s. Konstantego
2. Dh Lipka Jan s. Antoniego
3. Dh Bojarczuk Maciej s. Józefa

75 LAT

65 LAT

55 LAT

50 LAT

45 LAT

40 LAT

35 LAT

25 LAT

20 LAT

15 LAT

4. Dh Waniek Leszek s. Mieczys³awa
5. Dh Dawidowski Jaros³aw s. Stanis³awa
6. Dh Matysiuk Kazimierz s. Józefa

1. Dh Kukawski Tomasz s. Andrzeja
2. Dh Jastrzêbski Kamil s. Ryszarda
3. Dh Jastrzêbski Jaros³aw s. Józefa
4. Dh Jastrzêbski Marek s. Józefa
5. Dh Jastrzêbski Rafa³ s. Andrzeja
6. Dh Jastrzêbski Miros³aw s. Józefa
7. Dh Denisiuk Józef s. Kazimierza
8. Dh Laskowski Marcin s. Piotra
9. Dh Kiczyñski Mariusz s. Józefa
10. Dh Witczak Przemys³aw s. Wojciecha
11. Dh Jeruzalski Micha³ s. Waldemara
12. Dh Skwierczyñski Krzysztof s. Jana
13. Dh Zaniuk Micha³ s. Zbigniewa
14. Dh Ks. Cabaj Dariusz s. Józefa
15. Dh Panasiuk Eugeniusz s. W³adys³awa
16. Dh Niczyporuk Henryk s. W³adys³awa

1. Dh Skwierczyñski Jacek s. Ryszarda
2. Dh Skwierczyñski Arkadiusz s. Jana
3. Dh Skwierczyñski Dariusz s. Jana
4. Dh Ho³ownia Andrzej s. Jaros³awa
5. Dh Juszczuk Karol s. Miros³awa
6. Dh Ziemba Andrzej s. Józefa
7. Dh Kukawski Przemys³aw s. Zenona
8. Dh Jastrzêbski Grzegorz s. Józefa
9. Dh Ziemba Józef s. Zygmunta
10. Dh Skwierczyñski Przemys³aw s. Jana

Uroczystoœæ uœwietnili swoimi wystêpami uczniowie ze
Szko³y Podstawowej w Tucznej oraz Stowarzyszenie RA-
ZEM z Tucznej.

Mariola Malczuk Firma ERS - Pol Helena Wasilewska Pre-
zes Banku Spó³dzielczego w Bia³ej Podlaskiej Mariusz
Joñski Firma EMAR Tuczna Wies³aw Piwoni Firma PAR-
TNER Tuczna Tomasz Szczêœniak Firma Tomex Komarów-
ka Podlaska Piotr Musia³ Nadleœnictwo Choty³ów Cze-
s³aw Niczyporuk Firma BialBud Bia³a Podlaska Micha³
Szymañski Firma Agromil Tuczna Andrzej Ziêba i Daniel
Micun Firma M-Z Builder Józef Zuzula Firma ¯wirbud
Karol Waniek Firma Rus³an.

(e.)

10 LAT

5 LAT

Stra¿acy z OSP Tuczna serdecznie dziêkuj¹ wszystkim
sponsorom w osobach:
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Jest siê czym cieszyæJest siê czym cieszyæ
Do stra¿aków OSP Tuczna trafi³ fabrycznie nowy,
œredni samochód ratowniczo-gaœniczy Renault.

450.000 z³

Zygmunta Litwiniuka:

200.000 z³;
150.000 z³;

Wartoœæ pojazdu to kwota 814 tysiêcy 260 z³otych.
Dotacja z bud¿etu gminy wynios³a . Za-
kup zrealizowano dziêki tym œrodkom oraz pozyska-
nym przez wójta - dotacji
z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
w kwocie - dotacji z Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaœniczego w kwocie - do-

tacji z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Lu-
belskiego w kwocie Stra¿acy te¿ zebrali
kwotê
A wiêc potrzeba by³a, bo determinacji nie zabrak³o.
Zarz¹d Gminny OSP porozumia³ siê ze Stacj¹ Paliw
w Tucznej i uzyskano rabat dla wszystkich cz³onków
OSP w gminie - 10 gr. na litrze paliwa mniej (benzyna
i olej napêdowy). (e.)

11.481 z³.
2.779 z³.

Jest siê czym cieszyæ
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Jubileusz XV-lecia Zespo³u „BOKINCZANKA”Jubileusz XV-lecia Zespo³u „BOKINCZANKA”Jubileusz XV-lecia Zespo³u „BOKINCZANKA”
W miejscowoœci Bokinka Królewska od piêtnastu

lat dzia³a zespó³ ludowy BOKINCZANKA reaktywowany po
oko³o dwudziestu latach przerwy w dzia³alnoœci. Wcze-
œniej zespó³ dzia³a³ w ramach Ko³a Gospodyñ Wiejskich.

W 2004 roku zespó³ liczy³ 12 osób. PóŸniej na-
stêpowa³y zmiany i w obecnej chwili w sk³ad zespo³u
wchodzi 9 osób. Od paŸdziernika 2010 roku kierowni-
kiem muzycznym jest pan . Wcze-
œniej zespó³ prowadzili: pan , pan

oraz pan .

W sk³ad zespo³u wchodz¹:

.
Zespó³ reprezentuje gminê Tuczna podczas im-

prez gminnych, lokalnych, regionalnych i powiatowych.
Osi¹gniêciami, którymi warto siê pochwaliæ s¹:

zajêcie II miejsca na Festiwalu Pieœni Patriotycznych
w 2006 roku; I miejsce w konkursie og³oszonym przez ty-
godnik „S³owo Podlasia” pod nazw¹ Najlepsza gospody-
ni 2017 roku, I miejsce w konkursie og³oszonym przez
„Bia³a24” na najpopularniejszy zespó³ ludowy oraz wiele
innych.

W spotkaniu jubileuszowym, które odby³o siê
uczestniczy³y zaprzyjaŸnione ze-

spo³y ludowe: Zespó³ „Pohulanka” z Kopytnika; Zespó³
„Dworzanki” z Kolonii Piszczac; Zespó³ „Jarzêbina” z Za-
b³ocia ; Zespó³ „TÊCZA” z D¹browicy Du¿ej; Zespó³ RA-
ZEM z Tucznej; Zespó³ MACIERZ z Ortela Królewskiego II;
Zespó³ NA SWOJSK¥ NUTÊ z Zahorowa; Zespó³ „LUTEÑ-
KA” z Koszo³; Zespó³ „ZIELONA KALINA” z Dubowa; Ze-
spó³ „KACZEÑCE” z Czosnówki; Zespó³ „ECHO” z Przy-
chód; Zespó³ „STUDZIANCZANIE” ze Studzianki; Zespó³
„Podlasianki” z Rokitna.

Jubileusz zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ miêdzy in-
nymi: Pan - Wójt Gminy Tuczna, Pan

- Przewodnicz¹cy Rady Gminy Tu-
czna, Pan - Radny Powiatu Bial-
skiego; Pan - Sekretarz Gminy; Pani

- Skarbnik Gminy; Pani
- Dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego; Za-

rz¹d OSP Tuczna. (al.)

Eugeniusz Brodacki
Andrzej Charytoniuk

Krzysztof Kuchta Andrzej Figurski

Janina Andrzejewska,
Eugeniusz Brodacki, Stanis³aw Jarosiewicz, Beata Kry-
gier, Janina Kukawska, Alina Lipka, Urszula Piediuk,
Franciszka Sawczuk oraz Beata Wnukowicz

Zygmunt Litwiniuk
Zbigniew Soko³owski

Arkadiusz Maksymiuk
Grzegorz Panasiuk

Zofia Kukawska Urszula Rz¹t-
kowska

12 stycznia 2019 roku
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Smyki na startSmyki na startSm nay startki
W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tucznej od 1 wrze-
œnia roku szkolnym 2018/2019 funkcjonuje Przedszko-
le Samorz¹dowe. Wsparcie finansowe na utworzenie
placówki pozyskano z Unii Europejskiej w ramach pro-
jektu RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020, SMYKI NA START. W ramach projektu otrzymano
dofinansowanie w zakresie remontu i adaptacji obiektu,
doposa¿enia kuchni, a tak¿e wyposa¿enia w pomoce na-
ukowe, sprzêt dydaktyczny i komputerowy, meble przed-
szkolne, zabawki. Multimedia obejmuj¹: laptopy, tablice
interaktywne, drukarki, projektory, wizualizery, mini wie-
¿e.
Projekt obejmuje równie¿ szerok¹ gamê bezp³atnych za-
jêæ pozalekcyjnych dla dzieci przedszkolnych (j. angiel-
ski, rytmika, zajêcia korekcyjne), a tak¿e bezp³atne ¿y-
wienie. Pobyt dzienny od 7.00 do 16.30 - bezp³atny. Ca³y
pobyt w przedszkolu jest równie¿ bezp³atny.

Nauczyciele korzystali z bezp³atnych szkoleñ zwi¹zanych
z edukacj¹ przedszkoln¹.
Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju,
którego prawid³owy przebieg ma decyduj¹ce znaczenie
dla póŸniejszych lat ¿ycia, a wiadomoœci i umiejêtnoœci
zdobyte przez dziecko w trakcie edukacji przedszkolnej
stanowi¹ pod³o¿e do dalszego kszta³cenia i rozwoju. Po-
zyskane z projektu pomoce dydaktyczne, w które wypo-
sa¿ono sale przedszkolne sprawi¹, ¿e edukacja najm³od-
szego klienta w systemie edukacyjnym stanie siê coraz
bardziej atrakcyjna i zdecydowanie u³atwia nowoczesne
kszta³cenie i wychowanie najm³odszego pokolenia.
Co prawda zaskakuje zamienne stosowanie w projekcie
okreœleñ uczeñ - klient systemu edukacyjnego, pozosta-
je wierzyæ, ¿e ci najm³odsi klienci uzyskaj¹ edukacjê na
najwy¿szym poziomie.

(e)

0a - wychowawca Ewa Sawczuk0a - wychowawca Ewa Sawczuk

0b - wychowawca Danuta Biernacka0b - wychowawca Danuta Biernacka
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3-latki - wychowawca Ma³gorzata Cichowska

4-latki - wychowawca Jadwiga Jeruzalska

5-latki - wychowawca Iwona Lewczuk

3-latki - wychowawca Ma³gorzata Cichowska

4-latki - wychowawca Jadwiga Jeruzalska

5-latki - wychowawca Iwona Lewczuk
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Dzieñ Kobiet w Tucznej
Jak zwykle Gminny Dzieñ Kobiet w gminie Tuczna
obchodzono bardzo uroczyœcie. Mê¿czyŸni - razem
z Zygmuntem Litwiniukiem wójtem gminy, Zbig-
niewem Soko³owskim przewodnicz¹cym Rady
Gminy, Mariuszem Kiczyñskim przewodnicz¹cym
Rady Powiatu z³o¿yli kobietom serdeczne ¿ycze-
nia.

Uroczystoœæ mia³a miejsce 10 marca w hali sporto-
wej Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Tucznej. Na
Panie czeka³o wiele wra¿eñ i atrakcji. Ka¿da z Pañ
otrzyma³a piêknego tulipana. Panowie g³oœno od-
œpiewali „sto lat”.

Atrakcji by³o wiele poczynaj¹c od wystêpów arty-
stycznych dzieci i m³odzie¿y ze szko³y w Tucznej, po-
kaz mody w wykonaniu panów wywo³a³ ogóln¹ weso-
³oœæ. Jak zwykle wystêp zespo³u ludowego „Razem”
z Tucznej zosta³ ciep³o przyjêty przez publicznoœæ.
Panie mog³y skorzystaæ z porad kosmetyczki a na
zakoñczenie by³ s³odki poczêstunek.

(e.)
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Fundusz so³ecki

Odzwierciedlenie potrzeb mieszkañców
O tym, czy w danej gminie powstanie fundusz so³ecki, ma
prawo zdecydowaæ wy³¹cznie rada gminy. Wynika to z art. 2
ust.1 Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu so³ec-
kim. W gminie Tuczna fundusz so³ecki funkcjonuje od 2010
roku.
Aby fundusz funkcjonowa³ rada gminy musi uchwaliæ zgodê
na jego wyodrêbnienie w bud¿ecie gminy. Pierwsza uchwa-
³a podjêta „na tak” obowi¹zuje bezterminowo.
Nastêpnie, podczas zebrañ wiejskich uchwalane s¹ wnios-
ki, w których mieszkañcy wskazuj¹ przedsiêwziêcia do sfi-
nansowania z przys³uguj¹cych im kwot.
Fundusz zosta³ pomyœlany tak, aby zaktywizowaæ miesz-
kañców wiejskich spo³ecznoœci poprzez anga¿owanie ich
w demokratyczny dobór najbardziej potrzebnych inwestycji,
zakupów, organizacji imprez, opieki nad dzieæmi, osobami
starszymi i innych przedsiêwziêæ.
Tak wed³ug wspó³czesnego rozumienia ma wygl¹daæ pro-
ces integracji spo³ecznej.
Kiedyœ ludzie na wsi spotykali siê po skoñczonej pracy na
przydomowych ³aweczkach i omawiali wydarzenia dnia mi-
nionego. Ale by³a istotna ró¿nica, kiedyœ s¹siad s¹siadowi
by³ potrzebny - praca na wsi wymaga³a wspó³dzia³ania.
A dzisiaj rolnik jest ju¿ osob¹ bardzo niezale¿n¹ i taka sy-
tuacja w konsekwencji os³abi³a wiêzi s¹siedzkie. A bez ¿y-
czliwoœci, wzajemnego wsparcia, zrozumienia, bardzo trud-
no siê dzia³a. Nawet jak coœ siê zrobi, to ju¿ si³ na zadowole-
nie brakuje. Ludziom ³atwo przychodzi krytyka, czêsto nie-
uzasadniona. Na przyk³ad dziêki staraniom i wspó³pracy
uda³o siê stworzyæ altanê za Domem Stra¿aka, która bê-
dzie s³u¿y³a wielu ludziom i przez lata. Ale projekt ten te¿
powstawa³ w bólach. Do jego realizacji przyczyni³ siê fun-
dusz so³ecki.
A wiêc nie mniejsz¹ wartoœci¹ dodan¹ ni¿ powstanie kolej-
nej inicjatywy jest ca³y proces jej realizacji, gdzie niezwykle
wa¿ne jest wspó³dzia³anie w zgodzie i zrozumieniu. To nazy-
wa siê kapita³em spo³ecznym.
Tak jak napisa³am wy¿ej uchwa³a o wyodrêbnieniu fundu-
szu so³eckiego z bud¿etu gminy nie wygasa. W razie rezy-
gnacji z takiej aktywnoœci nale¿y do 31 marca ka¿dego roku
podejmowaæ uchwa³ê o braku zgody na wyodrêbnienie fun-
duszu na przysz³y rok bud¿etowy.
Dobre funkcjonowanie funduszu wymaga nieco wysi³ku, ale
siê op³aca.
Na terenie gminy Tuczna przy wsparciu funduszu so³eckie-
go wykonano nastêpuj¹ce zadania: drogi gminne, moderni-
zacja i wyposa¿enie œwietlic, place zabaw, altany w Tucznej
i KalichowszczyŸnie, pomnik na KalichwszczyŸnie, elemen-
ty ma³ej architektury, finansowano dzia³alnoœæ integracyj-
n¹ i kulturaln¹, utrzymanie porz¹dku wokó³ œwietlicy - prak-
tycznie ka¿da potrzeba wsi mo¿e znaleŸæ swoje odzwier-
ciedlenie w funduszu.

Bokince Królewskiej- 20 183,48;
Bokince Pañskiej - 17 121,16;
Choroszczynce - 16 610,77;
D¹browicy Du¿ej - 23 199,40;
KalichowszczyŸnie - 11 414,10;

Fundusz w 2019 r. w 19 so³ectwach:

Leniuszkach - 12 295,68;
Matiaszówce - 17 121,16;
Miêdzylesiu - 14 476,43;
Miedzyleœ POM - 14 012,44;
Mazanówce - 16 053,98;
Rozbitówce - 13 316,46;
Ogrodnikach - 18 049,13;
Tucznej I - 30 716,01;
Tucznej II - 33 592,73;
Wiskach - 14 337,23;
Wólce Zab³ockiej Kolonii - 15 311,60;
Wólce Zab³ockiej - 13 038,06;
W³adys³awowie - 11 599,70;
¯ukach - 14 708,42;
Razem fundusz so³ecki to kwota 327 157,94 z³.
Bud¿et Gminy Tuczna:
2019 - dochody: 17 107.606,00;
wydatki: 17 487.606,00;
2018 - dochody: 18 801.397,51;
wydatki: 21 164.074,51;
2017 -dochody: 14 887.068,43;
wydatki: 15 099.714,43
W tym wyp³ata œwiadczenia 500+
2019 - 2 188 000,00
2018 - 2 284 574,11
2017 - 2 559.586,96
Wa¿na jest edukacja spo³eczeñstwa, ludzie powinni zostaæ
dobrze poinformowanie jakimi prawami rz¹dz¹ siê finanse
gminy. Na co mo¿na przeznaczyæ bud¿et gminy, które zada-
nia s¹ zadaniami w³asnymi gminy, dlaczego nie mo¿na fi-
nansowaæ dzia³añ, które nie s¹ zadaniami w³asnymi gminy,
dlaczego nie wolno i nie warto zani¿aæ szacunku kosztów
i czym to skutkuje. Przy okazji funduszu so³eckiego ludzie
mog¹ naprawdê du¿o siê dowiedzieæ o finansach gminy,
a maj¹c t¹ wiedzê nie bêd¹ wystêpowaæ z nierealnymi ¿¹da-
niami wobec wójta ani z niesprawiedliw¹ i bezpodstawn¹
krytyk¹, poniewa¿ bêd¹ œwiadomi ograniczeñ, którymi rz¹-
dz¹ siê finanse publiczne, w tym bud¿et gminy i fundusz so-
³ecki. Dziêki zrozumieniu, ¿e ograniczeniem s¹ przepisy,
a nie z³a wola so³tysa czy wójta, mo¿na unikn¹æ ¿alu, pre-
tensji i niezadowolenia, a przynajmniej znacznie ograniczyæ
ich obszar. Wiedza pozwoli im na planowanie rozwoju w³as-
nych so³ectw poprzez wykorzystanie funduszu so³eckiego
jak i siêgniecie po inne œrodki z poza bud¿etu gminy.
Ustawa o funduszach so³eckich zosta³a przyjêta przez obie
izby parlamentu na pocz¹tku 2009 r. z inicjatywy rz¹du.
Po latach widaæ, ¿e warto inwestowaæ w wieœ, bo pieni¹dze
tam przekazane tworz¹ znacznie wiêcej ni¿ tylko dobra ma-
terialne i najszybciej obrastaj¹ w nowe wartoœci. To nie s¹
dzia³ania jednorazowe, lecz proces, który trwa, wzbogaca-
ny z roku na rok o kolejne dokonania i doœwiadczenia.
Nale¿y pochwaliæ so³tysów i podziêkowaæ za spo³eczn¹ pra-
cê w obszarze wydatkowania pieniêdzy z funduszu so³ec-
kiego. Widaæ, ze so³tysi siê zaanga¿owali, po gospodarsku
wydatkuj¹ œrodki.

(ek.)
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Wojenne losy mieszkañców
Gminy Tuczna (cz. 1I)

Wojenne losy mieszkañców
Gminy Tuczna (cz. 1I)

Przed wojn¹ w Ogrodnikach by³ dwór, który mia³
dwóch w³aœcicieli Polaków, zamieszka³ych w Warsza-
wie. Maj¹tek zosta³ oddany w dzier¿awê.
- - mówi³a pani

.

,

We wsi W³adys³awów by³ drugi dwór:
Nie wiem kto by³

w³aœcicielem? Maj¹tkiem zarz¹dza³ Banach. Niewy-
kluczone, ¿e on by³ w³aœcicielem? Albo tylko dzier¿a-
wi³? Przed wojn¹ do prac w maj¹tku we W³adys³a-
wowie „zatrudni³ siê”, pojawi³ siê prawdopodobnie
z okolic Wroc³awia. Biografia bli¿ej nieznana, niewy-
kluczone, ¿e by³ rozwodnikiem?
Po wybuchu wojny prawowici w³aœciciele, dzier¿awcy
z W³adys³awowa jak i z Ogrodnik zostali wyw³aszczeni
a nowym gospodarzem zosta³ Niemiec, Celer: „

Niemiec, Celer mia³ (¿onê?) Wandê, ona by³a Polk¹:
Córka Banacha: „

Na rzecz okupanta pracowali nie tylko Polacy: „

Ja nie pamiêtam kto by³ dzier¿awc¹?
Zawsze po zbiorach prawowi-

ci w³aœciciele przyje¿d¿ali poci¹giem do Choty³owa,
tutaj wynajmowali doro¿kê i jechali do dworu w Ogrod-
nikach. Sprawdzali stan swojego maj¹tku i odbierali
nale¿n¹ zap³atê za dzier¿awê. Nawet po wojnie, w ok-
resie parcelacji nie ujawnili siê mo¿e nie prze¿yli woj-
ny?”.

„to ju¿ by³o mie-
szkanie, takie piêtrowe, drewniane”.

a tym
ziemiê odebrali oni ju¿ nie byli ... . I te mieszkanie
w kamienicy w Ogrodnikach zabrali do W³adys³awo-
wa, do tego dworu. Celer we W³adys³awowie mia³ ju¿
„dwór”, by³ niezale¿ny. Pole zabra³ tym z Ogrodników,
w czasie wojny oni ju¿ nie mieli nic, nic. Tu by³a chlew-
nia, by³y krowy, by³y konie. Wszystko zabrali - tylko
Niemiec. Ale ludzi do roboty ganiali, ludzie robili a Nie-
miec tylko rz¹dzi³”.

„bo ona pana z dworu córka”. po ut-
racie przez ojca maj¹tku we W³adys³awowie ona ucie-
k³a, zosta³a z Celerem. Czort to wie jak to siê sta³o bo
ja wtenczas nie interesowa³am siê tym. Za m³oda ja
by³am aby takimi rzeczami siê interesowaæ”.

A tam
¯ydów przywozili. Ja przypominam sobie by³y na „¿e-
laŸniakach” takie skrzynie i w te skrzynie sypa³ siê
kartofle. A ¯yd jeden wagowa³te kartofle. Ja zanios-
³am koszyk kartofli i s³yszê jak ¯yd pyta: „ty Bonik po-
wiedz kiedy ta wojna siê skoñczy?” A Bonik opowia-
da: „ja ci mówiê szczerze, ty uciekaj póki jeszcze ¿y-
jesz! Bo tam i tam ju¿ kartofle wykopali to ¯ydów wy-
strzelali i ciebie zabija”. Aj, waj, Bonik co ty gadasz?
Ze S³awatycz nas przywieŸli, moje dwie córki: jedna
jest na kuchni, druga chodzi ko³o œwiñ a ja tu przy
ziemniakach. Co ja zrobiê? Koñca wojny jeszcze nie
s³ychaæ, ¯ydów bardzo bij¹, a¿ mnie rêce opadaj¹”.
Po wykopkach przywieŸli ¯ydów z W³adys³awowa do
naszego „dworu” w Ogrodnikach, do tego sadu i tam

Jadwiga Zawistowska

ich rozstrzelali. To oni jêczeli tak, dzisiaj jeszcze pa-
miêtam takem siê przestraszy³am d³u¿szy czas ja
spaæ nie mog³am”.

„Ojciec mo-
jego mê¿a Mariana, a mój teœæ Bernad Zawistowski
by³ nies³ysz¹cy. Jecha³ furmank¹ na pole i nie s³ysza³
nadje¿d¿aj¹cej bryczki Celera, tym samym nie zjecha³
jemu z drogi. Tak to urazi³o godnoœæ Niemca, ¿e zo-
sta³ pobity lask¹ po g³owie. Chorowa³, chorowa³, za-
wroty g³owy mia³ i zmar³ w wieku 63 lat. Zg³adzi³ go
z ziemi”.

A jeszcze w pierw-
szych pocz¹tkach jak oni na „ruskiego” mieli ruszyæ.
Takie „podwody”, koni nabrali od ludzi i do ka¿dej
„podwody” ch³opaka. Tu z Tucznej by³o piêtnastu wy-
znaczonych na furmanów. Niemcy od razu umunduro-
wali tych ch³opców w niemieckie mundury, no i jechaæ
na te „podwody”. Ja nie pojecha³em, liczy³em na cud.
Ca³¹ noc bombowce id¹ i id¹. Mo¿e w jednej eskadrze
i z piêædziesi¹t? Jedna tura siê przesunie ju¿ druga
s³ychaæ. Samoloty, tak obci¹¿one bombami... .W no-
cy lec¹, w dzieñ nie lecieli - tylko w nocy. Ale czy wra-
cali? To ju¿ siê nie widzia³o czy wracali. Czy inn¹ droga
wracali? Up³ynê³o mo¿e dwa dni? Przez Tuczn¹ jedzie
jakaœ taksówka, zatrzymuje siê ta taksówka ko³o
mnie: „gdzie tu mieszka Marian Zawistowski?”. Ja
mówiê: „tu”. Niemiec: „a pan kto jest?” . Ja mówiê:
„Zawistowski Marian - te¿ by³ taki durny”. A to by³o
gestapo z Bia³ej. Ju¿ mnie do samochodu i wioz¹ na
gestapo do Bia³ej. I pokazuje na mnie „o, o” i po nie-
miecku daje do zrozumienia, ¿e szubienica, powiesz¹
mnie. Dlatego, ¿e nie pojecha³ na te „podwody”. Ju¿

Celer czêsto przeje¿d¿a³ bryczk¹ przez wieœ Tuczna
do Gminy, zawsze mia³ przy sobie laskê:

Podpisany w noc 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie
„Pakt o nieagresji pomiêdzy Rzesz¹ Niemieck¹ i Zwi¹-
zkiem Socjalistycznych Republik Rad" przetrwa³ za-
ledwie 22 miesi¹ce. Niemcy ten okres wykorzystali
na wzmocnienie militarne oraz ustabilizowanie spo-
³eczne w podbitej Polsce. Pozyskaniu wsparcia jed-
nostek zbrojnych z Rumunii, Finlandii, S³owacji, Wê-
gier i W³och. Przygotowaniu infrastruktury komuni-
kacyjnej z zamiarem szybkiego przerzutu wojsk na
wschód. Zarówno Stalin jak i Hitler usi³owali prowa-
dziæ podwójn¹ grê z zamiarem zaatakowania w stoso-
wnym czasie „przyjaciela”. Niemiecki plan Barbaro-
ssa zak³ada³ zmasowane uderzenie. Ogrom si³ by³ po-
ra¿aj¹cy i przygniataj¹cy. Rosjanie poczuli siê zasko-
czeni i nie stawiali niemal ¿adnego oporu. W dniu 22
czerwca 1941 r. uk³ad militarny jak i polityczny uleg³
ca³kowitej zmianie.
Tak ten czas wspomina m³ody wówczas mieszkaniec
Tucznej : „Marian Zawistowski
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cz³owiek nie myœla³, ¿e bêdzie ¿yæ”.
Zamknêli mnie w wiêzieniu. A w wiêzieniu by³o, jak?
Trzy dni jak cz³owiek umar³ i nikt go nie zabiera.
Smród, cholera. Po trzy dni trupy le¿eli w celi. A byli lu-
dzie konaj¹cy, gor¹czka - nie do wytrzymania. Nikt go
nie ratowa³, lekarza nie by³o... . Ludzie jak muchy pa-
dali, w Bia³ej, w tym areszcie. Ale jakoœ ja wytrzyma³?
By³ m³ody, odporny, i jakoœ wytrzyma³. I niemiecki maj-
or mnie du¿o pomóg³, gdyby nie on, to ju¿ tam wykoñ-
czy³by siê na tyfus.
Wczeœniej w naszym domu przez parê tygodni kwate-
rowa³ niemiecki major. On bardzo mnie lubi³, nie po-
wiedzia³ Marian tylko Majan, Majan. On dawa³ mnie:
czekolady, papierosy, wszystko ... . A ja ludziom to
sprzedawa³em, nie za pieni¹dze tylko za: mas³o,
jajka, ... . On to odsy³a³ do swojej ¿ony do Niemiec bo
tam g³ód. Wszystko sz³o na front. Pewnego dnia przy-
jecha³ do moich rodziców i pyta: „a Marian gdzie?”
A rodzice mówi¹: „¿e aresztowa³o gestapo, za to a za
to”. Pokrêci³ g³ow¹: „ja bêdê stara³ siê o niego w ten
sposób, ¿e on pojedzie do mnie, do Niemiec na
robotê. Wtedy bêdzie ¿onie pomagaæ bo tam nie ma
komu”. Ju¿ gestapo mnie zwalnia i do Niemiec „na ro-
botê”. A ja po tyfusie, œcianki trzymam siê cholerycz-
nie. Nie da³ rady chodziæ, krêci siê mnie w g³owie.
No i popatrzyli... . Tyfus, to zaraŸliwe by³o okropnie.
I wpadaj¹ co tydzieñ, wpadaj¹ sprawdziæ jaki ja mam
stan. Myœlê, czekajcie abym ja siê dobrze poczu³. Zo-
baczy-my! Aby ja tylko si³ nabra³. Ja si³ nabra³ i wtedy
dyla. I ja zaraz w nocy chodu. I tam u jednego siê ukry-
wa³ siê na kol. Tuczna „Bokinka”. W Tucznej ju¿ wiê-
cej siê nie pokaza³. Bo i tu nie mo¿na by³o wysiedzieæ
co parê dni i rewizja, rewizja. Raz, rewizja, wpadli
w nocy „lektryki” w okna powsadzali ale, ¿e zas³onki
zawsze byli zas³oniête. Nie by³o po co wracaæ do do-
mu. I ja tam na „Bokince” siedzia³em d³u¿szy czas.
Przyje¿d¿aj¹ po mnie, a matka mówi: „jego nie ma, on
pojecha³ do Niemiec”. Jak to! Sam? A matka: „sam
pojecha³ ...”.

„zaatakowa³ Rosjê i j¹ prawie bez boju... , szed³ pra-
wie do Stalingradu. A oni ochotniczo siê poddawali do
niewoli bo bêdzie im lepiej...”.

„Niemiec durny - jakby da³ im w niewoli kie³basê to by
lepiej wygra³. Ale g³odem morzy³ tak, ¿e korê z drzew
jedli, trawê zjedli. A który pad³, umar³ to go ¿ywe zje-
dli. To g³ód robi³. Tylko jeden jêk by³, mordowali ich.
A to by³o wokó³ ogrodzone, karabiny maszynowe. I oni
z g³odu rzucili siê na druty. Du¿o ich wybito i du¿o po-
sz³o w las. Oni wtedy poszli po wioskach, a po tyfusie,
chore. Bali siê ich. I ich Niemcy zaczêli ...? PóŸniej
Rosjanie zrozumieli, ¿e lepiej zgin¹æ na froncie jak do
Niemca, do niewoli siê dostaæ”.

Po uderzeniu Niemców na Zwi¹zek Radziecki
sytuacja spo³eczna zaczê³a siê bardzo komplikowaæ:

Pojawi³ siê problem ogromnej iloœci jeñców wojen-
nych. Tutaj pod Bia³¹ stworzono dwa obozy:

Terror, wiêzienia, obawa o ¿ycie rodziny, w³asne by³y
jednym z wielu czynników tworzenia siê zorganizo-
wanego ruchu oporu. W okolicznych lasach pojawia³y

siê grupy mniej lub bardziej zorganizowane o zró¿ni-
cowanym nastawieniu spo³ecznym. Partyzantka -
opowiada.

Wojna, bezprawie, brak pe³nej odpowiedzialnoœci za
swoje czyny wyzwala w ludziach demony z³a, unice-
stwia humanizm. Godnoœæ oraz wartoœæ ludzkiego ¿y-
cia jest sprowadzona do walki o przetrwanie. Zamie-
rzone, a czasem przypadkowe ludzkie dzia³anie bywa
przyczyn¹ ludzkich tragedii. Wrodzona niemiecka bu-
ta, traktowanie okupowanego narodu jako ludzi o ni¿-
szych wartoœciach cz³owieczeñstwa sta³a siê przyczy-
n¹ niepotrzebnej œmierci.
Tak zapamiêtali to ówczeœni mieszkañcy Gminy Tu-
czna:

Tym poleceniem zosta³a ura¿ona duma Niemca, bo
to on jest od rozkazywania i wymagania. O zaistnia-
³ym zdarzeniu postanowi³ powiadomiæ policjê w Tu-
cznej:

Nie maj¹c wiedzy z której strony przyjd¹ owi
partyzanci uzna³ za s³uszne poinformowaæ posteru-
nek policji w S³awatyczach. Taki uk³ad si³ policyjnych
dawa³ wiêksz¹ gwarancjê pochwycenia, fizycznego zli-
kwidowania „bandy”- owych zuchwalców. Ewentualna
ucieczka w stronê Tucznej lub S³awatycz powodowa³a
wpadniêcie w zasadzkê. Nie wykluczone, ¿e taka stra-
tegia, plan dzia³ania powsta³ w g³owie Celera.
W Tucznej czyniono przygotowania do wyjazdu na „ak-
cjê”. Obowi¹zkiem so³tysa w Tucznej by³o przygoto-
wanie podwody:

Na podwodê zosta³ wyznaczony:
, wzorowy gospodarz zwany „Kanarek”,

, m³ody sanitariusz z wojska oraz
. wzi¹³

czynny udzia³ jako policjant s³u¿¹cy na Posterunku
Policji w Tucznej oraz nieznana liczba Niemców.
Opracowa³:

Horodyszcze 2018 r.

„Ludzie okiennice zamykaj¹, zas³aniaj¹ okna bo to
czasy partyzantki”.„Raz w szkole w Ogrodnikach by³a
zabawa, wchodz¹ z karabinami, w polskich mundu-
rach, mokre buty... . Jeden staje w drzwiach i nie wol-
no wychodziæ. Oni chc¹ z nami tañczyæ ale my ich nie
znamy. Jak ja jego nie znam to i boimy siê. Oni mówi¹
„nie bójcie siê”, uœmiechaj¹ siê. A my siê boimy.
A obok w pokoju partyzanci suszyli sobie buty, odzie¿
bo przeskakiwali przez rów i zamoczyli siê. Moja sio-
stra mieszka³a w szkole, rwie koszule i daje na onu-
ce. Nie wolno wychodziæ bo tam obstawa”.

„W dniu 17 marca 1943 r. do dworu we W³adys³awo-
wie przyszed³ pos³aniec o nieokreœlonej przynale¿-
noœci organizacyjnej z poleceniem przekazania infor-
macji jego „w³aœcicielowi”, Celerowi: „naszykowaæ
kolacjê bo my przyjdziemy wieczorem na kolacjê”.

„¿e do niego przyjd¹ na kolacjê„bandyci”, bêd¹
piæ ...”.

„przed œw. Józef, tak przed œw. Jó-
zef... . To by³a kolejka so³tysa, naszego s¹siada, on
powinien byæ furmanem. Przychodzi do Wac³awa Za-
wistowskiego z proœb¹ „czy on móg³by dzisiaj poje-
chaæ? Ja jutro pojadê”. I nie pojecha³ a Wacek za nie-
go pojecha³. Musia³ jechaæ! So³tys nie pojecha³ to ten
musia³ jechaæ bo¿ to policja stoi... , i oni pojechali”.

(cdn.)

Mioduszewski Jó-
zef Zawi-
stowski Wac³aw
Lipka Franciszek Pietrzykowski W³adys³aw

Stanis³aw Kuæ
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Sprawa Soborowej
Stefania Soborowa

Jana Makaruka

nauczycielka, ¿ona Stefana Sobory kierow-
nika szko³y powszechnej w Tucznej, który zostaje aresztowany
pozostawiaj¹c ¿onê z ma³¹ córeczk¹.
Po wojnie Stanis³awa Soborowa zosta³a w bestialski sposób
zamordowana. Do dziœ okolicznoœci jej œmierci nie zosta³y
wyjaœnione, ale obros³y ró¿nymi interpretacjami.
Jedyny fakt to, ¿e zosta³a zamordowana i spoczywa na cmen-
tarzu parafialnym w Bia³ej Podlaskiej.
Dlaczego?
Ma³¿eñstwo Stefana i Stefani Soborów by³o w Tucznej znane ze
swej ofiarnoœci i poœwiêcenia dla dobra wspólnego. On zgin¹³
w obozie ona zosta³a zamordowana ju¿ po wojnie, osieroci³a je-
dyn¹ córkê.
Najdziwniejsze jest to, ¿e ludzie wiedz¹ du¿o wiêcej ni¿, z sobie
wiadomych powodów mówiæ nie chc¹.

Powód polityczny œmierci Stefani Soborowej to nadal interpre-
tacja.
Zarzucono jej sprzyjanie w³adzy ludowej a nawet donosiciel-
stwo. Czy to mo¿liwe, ¿e kobieta która wykaza³a siê takim har-
tem ducha, ofiarnoœci¹ nagle siê zmieni³a.
Na pewno po wojnie chcia³a ¿yæ spokojnie a przede wszystkim
wychowaæ jedyne dziecko. Takiego poczucia bezpieczeñstwa
i spokoju chcia³y miliony.
Co wiemy na temat tej œmierci? Przedstawiê tu relacjê Jana
Makaruka i odeœlê do lektury tekstów Jana Kukawskiego i Jana
Gromisza.
Wersja o zdradzie Stanis³awy Soborowej mnie jednak nie prze-
konuje, a czytelnicy? Jak zwykle jedni bêd¹ za, inni przeciw.
Zachowa³a siê relacja inspektora ds. oœwiaty
powiatu bialskiego, organizatora tajnego nauczania na terenie
powiatu bialskiego:
- Meldunek by³ oficjalny. Otrzyma³em go jako inspektor szkó³
polskich w Bia³ej Podlaskiej. Treœæ by³a krótka, ale w warun-
kach hitlerowskiej okupacji bardzo wymowna: -

.
Wiedzia³em dobrze, co znaczy „zatrzymany przez w³adze nie-
mieckie”. Wypadki aresztowania nauczycieli przez gestapo
w obwodzie szkolnym by³y doœæ czêste. Zawsze nios³y tortury
badañ aresztowanemu, nieszczêœcie osieroconej rodzinie,

Kierownik szko-
³y w Tucznej zosta³ zatrzymany przez w³adze niemieckie

brak czêsto jedynego nauczyciela szkole polskiej, istniej¹cej
obok szko³y ukraiñskiej w tej samej wsi. Tak by³o, ale ten wypa-
dek odbiega³ trochê od poprzednich, wyp³yn¹³ z odmiennych za-
³o¿eñ okupanta, który w œrodowiskach narodowych i wyznanio-
wych mieszanych, a obwód bialski do takich nale¿a³, wykorzy-
stywa³ antagonizmy narodowoœciowe. Œwiadomie i celowo pod-
syca³ jednych przeciwko drugich, aby jako mediator ³atwiej
móg³ obu zwaœnionych uderzyæ. I uderza³, tylko w dziedzinie
szkolnictwa uderzenia by³y kierowane z zasady przeciwko na-
uczycielom szkó³ polskich. Przypomnia³y mi siê poprzednie
meldunki o aresztowaniach nauczycieli Polaków pod ró¿nymi
pretekstami.
W Zab³ociu aresztowano kierownika szko³y za „nauczanie dzie-
ci w szkole polskich pieœni patriotycznych”, w Kijowcu za „prze-
chowywanie w szkole niedozwolonych obrazów historycznych”,
w Paw³owie Nowym, Kobylanach, Romaszkach, Nosowie pod
podobnymi pretekstami wymyœlonymi przez szpiclów wrogo
ustosunkowanych do narodowoœci polskiej. Obecny meldunek
uzupe³niony wiadomoœciami dostarczonymi drog¹ konspiracyj-
n¹ g³osi³ coœ wiêcej ni¿ poprzednie.
Kierownik szko³y powszechnej w Tucznej bra³
¿ywy udzia³ w konspiracji. Prowadzi³ tajne nauczanie przedmio-
tów zakazanych przez okupanta. Czuwa³ nad tajnym naucza-
niem w gminie Tuczna z ramienia TON (Tajnej Organizacji
Nauczycielskiej). Nale¿a³ do lokalnej komórki konspiracyjnej
o charakterze paramilitarnym. Podobno ktoœ z organizacji woj-
skowej badany nie wytrzyma³ tortur i poda³ kilka nazwisk osób,
z którymi siê kontaktowa³. Wœród wskazanych znalaz³ siê rów-
nie¿ i Stanis³aw Sobora. Œwie¿a partia aresztowanych przez ge-
stapo wywo³a³a powa¿ne obawy wœród spo³eczeñstwa a zw³a-
szcza cz³onków konspiracyjnych organizacji. Bardziej zaanga-
¿owani w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ natychmiast zmienili miej-
sce zamieszkania, inni czekali na dalszy rozwój sytuacji. Cze-
kali, ale szko³a czekaæ nie mog³a. Ktoœ musia³ zaj¹æ siê kierow-
nictwem szko³y. Nie czekaj¹c na akceptacjê Schulrata telefo-
nicznie powierzy³em kierownictwo szko³y w Tucznej nauczyciel-
ce , ¿onie zatrzymanego przez gestapo kie-
rownika szko³y. Uczyni³em to zarówno ze wzglêdu na mo¿liwoœci
organizacyjne nauczycielki jak i na fakt, ¿e mieszka³a razem
z mê¿em w s³u¿bowym mieszkaniu w budynku szkolnym. Pe³-
ni¹c obowi¹zki kierownika szko³y mia³a prawo do zajmowania
mieszkania dalej.
Schulrat wkrótce wniosek powierzenia obowi¹zków kierownika
szko³y Soborowej zaakceptowa³. Zastêpstwo za uwiêzionego
grono nauczycielskie zorganizowa³a we w³asnym zakresie, gdy¿
okupant w podobnych wypadkach zastêpstw nie przewidywa³.
Ofiarne grono nauczycielskie stara³o siê pracowaæ jak najle-
piej, realizowaæ program zarówno jawnego jak i tajnego naucza-
nia jak najskuteczniej. Gorzej natomiast przedstawia siê spra-
wa uwiêzionego kierownika szko³y Stanis³awa Sobory.
Powszechnie wiadomo by³o, ¿e uwiêzieni nauczyciele po tak
zwanych badaniach, podczas których stosowano na wzór œred-
niowiecznych najokrutniejsze tortury, z zasady nie wracali do
szko³y. Jedni ginêli podczas tortur, innych gestapo rozstrzeli-
wa³o, a pozosta³ych odsy³ano do obozów koncentracyjnych.
Stanis³aw Sobora wiedzia³ o tymi wyci¹gn¹³ z tego niecodzienny
wniosek. Wed³ug relacji ZWZ (póŸniejsze AK), który gromadzi³
wiadomoœci dotycz¹ce badañ w gestapo, Sobora zastosowa³
swoist¹ metodê obrony podczas badañ. Powszechnie stosowa-
no metodê zaprzeczenia. Badani stwierdzali , ¿e do zarzucanej
im organizacji nie nale¿¹, ¿e nic nie wiedz¹ i nic o niej powie-
dzieæ nie mog¹. Ten sposób obrony nie chroni³ wcale przed za-
stosowaniem tortur, ale by³ powszechnie stosowany. Stanis-
³aw Sobora zdaj¹c sobie sprawê, ¿e nawet najzrêczniejsze za-
przeczenia nic w jego sprawie nie pomog¹, wiêc uzna³, ¿e naj-
lepiej bêdzie, gdy z miejsca odmówi jakichkolwiek zeznañ czy
wyjaœnieñ.
Wiadomoœæ o podjêtej decyzji wydawa³a siê w warunkach oku-
pacji i okrutnych badañ gestapo co najmniej nieprawdopodob-

Stanis³aw Sobora

Stefanii Soborowej
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na, a jednak jak siê potem okaza³o, najzupe³niej prawdziwa. Ju¿
na wstêpie pierwszego badania oœwiadczy³ stanowczo, ¿e od-
mawia jakichkolwiek zeznañ czy wyjaœnieñ. To niecodzienne oœ-
wiadczenie wiêŸnia w pierwszej chwili zaskoczy³o oprawców
gestapo. Czegoœ podobnego nie spodziewali siê wcale. Gdy
och³onêli z pierwszego wra¿enia, postanowili uczyniæ wszystko,
aby z³amaæ decyzjê upartego wiêŸnia.
Badania prowadzi³ okrutny i bezwzglêdny gestapowiec Maks
Wiese przy pomocy dwóch oprawców szczególnie okrutnych
w stosowaniu wymyœlnych tortur. Badania zaczêli od bicia wiê-
Ÿnia uwi¹zanego na specjalnym „kozio³ku”. Bito go do utraty
przytomnoœci. Omdla³ego zlewano zimna wod¹. Gdy wraca³ do
przytomnoœci pytano, czy bêdzie zeznawa³. Za ka¿dym razem
powtarza³, ¿e odmawia zeznañ. Po kilku dniach w odbitych miê-
œniach wiêŸnia wyst¹pi³ ropieñ. Grozi³a œmieræ, której oczekiwa³
pobity, a której nie ¿yczy³o sobie jeszcze gestapo. Wezwano le-
karza aby wykona³ operacje ropiej¹cych miêœni. Operacja mimo
trudnych warunków wiêziennych okaza³a siê na tyle skuteczna,
¿e po pewnym czasie gestapo powróci³o do przerwanych ba-
dañ. Poniewa¿ bicie nie przynios³o po¿¹danego skutku, wiec
gestapowcy zastosowali inne metody badañ. Zaczêli uwi¹zane-
mu do sto³ka wlewaæ wodê zaprawion¹ amoniakiem do nosa.
Ten okrutny sposób nêkania doprowadza³ ofiarê tortur do roz-
paczy a przy d³u¿szym trwaniu powodowa³ duszenie. Wiêzieñ
traci³ przytomnoœæ. Oprawcy przerywali „badanie”. Po przyjœciu
do œwiadomoœci pytano, czy bêdzie zeznawa³? Mimo straszli-
wych przejœæ, ogromnych cierpieñ odpowiada³ jak zwykle, ¿e nie
bêdzie sk³ada³ ¿adnych zeznañ. Zabieg ten powtarzano po trzy-
kroæ i po trzykroæ odmawia³ zeznañ. Podobnie powtarza³ to sa-
mo przy stosowaniu innych tortur, jak wyrywanie paznokci, pu-
szczanie kropel zimnej wody na nagie cia³o przymocowane do
specjalnego sto³ka, wieszanie za nogi przy zwi¹zanych w ty³ rê-
kach. Po ka¿dej metodzie „badañ” powtarza³ na pó³ przytomnie
„odmawiam zeznañ”.
Niecodzienna wytrzyma³oœæ na ból i cierpienia psychiczne, og-
romna si³a woli torturowanego wiêŸnia rozwia³a wreszcie na-
dzieje gestapowców na z³amanie oporu, na uzyskanie po¿¹da-
nych zeznañ. Zaniechali badañ. Przez d³u¿szy czas przebywa³
w celi z innymi wiêŸniami. Pewnego ranka zabrano go z celi, do
której ju¿ nie wróci³. Zosta³ zamordowany w bli¿ej nie znanych
okolicznoœciach.
Szko³¹ w Tucznej, sk¹d wyrwa³o go gestapo, opiekowa³a siê je-
go ¿ona Stanis³awa Soborowa. Wiadomoœæ o tragicznej œmierci
mê¿a prze¿y³a g³êboko, ale nie za³ama³a siê. Troskliwie opieko-
wa³a siê córeczk¹, dzielnie kierowa³a szko³¹, której okupant nie
szczêdzi³ trudnoœci. Zim¹ w roku szkolnym 1941/42 zapanow-
a³ w obwodzie szkolnym tyfus plamisty. Szko³y w ca³ym obwo-
dzie bialskim zosta³y zamkniête. Nauczycielom wolnym od za-
jêæ w³adze okupacyjne kaza³y odwiedzaæ domy w swoich rejo-
nach szkolnych i zwracaæ uwagê, czy ktoœ w nich nie przebywa
chory. W przypadku stwierdzenia choroby w domu musieli mel-
dowaæ w³adzom gminy, aby te spowodowa³y natychmiastowe
dostarczenie chorego do szpitala. Poniewa¿ szpital powiatowy
nie móg³ pomieœciæ wszystkich chorych, wiêc w kilku budyn-
kach szkolnych w powiecie zorganizowano prowizoryczne szpi-
tale. W Tucznej równie¿ zorganizowano szpital w budynku szkol-
nym, w którym mieszka³a kierowniczka szko³y z dzieckiem.
Z braku mo¿liwoœci uzyskania mieszkania poza szko³¹ z ko-
niecznoœci pozosta³a w budynku, w którym znajdowali siê cho-
rzy na chorobê zakaŸn¹. Mimo obawy nabawienia siê choroby
zajmowa³a siê administracja budynku, aby tylko zapewniæ cho-
rym mo¿liwe warunki pobytu. Czuwa³a nad ogrzewaniem i oœ-
wietleniem sal, w których przebywali chorzy i pracownicy s³u¿by
zdrowia, nad punktualn¹ dostaw¹ niezbêdnych produktów na
posi³ki dla chorych. Czyni³a to ze spokojem o siebie, ale dr¿a³a
myœl¹c o dziecku, które mog³o siê zaraziæ. W rozterce miêdzy
obowi¹zkiem wobec bliŸnich a trosk¹ o zagro¿one zdrowie dzie-
cka prze¿y³a okres kilkumiesiêcznej walki z tyfusem.
Los by³ tym razem ³askaw zarówno dla matki jak i dla córki.

Prze¿y³y zdrowe okres epidemii. Matka jako kierowniczka szko-
³y szybko i sprawnie przywróci³a budynek szkolny do u¿ytku
szkolnego po likwidacji szpitala. Szko³a podjê³a ponownie jaw-
ne i tajne nauczanie przedmiotów zabronionych przez okupan-
ta, prowadzi³a je a¿ do koñca hitlerowskiej okupacji.
Moment wyzwolenia w 1944 r. Stefania Soborowa wita³a radoœ-
nie. Z zapa³em zabra³a siê do pracy szkolnej w nowych warun-
kach, w wyzwolonej czêœci kraju. Pracowa³a w szkole i poza
szko³¹ jako pracownik spo³eczny. Wspó³dzia³a³a w ustalaniu
miejscowej w³adzy ludowej, obejmuj¹cej swym zasiêgiem gmi-
nê Tuczna licz¹c¹ kilkanaœcie wsi i 5486 mieszkañców ró¿nych
narodowoœci. Nie wszyscy mieszkañcy gminy byli zwolennikami
w³adzy ludowej. Byli zwolennicy ale te¿ przeciwnicy. Niektórzy
z przeciwników w nienawiœci i zawiœci do wszystkich i wszystkie-
go, co wnosi³a Polska Ludowa, posuwali siê do podstêpnych
ataków na zwolenników PKWN. Czasem dopuszczali siê zbrod-
niczych akcji. Jedna z nich dosiêg³a Stefanie Soborow¹ kierow-
niczkê szko³y w Tucznej.

Tym razem meldunek z Tucznej do inspektora szkolnego w Bia-
³ej Podlaskiej by³ obszerniejszy, ale zawiera³ tak¿e treœæ nader
przykr¹, tragiczn¹: - Wczoraj wieczorem dwóch uzbrojonych mê-
¿czyzn odwiedzi³o kierowniczkê szko³y w Tucznej, oœwiadczaj¹c,
¿e s¹ z oddzia³u leœnego i maj¹ rozkaz doprowadziæ j¹ do swego
komendanta, który pragnie z ni¹ przeprowadziæ rozmowê. Zmu-
szona posz³a, ale mimo zapowiedzi, ¿e zaraz po rozmowie wróci
spokojnie do domu, nie wróci³a ani wczoraj ani dziœ. Zaginê³a.
Próby poszukiwania nie da³y pozytywnych wyników. Nie znale-
ziono ani ¿ywej ani martwej. Zbrodniarze chytrze zatarli œlady
swej zbrodni przynajmniej na kilka miesiêcy zimowych. Dopiero
wiosna 1945 r., gdy mieszkañcy Tucznej wypêdzili byd³o na pa-
stwisko i zaczêli czerpaæ wodê z pastwiskowej studni dostrzegli
w niej ludzkie zw³oki. By³o to cia³o zamordowanej kierowniczki
szko³y w Tucznej Stefani Soborowej.
O œmierci Stefani Soborowej pisa³ Jan Kukawski: - Sfingowany
proces, Podlaski Kwartalnik Kulturalny nr 1/2009; - Eugeniusz
Borkowski (1906-1993): partyzancki kapelan, proboszcz para-
fii Tuczna (pow. bialski) PKK nr 1/2010 oraz Jan Gromisz, Moja
Choroszczynka Wspomnienia, Warszawa 2013.
Zdaniem Jana Kukawskiego Stanis³awa Soborowa wspó³praco-
wa³a z SB i utrwala³a w³adzê ludow¹. Powo³uje siê na archiwalia
i materia³y z IPN. Pisze, ¿e zosta³a rozstrzelana i wrzucona do
studni.
Œledztwo w tej sprawie prowadzi³ Miko³aj Tarasiewicz przedwo-
jenny sêdzia œledczy z Berezy Kartuskiej, szef wywiadu WiN ps.
£owczy.
Do tego, ¿e po oglêdzinach zw³ok stwierdzono tortury i obciêcie
jêzyka, nie odnosi siê.
Na podstawie dostêpnej literatury napisa³a: Ewa Koziara
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Kalichowszczyzna - 100 lecie odzyskania Niepodleg³oœci
W dniu 12 listopada 2018 r. zosta³ poœwiêcony

i ods³oniêty pomnik pamiêci. Uroczystego poœwiêcenia
dokona³ proboszcz Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiête-
go w ¯eszczynce ks. Robert Bartosik, natomiast uro-
czystego przeciêcia wstêgi wspólnie dokonali Zygmunt
Litwiniuk - wójt gminy Tuczna, Mariusz Kiczyñski - Prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Bialskiego, Zbigniew Soko³ow-
ski - Przewodnicz¹cy Rady Gminy Tuczna oraz Henryk An-
drzejewicz - so³tys wsi Kalichowszczyzna.

Pomnik powsta³ na „skwerku” obok krzy¿a pa-
miêci ufundowanego równie¿ przez mieszkañców miej-
scowoœci. W rozmowie z so³tysem wsi Henrykiem An-
drzejewiczem dowiadujemy siê, i¿ pomys³odawc¹ po-
wstania wspomnianego pomnika pamiêci by³ pan S³awo-
mir Byszuk, który ofiarowa³ kamieñ. Tablica pamiêci i fi-

gura or³a ufundowana zosta³a przez mieszkañców miej-
scowoœci.

„Wolna ojczyzna i pañstwo niepodleg³e s¹ najwiê-
kszym i najcenniejszym skarbem ka¿dego cz³owieka”.
Wincenty Witos.

Tym cytatem mieszkañcy Kalichowszczyzny gmi-
na Tuczna postanowili uczciæ 100 rocznicê odzyskania
Niepodleg³oœci przez Polskê.

Zapytaliœmy pana S³awomira Byszuka sk¹d taki
pomys³, na co odpar³: -

Grunt pod pomnikiem w czêœci po³o¿ony jest rów-
nie¿ na dzia³ce pana S³awomira.

Po oficjalnych uroczystoœciach wszyscy miesz-
kañcy œwiêtowali Niepodleg³oœæ na placu, który równie¿
zosta³ zmodernizowany ze œrodków z Funduszu So³eckie-
go. Dzieci na pobliskim przystanku przygotowa³y Galeriê
o tematyce Niepodleg³oœciowej.

(ug.)

Kamieñ wykopa³em z w³asnego
pola, wiele lat by³ dla mnie uci¹¿liwy podczas plac polo-
wych, to te¿ postanowi³em go usun¹æ. Przywioz³em go na
posesjê i w pierwszym momencie chcia³em postawiæ
w ogrodzie, jednak¿e po g³êbszym zastanowieniu i oglê-
dzinach, jako ¿e mia³ dwie strony doœæ p³askie pomyœla-
³em, ¿e ³adnie by³o by zawiesiæ na nim tablicê. Jednak ka-
mieñ z tablic¹ w ogrodzie nie bardzo mi przypasowa³. Tak
powsta³ pomys³ zrobienia pomnika pamiêci, w miejscu
gdzie jakiœ czas wczeœniej mieszkañcy postawili krzy¿ na
naszym tak zwanym skwerku.

12 lutego 2019 r. odby³a siê wycieczka do Warszawy zor-
ganizowana wspólnie przez Wójta Gminy Tuczna, Gminn¹
Bibliotekê Publiczn¹ i Zespó³ Szkolno - Przedszkolny
w Tucznej. Uczestniczy³o w niej 42 uczniów i 9 opieku-
nów. Pierwszym punktem wycieczki by³ park Trampolin,
gdzie m³odzie¿ mog³a spo¿ytkowaæ nadmiar swojej ener-
gii. Zajêcia rozpoczê³y siê od solidnej rozgrzewki, któr¹
poprowadzi³ jeden z instruktorów Hangar 646, nastêpnie
uczniowie mogli korzystaæ z licznych atrakcji parku tram-
polin. Po œwietnej zabawie i intensywnym wysi³ku udaliœ-
my siê na obiad do Galerii Wileñskiej, kolejnym punktem
programu by³a jazda na ³y¿wach na Zimowym Stadionie
Narodowym. (gbp)
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