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* 3 maja - rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

* 3 maja - uroczystoœci stra¿ackie
w Gminie Tuczna. Poœwiêcenie kapliczki
œw. Floriana, czytaj str. 23
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Ju¿ od ponad roku pojêcia te zaw³adnê³y nasz¹
wyobraŸni¹. Epidemia zgarnê³a wielkie ¿niwo, ale
jeszcze d³ugo bêdziemy odczuwali jej skutki, prawie we
wszystk ich obszarach ¿yc ia zbiorowego i
indywidualnego.
Doœwiadczanie epidemii i jej skutków nie ominê³o
mieszkañców gminy Tuczna.
Jak ludzie ¿yj¹, pracuj¹, funkcjonuj¹ w tych czasach?
Przede wszystkim dzia³aniom towarzyszy niepokój,
staramy siê zabezpieczyæ, stosujemy siê do zarz¹dzeñ
w³adzy pañstwowej, ale czasem te¿ siê buntujemy.
Staramy siê sobie pomagaæ, ale te¿ zamykamy nasze
domy obawiaj¹c siê zaka¿enia. ¯ycie spo³eczne,
towarzyskie zanik³o. Spotykamy siê z innymi tylko
wtedy, jeœli jest to koniecznoœæ.
Epidemia obna¿y³a s³aboœæ instytucji pañstwowych i
religijnych ale te¿ wiêzi spo³ecznych i takiej zwyk³ej
ludzkiej solidarnoœci.
Szko ³y i p r zedszko la dz ia ³a j¹ zgodn ie z
rozporz¹dzeniami w³adzy pañstwowej. Do przedszkoli
wróci³y dzieci oraz uczniowie klas I-III. Nie wyklucza siê
nauki hybrydowej. M³odzie¿ szkó³ bran¿owych na razie
wróci³a na praktyki zawodowe. Tekst ten piszê 26
kwietnia. Co ze starszymi uczniami, maturzystami???
Jak bêdzie zobaczymy. Najm³odsze pokolenie te¿
bardzo odczu³o skutki zamkniêcia. Dzieci s¹
zdezorientowane, brak codziennych relacji szkolnych
zarówno w obszarze nauki jak i spotkañ kole¿eñskich
Ÿle wp³ywa na ich stan emocjonalny, a co za tym idzie
motywacjê i chêæ do nauki. Tak naprawdê uczniom i
studentom zabrano ca³y rok nauki.

Na pocz¹tku pandemii w szycie maseczek
zaanga¿owa³y siê: kadra Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Miêdzylesiu przy wspó³pracy z Klubem
Seniora w Tucznej, Klubem Seniora „Aktywny Senior na
czasie”, Zespo³em Szkolno - Przedszkolnym w Tucznej.
Uszyto maseczki ochronne dla uczestników i ich rodzin
oraz mieszkañców Gminy Tuczna.
Urz¹d Gminy Tuczna przyjmuje interesantów zgodnie z
obowi¹zuj¹cym re¿imem sanitarnym.
Pracuje zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z
dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia
okreœlonych ograniczeñ, nakazów i zakazów w zwi¹zku z
wyst¹pieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z póŸn.
zm. ) na ³o ¿ono na k ie r own i ków u r zêdów
samorz¹dowych oraz innych samorz¹dowych jednostek

Gmina Tuczna

organizacyjnych wykonuj¹cych zadania publiczne
obowi¹zek polecenia pracownikom wykonywania pracy
zdalnej. Do decyzji kierownika danej jednostki lub
urzêdu pozostawiono, które zadania bêd¹ wykonywane
stacjonarnie. Mo¿e on wy³¹czyæ z zakresu pracy zdalnej
pracowników realizuj¹cych zadania niezbêdne do
zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania
niezbêdne ze wzglêdu na przepisy prawa lub potrzeby
urzêdu lub jednostki, je¿eli nie jest mo¿liwe ich
wykonywanie w ramach pracy zdalnej (§ 22
rozporz¹dzenia).

„

.” - Takie i
podobne zdania wypowiadane w œrodkach masowego
pr zekazu elektr yzuj¹ ludzi i motywuj¹ do
dostosowywania siê do zarz¹dzeñ, których celem jest
ograniczenie do minimum kontaktów spo³ecznych.
Rz¹dowy Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego koordynuje
wszelkie dzia³ania zwi¹zane z funkcjonowaniem ludzi w
przestrzeni publicznej. I pozostaje mieæ nadziejê, ¿e za
tymi dzia³aniami naprawdê stoi dobro drugiego
cz³owieka.
Idzie wiosna, bêdzie coraz cieplej a wiêc ró¿ne wirusy
bêd¹ mia³y ograniczone pole do popisu. Okres wakacji,
miejmy nadziejê, ¿e bêdzie to ju¿ czas powracania do
normalnego funkcjonowania.
Ale nadal trzeba bêdzie uwa¿aæ, bo zaraziæ siê zawsze
mo¿na, COVID-19 nadal bêdzie wystêpowa³, ale nie w
takiej skali. I to ¿yczenie te¿ z dopiskiem, miejmy
nadziejê.

Ewa Koziara

W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost
zaka¿eñ koronawirusem, którego skutkiem jest coraz
wiêksza liczba zajêtych ³ó¿ek oraz respiratorów w
szpitalach, a tak¿e wzrost liczby zgonów

COVID - 19, KORONAWIRUS, MASECZKI,
PRACA I NAUKA ZDALNA, LOCKDOWN,

SZCZEPIONKI...
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Inwestycje realizowane przez Gminê TucznaInwestycje realizowane przez Gminê Tuczna

dokoñczenie str. 6-7

2019-2020
Od kilkunastu lat Gmina Tuczna systematycznie

siê rozwija. Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk
realizuj¹c swój plan rozwoju gminy rozpocz¹³ od
inwestycji zwi¹zanych z gospodark¹ wodno - œciekow¹,
które stanowi¹ podstawê w³aœciwego rozwoju gminy.
Jako najwiêkszy projekt z tego zakresu wymieniæ tutaj
nale¿y przede wszystkim projekt zrealizowany w
poprzedniej perspektywie finansowej pn.

. Wartoœæ
projektu wynios³a ponad 10 milionów. Realizacja tego
najwiêkszego jak do tej pory projektu stanowi³a
podwaliny pod w³aœciwy rozwój Gminy.

K o l e j n ¹
i n w e s t y c j ¹
n i e z b ê d n ¹ d o
wykonan i a b y ³ a
Modernizacja ujêcia
wody w Tucznej,
które wybudowane
zosta³o w 1985 roku
i przez ca³y okres
eksploatacji nie by³o
g r u n t o w n i e
r e m o n t o w a n e .
Realizacja projektu
pn.

pozwoli³a na kompleksowe zmodernizowanie ujêcia
wody. W ramach projektu zrealizowano równie¿
wymianê wodomierzy na nowoczesne wodomierze z
odczytem radiowym. Ca³kowita wartoœæ inwestycji
wynios³a , z czego dofinansowanie
stanowi³o .

Kolejnym wa¿nym zrealizowanym projektem z
zakresu gospodarki wodno-œciekowej by³ projekt pn.

w ramach którego
kompleksowemu remontowi zosta³o poddane ujêcie
wody w Wólce Zab³ockiej. W ramach inwestycji
rozbudowano równie¿ sieæ wodoci¹gow¹ w
miejscowoœciach Matiaszówka, Miêdzyleœ, Wólka
Zab³ocka Kolonia. Ca³kowita wartoœæ projektu wynios³a

, z czego dofinansowanie stanowi³o
Ponadto w ramach obydwu ww.

projektów na potrzeby funkcjonowania ujêæ wody
zamontowano , które pozwol¹
na znaczne obni¿enie kosztów oraz przyczyni¹ siê do

„Budowa
Gminnej oczyszczalni œcieków, kanalizacji i
przydomowych oczyszczalni œcieków ”

„Modernizacja
h y d r o f o r n i w
m i e j s c o w o œ c i
Tuczna, monta¿
p a n e l i

fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy”

1 039 720,80 z³
622 838,99 z³

„Przebudowa ujêcia wody oraz rozbudowa sieci
wodoci¹gowej w gminie Tuczna”

1 603 397,95 z³ 1
079 397,65 z³

panele fotowoltaiczne

ochrony œrodowiska. Obywa projekty dotycz¹ce ujêæ
wody zrealizowane zosta³y w ramach dzia³ania 6.4
Gospodarka wodno - œciekowa Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Kolejnym mniejszym aczkolwiek równie wa¿nym
przedsiêwziêciem z zakresu wod-kan, zrealizowanym
tym razem ze œrodków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich by³o przedsiêwziêcie pn.

W ramach
inwestycji w Tucznej
rozbudowano sieæ
k a n a l i z a c y j n ¹ i
wodoci¹gow¹ oraz
w y b u d o w a n o
p r z y d o m o w e
o c z y s z c z a l n i e
œcieków.

Ww. projekty
realizowane by³y w
latach 2017-2020 i
przyczyni³y siê do
z a p e w n i e n i a
bezpieczeñstwa i
stabilnoœci gminy
Tuczna w zakresie
gospodarki wodno-
œciekowej.

W œ r ó d
strategicznych projektów zrealizowanych przez Gminê
Tuczna zdecydowanie nale¿y wymieniæ projekt pn.

„Rozbudowa
systemu wodno -
kanalizacyjnego w
m i e j s c o w o œ c i
Tuczna.”
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Rozmowa z pos³em na Sejm RPDariuszem Stefaniukiem

*By³ pan prezydentem miasta Bia³a Podlaska a
wiêc problemy samorz¹dowe s¹ panu znane.
Co prawda trudno porównywaæ miasto z gmin¹

wiejsk¹, ale zdaniem pana jaka jest rola samorz¹du w
rozwoju danego terenu?

* Fundusze z Krajowego Planu Odbudowy maj¹ byæ
uruchomione w 2021 r., na jakim etapie s¹ prace?

Samorz¹d odgrywa kluczow¹ rolê w rozwoju ka¿dego
regionu. Tak jak samorz¹d wojewódzki oddzia³uje na
programy ze œrodków Unii Europejskiej, sieæ dróg
wojewódzkich, tak samorz¹d powiatowy jest
stymulatorem rozwoju w skali powiatu, drogi
powiatowe, szko³y œrednie, PCPR czy szpitale i w koñcu
gmina jako najmniejsza jednostka samorz¹dowa, ale
zarazem ta, która jest najbli¿ej ludzi, kszta³tuje nasze
postrzeganie danej miejscowoœci. Wielokrotnie to
w³aœnie Wójt jest autor ytetem dla lokalnej
spo³ecznoœci, to od pomys³ów i planów danego
w³odarza zale¿y rozwój naszej ma³ej ojczyzny jak¹ jest
gmina. Wiele projektów z poziomu Warszawy jest
niemo¿liwych do zrealizowania bez wspó³pracy z

samorz¹dem lokalnym. Dzisiaj widzimy to na
przyk³adzie walki z pandemi¹ koronawirusa. Ale
przecie¿ nie obce s¹ nam powodzie czy inne klêski
¿ywio³owe gdzie w³adze wojewódzkie bazuj¹ na
wspó³pracy z dan¹ gmin¹ w celu ratowania dobytku i
¿ycia mieszkañców. Dlatego jest tak wa¿na wspó³praca
na ka¿dym szczeblu w³adzy bo jej beneficjentem jest na
koñcu cz³owiek zamieszkuj¹cy dan¹ miejscowoœæ. W
swojej dzia³alnoœci samorz¹dowej a dzisiaj
parlamentarnej w³aœnie taka wizja mi przyœwieca,
wspó³praca i dbanie o rozwój naszego regionu
Po³udniowego Podlasia. Dziœ ju¿ mo¿emy dostrzec
namacalnie te zmiany (Autostrada A2 do granicy
pañs twa , d r oga S -19 , r ozbudowa po r tu
prze³adunkowego w Ma³aszewiczach, Jednostka
Wojskowa na bialskim lotnisku ale równie¿ program
500+ czy Fundusz Dróg Samorz¹dowych), a mamy
jeszcze wiele innych pomys³ów na rozwój Polski
wschodniej i wierzê, ¿e zaczynaj¹c od gminy, a koñcz¹c
na rz¹dzie ta wspó³praca przyniesie swoje pozytywne
owoce.

Krajowy Plan Odbudowy musi zostaæ przedstawiony
Komisji Europejskiej do koñca kwietnia 2021 roku.
Komisja Europejska ma dwa miesi¹ce na ocenê i
podjêcie decyzji o wsparciu finansowym w ramach KPO.
Polska opozycja gro¿¹c i stawiaj¹c warunki proponuje
de facto aby odrzuciæ najlepszy w historii bud¿et dla
Polski. To jest faktyczna próba POLexitu w imiê
politycznych sejmowych rozgrywek. Pamiêtajmy, ¿e
walka toczy siê o blisko 770 miliardów z³. na lata 2021-
2027, które wynegocjowa³ dla Polski w lipcu 2020 r.
premier Mateusz Morawiecki. Nigdy w historii nie

mieliœmy mo¿liwoœci skorzystaæ z tak wielkich œrodków
na rozwój naszej Ojczyzny. Œrodki z Krajowego Planu
Odbudowy musz¹ byæ przeznaczone na inwestycje i
reformy, wpisuj¹ce siê w kluczowe obszary takie jak:
zdrowie, gospodarka i przedsiêbiorcy, energia i
œrodowisko, cyfryzacja, infrastruktura, transport,
innowacje, spo³eczeñstwo, spójnoœæ terytorialna. 20
proc. œrodków musi trafiæ na cyfryzacjê, 37 proc. na
inwestycje zwi¹zane ze œrodowiskiem oraz ochron¹
zdrowia. Chcemy, aby te œrodki wspiera³y
zrównowa¿ony rozwój naszego kraju i oczywiœcie
naszego regionu, to znak firmowy naszych rz¹dów.
Warto wspomnieæ, ¿e to w³aœnie Województwo
Lubelskie bêdzie po Województwie Œl¹skim
najwiêkszym beneficjentem tych pieniêdzy z poœród 16
województw. Jak zapewni³ premier Mateusz Morawiecki
mamy otrzymaæ 1,768 miliarda euro. 2 kwietnia
zakoñczy³y siê konsultacje spo³eczne KPO, które trwa³y
od 26 lutego. W ramach konsultacji zorganizowaliœmy 3

debaty poœwiêcone piêciu filarom Krajowego Planu
Odbudowy. Udzia³ w wydarzeniu mog³a wzi¹æ ka¿da
zainteresowana osoba. Formularz za pomoc¹, którego
mo¿na by³o zg³aszaæ uwagi by³ dostêpny na stronach
internetowych prowadzonych przez Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej. Za nami równie¿ ponad
25 godzin wys³uchañ dotycz¹cych Krajowego Planu
Odbudowy. Podczas wszystkich piêciu spotkañ, obecny
by³ wiceminister funduszy i polityki regionalnej
Waldemar Buda oraz pracownicy Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej. W trakcie konsultacji
spo³ecznych, w tym wys³uchañ publicznych, wp³ynê³o
ponad 5 tys. uwag oraz komentarzy i propozycji do
krajowego Planu Odbudowy. Obecnie uwagi s¹
analizowane i Krajowy Plan Odbudowy jest
modyfikowany tak, aby uwzglêdniæ, jak najwiêcej
propozycji zmian. Intensywnie pracujemy, by jak
najszybciej, pr zedstawiæ ostateczn¹ wersjê
dokumentu. Przed przekazaniem Krajowego Planu
Odbudowy do Komisji Europejskiej, co powinno
nast¹piæ do koñca kwietnia, dokument zostanie
przekazany pod obrady Rady Ministrów. Organizacje
pozarz¹dowe, jako podmioty bêd¹ mog³y ubiegaæ siê o
wsparcie w ramach konkursów planowanych dla wielu
dzia³añ, m.in. zwi¹zanych z dywersyfikacj¹ dzia³alnoœci
przedsiêbiorstw. W systemie realizacji Krajowego
Planu Odbudowy dopisaliœmy podmioty, które bêd¹
wchodzi³y w sk³ad Komitetu Monitoruj¹cego KPO. To
przedstawiciele resortów, samorz¹dów terytorialnych,
przedsiêbiorców, strony spo³ecznej oraz organizacji
pozarz¹dowych. Dlatego tym bardziej jaskrawie widaæ
nieczyste intencje opozycji, sugeruj¹ce brak dialogu ze
strony rz¹du w konsultowaniu KPO. Powiem wiêcej pan
pose³ Borys Budka szef PO oraz marsza³ek Senatu
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Tomasz Grodzki nie przyjêli zaproszenia od ministra
Waldemara Budy, który prowadzi³ konsultacje w
sprawie KPO. Widaæ wol¹ uprawiaæ hucpê polityczn¹ ni¿
pochyliæ siê nad szans¹ na szybki rozwój naszego kraju.

Jednym z tzw. komponentów Krajowego Planu
Odbudowy jest „odpornoœæ i konkurencyjnoœæ
gospodarki”. Zwiêkszyliœmy œrodki na inwestycje
zwi¹zane ze skracaniem ³añcucha dostaw w
przetwórstwie rolno-spo¿ywczym - z 500 mln euro na
ponad 1,2 mld. euro. Po³¹czyliœmy inwestycjê dot.
potencja³u badawczego Ministerstwa Edukacji i Nauki z
inwestycj¹ dot. potencja³u badawczego sektora
¿ywnoœciowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zwiêkszyliœmy jednoczeœnie œrodki na dzia³ania
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 97 mln euro do
115 mln euro. A to w³aœnie z tych œrodków
upatrywa³bym zrealizowanie programu - Cyfryzacja i
upowszechnianie nowoczesnych rozwi¹zañ w rolnictwie
na rzecz „Nadbu¿añskiego produktu” jaki stworzy³ Pan
Wójt Zygmunt Litwiniuk dopraszaj¹c inne gminy
naszego powiatu. Bardzo kibicujê Panu Wójtowi w tym
projekcie bo g³êboko wierzê, ¿e mo¿e on odmieniæ
sytuacjê wielu rolników nie tylko w Gminie Tuczna ale w
ca³ym kraju. Coraz wiêcej osób jest œwiadomych co do
produktów rolno-spo¿ywczych jakie chce mieæ na
swoich sto³ach. Ten innowacyjny program zapewni im
produkty zdrowe i ekologiczne jakie mog¹ powstawaæ w
piêknej Gminie Tuczna. Oczywiœcie jest wiele innych
projektów i komponentów z jakich z pewnoœci¹ gmina
skorzysta np. w zakresie ochrony zdrowia. Dlatego te¿,
bardzo czêsto rozmawiamy z Panem Wójtem o ró¿nych
mo¿liwoœciach wsparcia dla gminy.

Jest ich bardzo wiele od funduszy rz¹dowych jak np.
Rz¹dowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, czy szereg
p r o g r a m ó w s e k t o r o w y c h m i n i s t e r s t w a
sprawiedliwoœci, sportu, edukacji czy cyfryzacji. S¹
tak¿e programy twor zone pr zez samor z¹d
województwa. Z mojego doœwiadczenia wiem, ¿e nasi
samorz¹dowcy œwietnie siê poruszaj¹ w tej materii. Na
pewno wiêksze szanse na pozyskanie œrodków bêd¹
mia³y gminy, które ze sob¹ wspó³pracuj¹, takie
dzia³ania bêd¹ doceniane przez Komisjê Europejsk¹.
Dlatego kolejny raz muszê pochwaliæ Pana Wójta
Zygmunta Litwiniuka, który myœl¹c kilka kroków do
przodu zainicjowa³ wspólnie z innymi samorz¹dowcami
p o w i a t u b i a l s k i e g o p o w s t a n i e z w i ¹ z k u
miêdzygminnego, który nie tylko daje wzajemne
wsparcie ale bêdzie te¿ kluczowy do pozyskania
kolejnych œrodków z programów unijnych.

Chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ
mieszkañcom za tak ogromny kredyt zaufania.
Naprawdê nie spodziewa³em siê takiego wyniku
startuj¹c z szóstego miejsca. Mogê obiecaæ, ¿e zrobiê
wszystko, aby pañstwa nie zawieœæ. Moja praca
parlamentarna to nie Warszawa, a nasz region, powiat i

* Jak ocenia pan mo¿liwoœci i szanse pomocy w
ramach tego planu, takim gminom jak gmina Tuczna?

* Z jakich funduszy poleca³ by pan korzystaæ ma³ym
gminom wiejskim?

* W gminie Tuczna mia³ pan bardzo dobry wynik
wyborczy, drugi po 1 PiS, jak by pan to skomentowa³?

gmina. Jestem i bêdê miêdzy ludŸmi, chcê pracowaæ na
rzecz naszego regionu, lobbowaæ i zabiegaæ o œrodki
dla naszej ma³ej Ojczyzny. Wspólnie z moimi kolegami
parlamentarzystami Wicepremierem Jackiem Sasinem
oraz Senatorem Grzegorzem Biereckim jesteœmy
pañstwa d³u¿nikami i przyjació³mi Gminy Tuczna.

Pandemia dotknê³a nasz¹ rodzinê tak samo jak innych
mieszkañców naszego regionu i kraju. ¯ona prowadz¹c
firmê opieraj¹c¹ siê na sprzeda¿y sezonowej nie mo¿e
uznaæ poprzedniego roku za udany, podobnie nasze
dwie córki, które nie mog³y byæ w szkole czy
przedszkolu ze swoimi rówieœnikami. Dla mnie jako
polityka jest to te¿ bardzo trudny okres, praca
parlamentarna, spotkania czy dy¿ury poselskie s¹
bardzo ograniczone. Jednak pok³adamy wielkie
nadzieje w programie szczepieñ i etapowego
zdejmowania obostrzeñ. Na szczêœcie naszej rodziny
nie dotknê³y tragedie œmierci osób bliskich czy ostrego
przebiegu choroby spowodowanej covid-19. Pomimo
obostrzeñ dziêkujemy Panu Bogu, ¿e mogliœmy
zamieniæ mieszkanie w bloku na swój upragniony dom
jednorodzinny na wsi. Odkrywamy razem z córkami
Dari¹ i Liliann¹ uroki ¿ycia na wsi, poranny œpiew
ptaków, ciszê i szum lasu. Renatka skupia siê na
dokoñczeniu swojego doktoratu z ekonomii oraz
studiów MBA. Ja mam szansê z powodu zdalnych obrad
Sejmu na czêstsz¹ obecnoœæ w domu z Renatk¹ i
naszymi wspania³ymi córkami. Mieszkaj¹c praktycznie
w centrum miasta i maj¹c liczne obowi¹zki zawodowe
codzienne obcowanie z przyrod¹ i wspólny obiad by³ dla
nas luksusem. Z nadziej¹ patrzymy w przysz³oœæ, bo
pandemia w koñcu odejdzie i powróci aktywnoœæ
spo³eczna oraz ¿ycie gospodarcze. Dla naszej rodziny
to bêdzie równie¿ prze³omowy rok, bo spodziewamy siê
kolejnego dziecka. Oboje z niecierpliwoœci¹ czekamy
jego przyjœcia na œwiat.
Bardzo dziêkujê, za spotkanie. ¯yczê Pañstwu wiele
zdrowia i do zobaczenia mam nadziejê wkrótce ju¿ w
Gminie Tuczna.

Dziêkujê za rozmowê: Ewa Koziara

* Epidemia to te¿ pogorszenie siê relacji spo³ecznych
a nawet rodzinnych. Jak pana rodzina znosi ten trudny
czas?
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cd. ze str. 3

„Instalacja odnawialnych Ÿróde³ energii w Gminie
Tuczna”

3 056 187,51 z³
1 922 190,00 z³.

„Instalacja odnawialnych Ÿróde³
energii w Gminie Tuczna - II etap”

1 630 042,69 z³
949 413,53 z³

„Rewitalizacja Gminy Tuczna”.

zrealizowany w latach 2018-2019. W ramach
projektu na potrzeby mieszkañców zamontowano 133
instalacje solarne oraz 88 pomp ciep³a do
podgrzewania ciep³ej wody u¿ytkowej. Jednoczeœnie
zamontowano 8 kot³ów na biomasê w budynkach
komunalnych takich jak m.in. œwietlice wiejskie.
Inwestycja zosta³a zrealizowana w ramach dzia³ania
4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Wartoœæ projektu wynios³a , z czego
dofinansowanie stanowi³o

Inwestycje w OZE na potrzeby mieszkañców
bêd¹ kontynuowane w najbli¿szym czasie za spraw¹
realizacji projektu pn.

na realizacjê
którego Gmina Tuczna w ostatnim czasie otrzyma³a
œrodki w Regionalnego Programu Operacyjnego. W
ramach projektu na potrzeby mieszkañców naszej
gminy zostanie zamontowanych ³¹cznie 119 szt.
instalacji OZE takich jak: instalacje fotowoltaiczne - 88
sztuk, kolektory s³oneczne - 14 sztuk, pompy ciep³a do
ogrzewania c.w.u. - 8 sztuk, kot³y na biomasê - 9 sztuk.
Dodatkowo instalacja fotowoltaiczna zostanie
zamontowana równie¿ na potrzeby Zespo³u Szkolno -
Przedszkolnego w Tucznej. Wartoœæ ca³ego projektu
wynosi , a kwota dofinansowania to

. Realizacja zaplanowana jest na lata
2021-2022.

Kolejnym niezwykle wa¿nym projektem jest
Ten kompleksowy

projekt inwestycyjno-spo³eczno-gospodarczy znajduje
siê w trakcie realizacji. W ramach projektu

zmodernizowano ju¿ kompleksowo budynek po by³ym
SKR w Tucznej. W obiekcie powstanie spó³dzielnia
socjalna i bêd¹ œwiadczone us³ugi z zakresu mechaniki
pojazdowej oraz gastronomii. W najbli¿szych
miesi¹cach zostanie on wyposa¿ony w specjalistyczny
sprzêt warsztatowy oraz z zakresu gastronomii. W tym
nowoczesnym obiekcie powstanie kilka miejsc pracy.

W ramach projektu aktualnie modernizowane
s¹ równie¿ œwietlice wiejskie w miejscowoœciach
Bokinka Królewska, ¯uki oraz Wólka Zab³ocka. Z kolei
zrealizowano ju¿ zakres rzeczowy dotycz¹cy szko³y w
Tucznej - teren wokó³ szko³y zosta³ zagospodarowany
m.in. poprzez si³owniê zewnêtrzn¹, obiekty ma³ej
architektury oraz lampy solarne. Wartoœæ ca³ego
projektu wynosi , a dofinansowanie
stanowi Jest to najwiêkszy projekt
realizowany przez Gminê Tuczna w obecnej
perspektywie finansowej. Jego realizacja zaplanowana
jest do koñca 2021 roku. Projekt wspó³finansowany
jest z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego w ramach dzia³ania 13.4
Rewitalizacja obszarów wiejskich.

N a s t ê p n y m p r o j e k t e m s p o ³ e c z n o -
inwestycyjnym zrealizowanym w ostatnich latach jest
projekt pn.

W ramach projektu na
potrzeby Œrodowiskowego Domu Samopomocy w
Miêdzylesiu zaadaptowano budynek gospodarczy.
Dziêki temu zwiêkszono liczbê dostêpnych miejsc w
ŒDS oraz zwiêkszono zatrudnienie. Projekt
zrealizowano z dzia³ania 13.2 Infrastruktura us³ug
spo³ecznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego, a jego wartoœæ wynios³a

, z czego dofinansowanie stanowi³o

Wœród inwestycji prowadzonych przez Gminê
Tuczna nie nale¿y zapominaæ o inwestycjach
drogowych. W ostatnich latach uda³o nam siê pozyskaæ
œrodki z Funduszu Dróg Samorz¹dowych na dwie drogi:

na odcinku o d³ugoœci 1,015 km oraz
na odcinku o

d³ugoœci 0,183 km. Wartoœæ przebudowy drogi w

3 929 412,23 z³
2 958 741,44 z³.

„Poprawa dostêpnoœci infrastruktury
spo³ecznej w Gminie Tuczna”.

416 029,29 z³ 353
142,96 z³.

drogê gminn¹ Nr 101185L w miejscowoœci Ogrodniki
drogê gminn¹ Nr

101149L w miejscowoœci Tuczna
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Ogrodnikach to z czego dofinansowanie
wynios³o Z kolei wartoœæ drogi w
Tucznej to z czego dofinansowanie
wynios³o . Poza drogami gminnymi Gmina
Tuczna wnios³a równie¿ udzia³ w kwocie 200 000,00 z³
w budowê drogi powiatowej na trasie Tuczna-
S³awatycze. W ostatni czasie wyremontowano równie¿
drogi powiatowe m.in. w Bokince Królewskiej oraz
Matiaszówce. Ponadto co roku znaczna czêœæ
Funduszy So³eckich przeznaczana jest na remonty dróg
gminnych.

Z aktualnie realizowanych projektów nale¿y
wyró¿niæ projekt pn.

Inwestycja
dotyczy budynku Urzêdu Gminy oraz budynku
„Agronomówki”. Wœród najwa¿niejszych prac nale¿y
wymieniæ przede wszystkim docieplenie œcian i stropu,
wymianê stolarki drzwiowej i okiennej, wymianê
energoch³onnego oœwietlenia na LED, a tak¿e wymianê
Ÿród³a ciep³a dla obydwu budynków. Wartoœæ ca³kowita
projektu to , z czego gmina otrzyma³a
dofinansowanie w kwocie . Projekt
zostanie zrealizowany do koñca bie¿¹cego roku.

Wœród projektów spo³ecznych realizowanych
przez Gminê Tuczna nale¿y wymieniæ projekty pn.

oraz
realizowane z Europejskiego Funduszu

Spo³ecznego. Wartoœæ obydwu projektów to
z³. Wartym podkreœlenie jest fakt, i¿ realizacja

ww. projektów nie wymaga wk³adu w³asnego w formie

427 710,38 z³
213 855,00 z³.

133 806,53 z³
56 295,00 z³

„Termomodernizacja budynków
u¿ytecznoœci publicznej w Gminie Tuczna”.

939 907,38 z³
512 455,16 z³

„Aktywny Senior na czasie” „Klub Seniora w
Tucznej”

1 308
437,50

finansowej. Z kolei w ramach projektu pn.

zrealizowano na potrzeby mieszkañców cykl
szkoleñ z obs³ugi komputera oraz internetu.

Gmina Tuczna zaanga¿owa³a równie¿ znaczne
œrodki na potrzeby szko³y w Tucznej za spraw¹ realizacji
projektów takich jak

oraz
realizowanych ze

œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W
ramach projektów zakupiono wyposa¿enie na potrzeby
uczniów oraz nauczycieli, zmodernizowano parter
budynku na potrzeby przedszkola oraz zrealizowano
szereg zajêæ dodatkowych dla uczniów oraz kursów dla
nauczycieli. £¹czna wartoœæ obydwu projektów to

W realizacji znajduje siê równie¿ projekt
dotycz¹cy

dofinansowany z
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Niestety z powodu nie
wywi¹zania siê z umowy przez wykonawcê robót Gmina
Tuczna zosta³a zmuszona do odst¹pienia od umowy z
winy Wykonawcy oraz og³oszenia przetargu na
dokoñczenie robót przez nowego wykonawcê. Umowa
na dokoñczenie robót jest podpisana, a wszelkie prace
powinny siê zakoñczyæ w 2021 roku.

Po zrealizowaniu projektów wod-kan oraz innych
projektów infrastrukturalnych Wójt Gminy Pan Zygmunt
Litwiniuk chc¹c dalej inwestowaæ w rozwój naszej
Gminy, zaplanowa³ do realizacji partnerski projekt
turystyczny pn.

którego g³ównym za³o¿eniem jest wybudowanie
dwóch wie¿ widokowych w miejscowoœciach Tuczna
oraz ¯uki oraz utworzenie wspólnie z partnerami
projektu czyli gminami £omazy, S³awatycze, Kodeñ,
K o n s t a n t y n ó w o r a z R o k i t n o w s p ó l n e g o
kompleksowego produktu turystycznego. Niestety do
tej pory nie uda³o siê rozpocz¹æ realizacji inwestycji
pomimo przeprowadzenia piêciu postêpowañ
przetargowych na wy³onienie wykonawców. Oferowane
przez firmy kwoty znacz¹co odbiega³y od kwot
przewidzianych w bud¿ecie projektu. W celu obni¿enia
kosztów realizacji inwestycji podjêto decyzjê o
przeprojektowaniu wie¿ widokowych. Aktualnie trwaj¹
procedury zwi¹zane z uzyskaniem nowych pozwoleñ na
budowê oraz og³oszeniem przetargu wed³ug nowej
dokumentacji.

Z powodu pandemii oraz wprowadzonych
ograniczeñ Gmina Tuczna zmuszona zosta³a do
od³o¿enia w czasie realizacji projektu ze œrodków
Programu Polska - Bia³oruœ - Ukraina pn.

Jeœli
pozwol¹ na to warunki epidemiczne to realizacja
projektu rozpocznie siê w roku 2022 r. Projekt
realizowany bêdzie wspólnie z dwoma partnerami z
Bia³orusi tj. Gmin¹ Kleyniki oraz Domaczevo i zak³ada
m.in. cykl wydarzeñ kulturowych oraz transgraniczny
rajd rowerowy. Andrzej Harasimiuk

„Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Tuczna”

„Edukacyjna (R)Ewolucja w
Gminie Tuczna” „SMYKI NA START - utworzenie
przedszkola w Gminie Tuczna”

1
363 788,86 z³.

boisk sportowych przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Tucznej

„Zwiêkszenie dostêpnoœci do atrakcji
turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój
œ c i e ¿ ek t u r y s t y c z n ych i i n t eg r a c j ê z
ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green
Velo”

„Polish-
Belarusianmeetings of borderlandcultures”.
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wzglêdów gospodarczych, bezp ieczeñstwa,
zapewnienia ochrony zdrowia i higieny niezbêdne.
Te zadania zosta³y zapisane i oczekiwa³y na œrodki
pomocowe w pierwszym wieloletnim programie
inwestycyjnym gminy uchwalonym w kadencji Rady
Gminy Tuczna w latach 2002-2006. Niestety przy
naszych dochodach musieliœmy byæ cierpliwi i czekaæ na
œrodki zewnêtrzne.
Realizacja wymienionych inwestycji da³a nam
przestrzeñ na zajêcie siê dzia³aniami tzw. „miêkkimi”.
Utworzyliœmy Œrodowiskowy Dom Samopomocy w
Miêdzylesiu, uruchomiliœmy dwa kluby seniora w
Tucznej, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Tucznej
zrealizowa³ trzy du¿e projekty edukacyjno-inwestycyjne
no i najwiêkszy projekt Rewitalizacja Gminy Tuczna w
ramach którego powsta³a Spó³dzielnia Socjalna w
Tucznej. Skorzystaliœmy ze œrodków Ministerstwa
Sportu i Turystyki buduj¹c Otwarte Strefy Aktywnoœci w
Matiaszówce i w Bokince Pañskiej.
Oddaliœmy do u¿ytku boisko wielofunkcyjne o

nawierzchni syntetycznej w Tucznej, a od wrzeœnia
uruchomimy boisko trawiaste Obecnie pracujê nad
utworzeniem spó³dzielni energetycznej zrzeszaj¹cej
mieszkañców jak równie¿ inne podmioty funkcjonuj¹ce
na obszarze naszej gminy.

Jak wspomina³em niektóre zadania zaplanowane by³y
du¿o wczeœniej dlatego nale¿a³o przygotowaæ siê
poprzez opracowanie dokumentacji technicznych,
pozwolenia na budowê, kosztorysu inwestorskiego a
nawet zakupu dzia³ki jak mia³o to miejsce w przypadku
oczyszczalni œcieków gdzie wybrana lokalizacja by³a
najkorzystniejsza ze wzglêdów wysokoœciowych. To
wymaga czasu i cierpliwoœci. Obecny, koñcz¹cy siê
bud¿et unijny wspar³ nasze inwestycje przyk³adem s¹
kwoty na inwestycje w okresie ostatnich 5 lat: rok 2016 -
433.712,67 z³.; rok 2017 - 460.452,46 z³.; rok 2018 -
3.845.216,86 z³.; rok 2019 - 3.349.063,82 z³.; rok
2020 - 2.564.138,78 z³.
Plan rozwoju gminy mamy doœæ obszerny jedynym
ograniczeniem s¹ œrodki na udzia³ w³asny, ka¿dy kto
realizowa³ zadanie z udzia³em œrodków unijnych zna to
ograniczenie. Znam sytuacjê naszych mieszkañców w
ogromnej przewadze rolników, dlatego Rada Gminy
Tuczna stosuje mo¿liwie najmniejsze obci¹¿enia
podatkowe. W przypadku podatku od nieruchomoœci
rolników jako jedyni w powiecie stosujemy zwolnienie z
podatku, podobnie w przypadku op³at za wodê,
kanalizacjê czy odpady mamy stawki najni¿sze w naszym

* To znaczy, ¿e decyzje finansowe w gminie to powa¿ne
wyzwanie, mog³o siê przecie¿ nie udaæ. Gmina Tuczna
niestety jest gmin¹ rolnicz¹ i biedn¹, a udaje siê panu
pozyskiwaæ œrodki pozabud¿etowe i w bud¿ecie
wygospodarowywaæ pieni¹dze na wk³ad w³asny. Jak to
siê udaje?

Rozmowa z wójtem gminy TucznaZygmuntem Litwiniukiem

Inwestujemy w ludzi

* Mamy epidemiê, która wygenerowa³a nowe
problemy. Zdaniem pana jakie obszary
aktywnoœci samorz¹du s¹ utrudnione?

* Gmina Tuczna pozyskuje du¿o „miêkkich
projektów”, a wiec takich, które zaspokajaj¹ potrzeby
spo³eczne, z czego to wynika?

Zanim spróbujê odpowiedzieæ na to pytanie chcia³bym
bardzo gor¹co podziêkowaæ osobom zaanga¿owanym w
d z i a ³ a n i a z m i e r z a j ¹ c e d o o g r a n i c z e n i a
rozprzestrzeniania siê pandemii. Dziêkujê Ko³om
Gospodyñ Wiejskich z Gminy Tuczna, Klubom Seniora,
pracownikom Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w
Tucznej, Œrodowiskowego Domu Samopomocy w
Miêdzylesiu. Dziêki ich pracy mieszkañcy naszej gminy
nieodp³atnie otr zymal i maski ochronne w
najtrudniejszym okresie rozprzestrzeniania siê wirusa.
Zdobycie materia³ów do produkcji masek niekiedy
graniczy³o z cudem i podziwia³em zaanga¿owanie i
determinacjê pracowników w ich poszukiwaniu aby
mieszkañcy mieli ochronê. Nie mogê zapomnieæ o
podziêkowaniach wszystkim mieszkañcom gminy.
Dz iêki zachowaniu zasad bezpieczeñstwa,
dostosowania siê do zaleceñ zmniejszaj¹cych

zagro¿enie nasz urz¹d gminy pracowa³ co prawda z
czasowymi ograniczeniami jednak jako nieliczni
funkcjonowaliœmy ca³y czas bez przerw spowodowanych
wykryciem obecnoœci wirusa u pracowników gminy.
Wracaj¹c do pytania, najwiêkszym problemem jaki widzê
spowodowanym pandemi¹ jest sytuacja oœwiaty. Zdalne
nauczanie choæby na najlepszym sprzêcie nie zast¹pi
bezpoœredniego kontaktu z nauczycielem, koleg¹ czy
kole¿ank¹. Ponadto brak aktywnoœci fizycznej w wieku
rozwojowym i ograniczenie naturalnej potrzeby ruchu nie
jest obojêtne dla rozwoju fizycznego ale te¿ i psychiki
uczniów. Kolejnym pytaniem na które nie od razu
otrzymamy odpowiedŸ jest poziom wiedzy jaki zdo³ali
przyswoiæ uczniowie i ewentualne konsekwencje tego w
ich przysz³oœci, wyboru zawodu, aspiracji, kariery.
Uwa¿am, i¿ pozosta³e dziedziny którymi zajmuje siê
samorz¹d gminny maj¹ tu drugorzêdne znaczenie.
Cz³owiek przystosowuje siê do zmiennych sytuacji i
wypracowaliœmy ju¿ schematy dzia³ania umo¿liwiaj¹ce
w³aœciwe wywi¹zywanie siê z naszych obowi¹zków.

Najt r udnie jsze inwestyc je mamy za sob¹.
Uregulowaliœmy gospodarkê wodno-œciekow¹ w naszej
gminie. Zbudowaliœmy od podstaw nowoczesn¹
oczyszczalniê œcieków w Tucznej z sieci¹ kanalizacyjn¹.
Zmodernizowaliœmy obydwa ujêcia wody w Tucznej i
Wólce Zab³ockiej z rozbudow¹ sieci wodoci¹gowej,
której d³ugoœæ wynosi 105 kilometrów. Wszyscy
podjêliœmy ogromny wysi³ek i zobowi¹zanie poniewa¿
wartoœæ wykonanych zadañ przekracza kwotê 20
milionów z³otych. Nie s¹ to pieni¹dze wydane w obiekty
widoczne tak jak nowe drogi czy chodniki, jednak ze
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regionie i w kraju. Niepokoi mnie równie¿ sytuacja
finansowa oœwiaty. Obecnie funkcjonuje w naszej
gminie jedna placówka oœwiatowa, zdawaæ by siê
mog³o, i¿ jest to optymalna organizacja gminnej oœwiaty
i subwencja oœwiatowa powinna zapewniaæ przynajmniej
uposa¿enia nauczycieli. Niestety przepisy oœwiatowe w
zakresie nauczania i zwi¹zanych z tym obowi¹zków
gminy powoduj¹, i¿ w ubieg³ym roku do subwencji
oœwiatowej musieliœmy do³o¿yæ ok. 1 mln. 300 tys.
z³otych. Nie jest to absolutnie wina kadry zatrudnionej w
szkole. Subwencja oœwiatowa przekazywana jest
poprzez wspó³czynnik liczony na ucznia a moim zdaniem
powinien byæ liczony na nauczyciela zatrudnionego na
podstawie centralnie regulowanych zasad, które gmina
musi przestrzegaæ.

Jak nazwa wskazuje projekt ma za zadanie pobudziæ do
¿ycia obiekty które stanowi³y obszar zdegradowany lub
zagra¿aj¹cy degradacji. Poza wydatkami czysto
inwestycyjnymi podejmiemy czynnoœci maj¹ce za cel
powstanie gminnej instytucji anga¿uj¹cej mieszkañców
do wspólnego dzia³ania. W roku bie¿¹cym powo³amy
Gminny Oœrodek Kultury i Sportu w Tucznej. Mam
zwi¹zane z tym plany na o¿ywienie dzia³alnoœci Kó³
Gospodyñ Wiejskich, wykorzystania obiektów
sportowych i rekreacyjnych, rozwoju turystyki wraz z
gminami s¹siaduj¹cymi.
Program rewitalizacji zak³ada remont kilku budynków
bêd¹cych w fatalnym stanie technicznym.
Wyremontujemy trzy œwietlice wiejskie - w Bokince
Królewskiej, ¯ukach, Wólce Zab³ockiej.
W budynku po dawnej Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych w
Tucznej zosta³a utworzona Spó³dzielnia Socjalna o
dwóch profilach dzia³alnoœci. Bêd¹ tam uruchomione
us³ugi mechaniczne i cateringowe. Mieszkañcy gminy w
konkursie wybrali nazwê Spó³dzielni „Wspólna Chata”.
Zagospodarowany zosta³ teren przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Tucznej poprzez m.in. powstanie
si³owni zewnêtrznej, placu parkingowego oraz
oœwietlenia tych obiektów.
W przysz³ym roku bêdziemy realizowali du¿y projekt
turystyczny. Od lat myœlimy o tym aby rekreacja,
agroturystyka, turystyka - sta³y siê obszarem, gdzie
dodatkowe pieni¹dze mog¹ pozyskaæ nasi mieszkañcy.
Wystarczy spojrzeæ na Tuczn¹, stoj¹ du¿e, piêkne domy i
prawie puste. Przecie¿ mo¿na wynaj¹æ to ludziom, którzy
trafi¹ na Podlasie, do gminy Tuczna aby pos³uchaæ ciszy,
odpocz¹æ od miejskiego zgie³ku, pojechaæ rowerem
przed siebie czy wybraæ siê na jagody, poziomki, grzyby.
Na pewno chêtnym pomo¿emy w zak³adaniu
dzia³alnoœci agroturystycznej.

Moje dzia³ania maj¹ce za cel poprawê sytuacji
mieszkañców zwi¹zane s¹ z profilem ich dzia³alnoœci.
Pandemia pokaza³a, i¿ mo¿na funkcjonowaæ bez wielu

* Gmina realizuje trzyletni, du¿y projektu
„Rewitalizacja Gminy Tuczna” o wartoœci 4 mln. z³.
Jakie s¹ pana oczekiwania w stosunku do tego
projektu, jak¹ ma on przynieœæ wartoœæ dodan¹?

* Mówimy o tym co zosta³o zrobione oraz na co
pozyskano fundusze i na pewno powstanie. Ale o czym
pan jeszcze myœli, chcia³oby siê rzec „kombinuje” aby
poprawiæ jakoœæ ¿ycia mieszkañców gminy?

artyku³ów jednak bez ¿ywnoœci jest to nie mo¿liwe.
Wykorzystanie najnowszych technologii w produkcji
rolniczej jest uzasadnione zarówno kosztowo jak te¿ ze
wzglêdu na jakoœæ i bezpieczeñstwo produkowanej
¿ywnoœci. Ponadto wyeliminowanie poœredników zbli¿y
cenê któr¹ otrzymuje rolnik do ceny na pó³ce sklepowej.
Podj¹³em wspó³pracê z Lubelskim Oœrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Koñskowoli, Krajow¹ Sieci¹
Innowacji Rolniczych w Brwinowie pod Warszaw¹,
Uczelniami: SGGW, UMCS, PSW aby przygotowaæ siê do
wykorzystania œrodków dostêpnych w kolejnej
perspektywie finansowej z myœl¹ o rolnikach naszej
gminy jak równie¿ stowarzyszenia „Aktywne
Pogranicze”.

Inicjatyw¹ daj¹c¹ równie¿ realne oszczêdnoœci bêdzie
produkcja energii w ramach spó³dzielni energetycznej.
Wymaga to jeszcze nieco cierpliwoœci z powodu braku
rozporz¹dzeñ do ustawy o OZE z 2019 r.

Tak. Dziêki temu, ¿e Przygraniczny Obszar Funkcjonalny
„Aktywne Pogranicze” istnieje, ka¿da gmina
uczestnicz¹ca i staraj¹ca siê o œrodki unijne ju¿ przy
pierwszej ocenie projektu otrzymuje 10 pkt. za to, ¿e
przynale¿y do „Aktywnego Pogranicza”.
W nowej perspektywie unijnej jedynie du¿e projekty,
sk³adane przez zwi¹zki samorz¹dowe, rozwi¹zuj¹ce
problemy dla obszaru a nie samej gminy bêd¹ mia³y
szansê na otrzymanie dofinansowania.
Jesteœmy teraz „na ostatniej prostej” przy
opracowywaniu strategii rozwoju dla Przygranicznego
Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”.
Dziêkujê za rozmowê: Ewa Koziara

* Czy powstanie zwi¹zku gmin „Aktywne Pogranicze”
spe³nia pana oczekiwania?
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Szko³a w Tucznej
w roku szkolnym 2019-2020
Najlepiej problemy demograficzne w Polsce s¹ widoczne
na przyk³adzie oœwiaty. Pamiêtamy jeszcze szko³y w
Miêdzylesiu i D¹browicy Du¿ej. Siêgaj¹c dalej w
przesz³oœæ to praktycznie prawie ka¿da wieœ w gminie
mia³a szko³ê.
Obecnie jest Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Tucznej,
który zosta³ utworzony z dniem 1 wrzeœnia 2018 roku i
gromadzi wszystkie dzieci z gminy Tuczna. W jego sk³ad
wchodzi Szko³a Podstawowa im. Tadeusza Koœciuszki i
Przedszkole Samorz¹dowe.
Dyrektorem placówki jest pani mgr
a wicedyrektorem pani mgr . W roku
szkolnym 2020/2021 obowi¹zki wicedyrektora pe³ni
pani Anna Kukawska.

W roku szkolnym 2019/20 do 12 oddzia³ów Szko³y
Podstawowej uczêszcza³o 202 uczniów, zaœ do 4
oddzia³ów przedszkola 52 dzieci.
Od rozpoczêcia roku szkolnego minê³y niespe³na trzy
miesi¹ce, a odby³o siê ju¿ wiele imprez i uroczystoœci w
których uczestniczy³a ca³a spo³ecznoœæ szkolna.

mia³a miejsce uroczysta
2019/2020.Uczestniczyli w niej nie tylko

uczniowie i nauczyciele, ale równie¿ przedstawiciele
Urzêdu Gminy, ksiê¿a parafii katolickiej w Tucznej i
prawos³awnej w Miêdzylesiu oraz rodzice.

uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w
w , gdzie zapoznali

siê z technologi¹ produkcji szk³a u¿ytkowego.
Nastêpnie udali siê i
tam wziêli udzia³ w „Pokazach fizycznych”.
W pi¹tek uczniowie Zespo³u Szkolno -
Przedszkolnego w Tucznej pod opiek¹ nauczycielki jêzyka
polskiego wziêli udzia³ w akcji
zorganizowanej przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w
Tucznej. Przedstawiciele szko³y czytali fragmenty noweli
Marii Konopnickiej pt. „Dym”.

odby³a siê Starsi
uczniowie wraz z wychowawcami udali siê w bardziej
odleg³e rejony gminy. Dwie klasy tradycyjnie sprz¹ta³y
lasy pañstwowe we wspó³pracy z Nadleœnictwem

Urszula Rz¹tkowska
Renata Miciuk

2 wrzeœnia inauguracja roku
szkolnego

11 wrzeœnia
wycieczce do Huty Szk³a Parczewie

do Lublina na Wydzia³ Fizyki UMCS

13 wrzeœnia

„Narodowe Czytanie”

24 wrzeœnia akcja Sprz¹tanie Œwiata.

Choty³ów. M³odsi uczniowie porz¹dkowali otoczenie
szko³y i centrum Tucznej.

spo³ecznoœæ uczniowska obchodzi³a
, a przedszkolaki œwiêtowa³y podwójnie,

poniewa¿ mia³y równie¿ wtedy .
uczniowie klas III i IV uczestniczyli w

. Zwiedzal i
gdzie zapoznali siê z

prac¹ obserwatora pogody. Nastêpnie udali siê na
. Zapoznali siê

z prac¹ celnika. Poznali jak przebiega odprawa
podró¿nych udaj¹cych siê za granicê oraz
przyje¿d¿aj¹cych do Polski. Mieli mo¿liwoœæ obserwowaæ
pracê wyszkolonych psów pomagaj¹cych wykrywaæ
przewóz niedozwolonych towarów. Wycieczka by³a z
pewnoœci¹ doskona³ym sposobem na utrwalenie i
wzbogacenie wiedzy zdobywanej na lekcjach.

2019 roku uczniowie klas 5a, 6a i 6b z
Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Tucznej uczestniczyli
w - Park Rekreacyjny
„Zoom Natury”. Dzieci doskonale bawi³y siê w parku
linowym i podczas gry terenowej. Zwiedza³y interaktywne
ekspozycje w laboratoriach wiedzy i uczestniczy³y w
warsztatach „Eksperymenty szalonego chemika”.
Wycieczka dostarczy³a uczestnikom wielu wra¿eñ i
ciekawych prze¿yæ. Park rekreacyjny „Zoom Natury” jest
po³o¿ony w malowniczym miejscu, w³aœciwym na
wypoczynek i edukacjê.
Akcja w dniu

by³a wielkim szkolnym wydarzeniem.
Najpierw by³y ¿mudne przygotowania. Sposoby
wykonywania obliczeñ zosta³y podane na szkolnej
gazetce. Uczniowie wykonali plakaty zachêcaj¹ce do
utrwalenia tabliczki mno¿enia. Czwartego paŸdziernika
odby³o siê sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas
krótkich testów.
Dnia w szkole odby³ siê I etap konkursu
wojewódzkiego . W eliminacjach
wewn¹trzszkolnych wziê³o udzia³ 44 uczniów. Jury
wy³oni³o 12 uczestników, którzy bêd¹ reprezentowali
szko³ê na etapie powiatowym.

odby³a siê akademia z okazji
, na któr¹ przybyli uczniowie,

nauczyciele, pracownicy obs³ugi oraz przedstawiciele
gminy. M³odzi artyœci uœwietnili ten wyj¹tkowy dzieñ
dowcipnym monta¿em s³owno-muzycznym obrazuj¹cym

30 wrzeœnia Dzieñ
Ch³opaka

Dzieñ Przedszkolaka
1 paŸdziernika
wycieczce do Terespola Stacjê
Hydrologiczno - Meteorologiczn¹

drogowe przejœcie graniczne z Bia³orusi¹

2 paŸdziernika

wycieczce do Janowa Lubelskiego

Œwiatowy Dzieñ Tabliczki Mno¿enia 4
paŸdziernika

10 paŸdziernika
„Moda na odblaski”

14 paŸdziernika Dnia
Edukacji Narodowej

Tak by³o...
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codzienn¹ pracê nauczyciela. W kierunku pedagogów
oraz pracowników obs³ugi pop³ynê³o wiele ciep³ych i
mi³ych s³ów. Uczniowie docenili i podkreœlili swoj¹
wdziêcznoœæ za codzienny trud, poœwiêcenie, czujnoœæ i
troskê o dobro wychowanków.

W ramach obchodów ,
uczniowie pod kierunkiem pani
przedstawili monta¿ s³owno - muzyczny poœwiêcony
osobie œw. Jana Paw³a II. Dzieci zaprezentowa³y siê
równie¿ w koœciele parafialnym.
W z inicjatywy Pana Wójta

w ramach Akcji „ZAPINAJ PASY”
odby³a siê w szkole prezentacja
przeprowadzona przez WORD w Bia³ej Podlaskiej. Celem
akcji jest przygotowanie do odpowiedzialnego
uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze
kieruj¹cego i pasa¿era. Uczniowie i doroœli mogli
sprawdziæ, jak du¿e zagro¿enie stwarzaj¹ niezapiête lub
Ÿle zapiête pasy. Dziêki doœwiadczeniu, które daje
symulator mo¿na lepiej zrozumieæ, dlaczego tak wa¿ne
jest zapinanie pasów bezpieczeñstwa pr zed
rozpoczêciem ka¿dej jazdy.

uczniowie klas pierwszych prze¿yli
jeden z najwa¿niejszy dni w ich ¿yciu- odby³o siê ich

Zostali w³¹czenie w poczet braci
uczniowskiej. Œwiadkami tego byli rodzice i ich bliscy,
grono pedagogiczne, rzesza uczniowska oraz dyrekcja.
W trakcie uroczystoœci pierwszoklasiœci wykazali siê
znajomoœci¹ hymnu, symboli narodowych, obowi¹zków
ucznia oraz zachowania siê na przejœciu dla pieszych.
Potem w ozdobnych biretach z³o¿yli na Sztandar Szko³y

Dnia Papieskiego 16 paŸdziernika
Magdaleny Fedorowicz

pi¹tek 18 paŸdziernika
Zygmunta Litwiniuka

symulatora dachowania

18 paŸdziernika

œlubowanie

uroczyst¹ przysiêgê. Aktu pasowania dzieci na uczniów
dokona³a Pani Dyrektor . Aby
upamiêtniæ to wydarzenie, ka¿dy pierwszak otrzyma³
dyplom pami¹tkowy.

w ramach obchodów
przedszkolna grupa czterolatków wykona³a przepyszne
smako³yki z marchwi.

wystêpy uczniów uœwietni³y Gminny
.

odby³o siê .
spo³ecznoœæ uczniowska uczci³a wierszem i

piosenk¹ w szkole.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê wspólnym odœpiewaniem
czterech zwrotek hymnu pañstwowego, a nastêpnie
m³odzi artyœci zaprezentowali swoje umiejêtnoœci.

w koœciele parafialnym po Mszy za Ojczyznê,
m³odzie¿ szkolna wyst¹pi³a dla spo³ecznoœci lokalnej. Jak
co roku szko³a w Tucznej wystawi³a poczet sztandarowy.
Po czêœci artystycznej spo³ecznoœæ uda³a siê pod
pomniki poœwiêcone bohaterskim mieszkañcom Tucznej.
Zapalono znicze, z³o¿ono kwiaty, zaœpiewano pieœni
patriotyczne.

uczniowie brali udzia³ w
gdzie w

kategorii klas I-III zajêli I miejsce, a w kategorii klas IV-
VIII trzecie.

dzieci i m³odzie¿ wyje¿d¿a³y na

przedszkolaki œwiêtowa³y
Ponadto uczniowie szko³y podstawowej i przedszkolaki
uczestniczy³y w wielu szkolnych i pozaszkolnych
imprezach sportowych np. w biegach, meczach pi³ki
no¿nej i pi³ki rêcznej, zawodach w tenisa sto³owego. (sp.)

Urszula Rz¹tkowska

22 paŸdziernika Dnia Marchewki

27 paŸdziernika
Dzieñ Seniora
6 listopada pasowanie na przedszkolaka
8 listopada

Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci

11
listopada

17 listopada XIX Powiatowym
Festiwalu Pieœni Patriotycznej w Tucznej,

19-20-21 listopada
spektakle teatralne do Bia³ej Podlaskiej.

22 listopada Dzieñ Kredki.
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Zdalne nauczanie

Szko³a w dobie epidemii

Nasza szko³a 25 marca 2020 r., podobnie jak
wiêkszoœæ placówek oœwiatowych w ca³ej Polsce,
zderzy³a siê z now¹ rzeczywistoœci¹ - koniecznoœci¹
pracy zdalnej. Stan ten, utrzymuj¹cy siê do koñca roku
szkolnego, by³ niema³ym wyzwaniem zarówno dla
nauczycieli, uczniów jak i rodziców. Nauczanie na
odleg³oœæ wymaga³o bowiem wprowadzenia nowych
technik i metod, do których wiêkszoœæ i nauczycieli i
uczniów nie by³a przygotowana. W pierwszych
tygodniach takiego systemu pracy najwiêkszy problem
stanowi³ brak odpowiedniego sprzêtu, s³aby dostêp
do Internetu, a tak¿e stosunkowo niskie kompetencje
informatyczne m³odszych uczniów. Mimo wszelkiego
rodzaju barier i braku jednolitej platformy, nauka
trwa³a nieprzerwanie. Nauczyciele do prowadzenia
lekcji wykorzystywali g³ównie dziennik elektroniczny
Librus, pocztê elektroniczn¹, telefony, dostêpne w
sieci aplikacje, np. Skype, Messenger, WhatsApp,
Zoom oraz rekomendowane przez MEN platformy.
Dziêki temu, czêœæ zajêæ odbywa³a siê online, m.in. z
jêzyka angielskiego, fizyki, chemii i geografii oraz w
edukacji wczesnoszkolnej.

W najtrudniejszej sytuacji znaleŸli siê oczywiœcie
uczniowie klasy VIII, którzy mieli przyst¹piæ do
egzaminu koñcz¹cego edukacjê w szkole
podstawowej. Wychodz¹c naprzeciw ich potrzebom,
od drugiej po³owy maja w pe³nym re¿imie sanitarnym w
szkole odbywa³y siê w systemie stacjonarnym
dodatkowe zajêcia z przedmiotów egzaminacyjnych, tj.
z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e zdalne nauczanie wp³ynê³o nie
tylko na zmianê sposobu prowadzenia lekcji, ale
równie¿ na pracê ca³ej szko³y, w tym na
przeprowadzanie uroczystoœci i imprez szkolnych.
Nauczyciele, w miarê mo¿liwoœci, wykorzystuj¹c
dostêpn¹ technologiê, organizowali zajêcia
dedykowane ró¿norodnym œwiêtom - Konstytucji3
Maja, Dniu Matki, Dniu Dziecka. Zosta³ równie¿

przeprowadzony w formie zdalnej konkurs plastyczny
na plakat upamiêtniaj¹cy rocznicê uchwalenia
Konstytucji Trzeciego Maja, a prace uczniów zosta³y
opublikowane na stronie szko³y.
Po powrocie do szko³y we wrzeœniu 2020 r. dokonano
diagnozy postêpów edukacyjnych uczniów za okres
nauki zdalnej. Przeprowadzono równie¿ wywiady na
temat sprawnoœci pos³ugiwania siê uczniów
technologiami informacyjnymi. Wyniki nie napawa³y
optymizmem, w zwi¹zku z tym priorytetem sta³o
przygotowanie uczniów i nauczycieli do ewentualnego
zamkniêcia szkó³. Przede wszystkim, jeszcze przed
rozpoczêciem nowego roku szkolnego, nasza
placówka nawi¹za³a wspó³pracê ze studentami PSW w
Bia³ej Podlaskiej, którzy za³o¿yli platformê Ms Teams
oraz przeszkolili nauczycieli w zakresie obs³ugi.
Gmina Tuczna w ramach projektu oraz

zakupi³a wraz z
zestawami s³uchawkowymi. £¹czna wartoœæ sprzêtu
to prawie 100 000 PLN. W póŸniejszym czasie zosta³y
one udostêpnione uczniom z rodzin wielodzietnych lub
bêd¹cym w trudnej sytuacji finansowej.
Nauczyciele opracowali równie¿ regulamin pracy
zdalnej, alternatywny plan lekcji oraz zasady oceniania
w czasie kszta³cenia na odleg³oœæ.
Tak wiêc, gdy 26 paŸdziernika ponownie nale¿a³o
przejœæ na system nauki zdalnej, nasza szko³a by³a na

Zdalna Szko³a
Zdalna Szko³a+ 45 sztuk laptopów
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to przygotowana. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele
szybko wdro¿yli siê w obs³ugê Ms Teams i dziennika
elektronicznego. Od samego pocz¹tku wiêkszoœæ
zajêæ prowadzona jest online, a dziêki jednolitej
platformie e-learningowej nauka sta³a siê
usystematyzowana. Do nauki wykorzystywane s¹
podrêczniki elektroniczne, multiteki, strony
internetowe, portale edukacyjne, filmy edukacyjne,
animacje, poczta elektroniczna, ale tak¿e telefony, a w
razie potrzeby i smsy. W razie trudnoœci technicznych
lub dydaktycznych nauczyciele wspó³pracuj¹ z
rodzicami. Niestety, wci¹¿ du¿y problem stanowi s³aby
Internet. Wielu uczniów ma problem z do³¹czeniem do
zajêæ czy odbieraniem lub wysy³aniem plików. Tym
uczniom umo¿liwiono korzystanie z zajêæ zdalnych na
terenie szko³y.
Od samego pocz¹tku nauki zdalnej prowadzone s¹
tak¿e konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla
uczniów klasy ósmej. Zajêcia w formie stacjonarnej
lub zdalnej odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu z j.
polskiego, j. angielskiego, j. rosyjskiego i matematyki.
Uczestnicz¹ w nich wszyscy zainteresowani
uczniowie.
Maj¹c na uwadze, ¿e czasowa izolacja oraz brak
kontaktu z rówieœnikami negatywnie wp³ywa na rozwój
i psychikê dzieci, w organizacji pracy zdalnej
uwzg lêdniono szeroko rozumian¹ pomoc
psychologiczno - pedagogiczn¹. Specjaliœci na bie¿¹co
monitoruj¹ funkcjonowanie uczniów. Adekwatnie
udzielaj¹ wsparcia tam, gdzie istnieje taka
koniecznoœæ. Ca³y czas s¹ do dyspozycji rodziców i
uczniów zarówno zdalnie jak i w szkole. W swojej pracy
stosuj¹ ró¿ne metody i techniki kszta³cenia na
odleg³oœæ. Prowadz¹ z uczniami spotkania online,
wysy³aj¹ materia³y do samodzielnej pracy, diagnozuj¹
postêpy.
Mimo znacznie lepszego przygotowania do nauki
zdalnej w bie¿¹cym roku szkolnym, w wielu obszarach
realizacja zaplanowanych dzia³añ sta³a siê niemal¿e
niemo¿liwa. Izolacja i re¿im sanitarny znacznie
utrudnia np. organizowanie wycieczek, uroczystoœci
szkolnych czy akcji spo³ecznych w sposób tradycyjny.
Niemniej jednak nauczyciele staraj¹ siê realizowaæ
chocia¿ czêœæ ujêtych w harmonogramie
pr zedsiêwziêæ. Naturalnie, ze wzglêdu na
ograniczenia, wszelkie dzia³ania pozalekcyjne maj¹
zmieniony charakter. Na przyk³ad, uczniowie bior¹c
udzia³ w corocznej akcji ,
porz¹dkowali wy³¹cznie swoje posesje. Udzia³ w
kolejnej ogólnopolskiej akcji MEN:
odby³ siê online. Uczniowie i nauczyciele odœpiewali
hymn pañstwowy ³¹cz¹c siê przez platformê Ms
Teams. W uroczystoœciach koœcielnych z okazji

, ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo, wziê³a udzia³ tylko delegacja
uczniów. Równie¿ coroczna grudniowa akcja

mia³a ograniczony zasiêg. Wziêli w niej
udzia³ g³ównie nauczyciele i pracownicy placówki, a
dary trafi³y do najbardziej potrzebuj¹cych rodzin

„Sprz¹tanie œwiata”

Szko³a do hymnu”

Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci

Podziel
siê na œwiêta”

„

„

naszych uczniów.
zorganizowany zosta³ w postaci konkursu na plakat
oraz lekcjom wychowawczym poœwiêconym
zagadnieniu cyberbezpieczeñstwa. W lutym uczniowie
naszej szko³y mogli równie¿ aktywnie wzi¹æ udzia³ w
ogólnopolskim projekcie

Akcja, podnosz¹ca œwiadomoœæ
ekologiczn¹, cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem.
Uczniowie i ich rodzice z ogromnym zaanga¿owaniem
przyst¹pili do zbiórki, gromadz¹c przy szkole ogromne
i loœc i zu¿y tego spr zêtu e lekt r ycznego i
elektronicznego. Nie zapomniano tak¿e o

. Wprawdzie nie by³o uroczystego apelu i
kwiatów, ale na stronie internetowej szko³y znalaz³y
siê zdjêcia laurek wykonanych przez dzieci
uczêszczaj¹cych na kó³ko plastyczne.

Ró¿ne konkursy przedmiotowe w bie¿¹cym roku
szkolnym odbywa³y siê w systemie zdalnym.
Uczniowie naszej placówki wziêli udzia³ m.in. w VII
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Rosja w
zwierciadle symboli architektur y”, konkursie
plastycznym organizowanym przez KRUS pod has³em
„Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS
wypadkom zapobiegamy”, wewn¹trzszkolnym
konkursie matematycznym na pracê sk³adaj¹c¹ siê z
ró¿nych figur geometrycznych pt. „Wiosna figurami
malowana”. Wszystkie wyró¿nione na szczeblu
szkolnym prace uczniów mo¿na podziwiaæ na stronie
internetowej szko³y.

Sylwia Szyd³owska
Renata Miciuk

Dzieñ Bezpiecznego Internetu

Wszystkie dzieci zbieraj¹
elektroœmieci”.

Dniu
Kobiet

„

„
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Klasy m³odsze w tuczañskiej szkole
1 wrzeœnia 2020 r., spo³ecznoœæ Zespo³u

Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej musia³a rozpocz¹æ
nowy rok szkolny trochê inaczej ni¿ zwykle. Ze wzglêdu
na trwaj¹c¹ pandemiê koronawirusa i ograniczenia
sanitarne z ni¹ zwi¹zane, ka¿da klasa mia³a
wyznaczon¹ godzinê i miejsce na spotkanie z
wychowawc¹ i omówienie spraw organizacyjnych.

Dla 23 uczniów klasy pierwszej szko³y
podstawowej by³o to pierwsze, uroczyste rozpoczêcie
roku szkolnego, dlatego w tym dniu nie mog³o
zabrakn¹æ pr zy nich ukochanych rodziców.
Pierwszoklasistów powita³a pani ,
dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej
oraz wychowawczyni pani .
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê tradycyjnie od odœpiewania
hymnu narodowego i uczczenia minut¹ ciszy poleg³ych
obroñców naszej ojczyzny z racji 81. roczny wybuchu II
wojny œwiatowej. Nastêpnie pani dyrektor z³o¿y³a
dzieciom i ich rodzicom ¿yczenia, aby wysi³ek wk³adany
w zdobywanie wiedzy, zaowocowa³ w przysz³oœci
sukcesami. Po czêœci oficjalnej wszyscy zebrani zostali
zapoznani z procedurami bezpieczeñstwa oraz
organizacj¹ nauczania w klasie pierwszej w roku
szkolnym 2020/2021.

W pierwszym miesi¹cu po wakacjach bardzo
wa¿nym tematem na zajêciach w klasach I-III by³o

. Dzieci zapoznawane by³y z zasadami
bezpiecznego poruszania siê po drogach,
regulaminami zachowania w szkole oraz szkolnym
planem ewakuacji. Ka¿da klasa odby³a wycieczkê na
skrzy¿owanie, aby przeæwiczyæ w praktyce bezpieczne
przechodzenie przez jezdniê po pasach.

Mi³ym wydarzeniem na koniec miesi¹ca by³
, którego atrakcje w ka¿dej klasie

przygotowa³y kolegom kole¿anki.
PaŸdziernik rozpocz¹³ siê obchodami

. Uczniowie klas
I-III otrzymali kolorowanki, które kolorowali po
obliczeniu wyników dzia³añ matematycznych. Prace

Urszula Rz¹tkowska

Magdalena Fedorowicz

bezpieczeñstwo

Dzieñ Ch³opaka

X
Œwiatowego Dnia Tabliczki Mno¿enia

zosta³y umieszczone na gazetce na dolnym korytarzu.
W paŸdzierniku uczniowie bardzo aktywnie

w³¹czyli siê w prowadzon¹ na terenie szko³y

na rzecz Kubusia Suchodo³y z Hajnówki, który
cierpi na SMA- rdzeniowy zanik miêœni. Zbiórkê
nakrêtek i kasztanów zorganizowa³ Samorz¹d
Uczniowski i pedagog szkolny z du¿ym wsparciem
Ma³gorzaty i Mariusza Kozak-Sikorskich z Miêdzylesia.
Na zakup leku przekazano: 402 kg nakrêtek oraz 645
kg kasztanów, ze sprzeda¿y których uzyskano kwotê
452 z³.

Bardzo wa¿nym œwiêtem dla ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej by³ . Oprócz
tradycyjnych podziêkowañ i kwiatów odby³a siê
uroczysta akademia, która by³a form¹ podziêkowania
wszystkim pracownikom szko³y za trud w³o¿ony w
edukacjê i wychowanie. W tym dniu, przedstawiciele
Samorz¹du Uczniowskiego zapalili œwiate³ko pamiêci
przy tablicy upamiêtniaj¹cej Stanis³awa i Stefaniê
Soborów, zas³u¿onych nauczycieli szko³y w Tucznej,
którzy oddali ¿ycie za Ojczyznê oraz udali siê na
cmentarz, aby uczciæ pamiêæ zmar³ych nauczycieli
pracuj¹cych w szkole w Tucznej.

Na pocz¹tku listopada, pani Dorota Tereda w kl.
II a zorganizowa³a . Uczniowie
mówili z pamiêci wiersz pt. - Marii Gerson-
D¹browskiej. Wspólnie z nauczycielem oceniali
recytacjê kolegów i kole¿anek zgodnie z ustalonym
regulaminem. W konkursie wy³oniono nastêpuj¹cych
laureatów:
- I miejsce: Anna Kozak-Sikorska, Maja Twarowska,
Amelia Juszczuk i Martyna Paszek,
- II miejsce: Dawid Rutko, Kacper Kuszneruk,
- III miejsce: Kamila Siemieniuk,
- Wyró¿nienie: Filip Bonik.

Wy³onione osoby otrzyma³y w nagrodê przybory
szkolne oraz dyplomy wykonane w³asnorêcznie przez

akcjê
charytatywn¹

Dzieñ Edukacji Narodowej

konkurs recytatorski

Nakrêtki i kasztany dla Kubusia
zbieramy

Liœcie

Rok szkolny 2020/2021
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wychowawcê klasy, które ozdobione zasuszonymi
wspólnie liœæmi, podkreœla³y tematykê wiersza.

Niestety tu¿ przed obchodami Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci liczba zachorowañ na covid-19
wzros³a na tyle, ¿e rz¹d zdecydowa³ o zawieszeniu zajêæ
stacjonarnych i przejœciu na nauczanie zdalne. Z tego
powodu odbywaj¹ca siê co roku

zosta³a przeprowadzona w sieci. Uczniowie
podczas zajêæ on-line we wtorek, 10 listopada o godz.
11:11 odœpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego.

Kultywuj¹c tradycje niepodleg³oœciowe naszej
szko³y, przedstawiciele spo³ecznoœci szkolnej

, po której wziêli
udzia³ w apelu poleg³ych odczytanym przy pomniku
mieszkañców Tucznej poleg³ych w czasie I i II wojny
œwiatowej. Nastêpnie delegacja nauczycieli zapali³a
znicz pamiêci.

W dniu 11 listopada,
zap³onê³y równie¿ pod pomnikiem uczestników
powstania styczniowego z 1863 r., pomnikiem Józefa
Pi³sudskiego w Rozbitówce oraz pod Dêbami Pamiêci:
ppor. Jana Lipki- ofiary zbrodni katyñskiej, Trzeciego
Tysi¹clecia poœwiêconemu Ojcu Œwiêtemu Janowi
Paw³owi II w ho³dzie za wielki pontyfikat, Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiemu - Prymasowi Polski w 25
rocznicê œmierci, Powstañców Styczniowych w ho³dzie
za odwagê i bohatersk¹ postawê w 143. rocznicê
Powstania Styczniowego.

Tradycyjnie, w okolicy 6 grudnia w naszej szkole
obchodzone by³y . Dla wielu dzieci stanowi¹
wstêp do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i nie mog³o ich
zabrakn¹æ podczas nauki zdalnej. W tym roku szkolnym
niestety uczniowie nie mogli osobiœcie obdarowaæ siê
prezentami, ale na zajêciach omawiali historiê œw.
Miko³aja oraz wykonywali prace plastyczne zwi¹zane z
jego postaci¹. Dzieciom z klasy I najwiêksz¹ radoœæ
sprawi³a mo¿liwoœæ przebrania siê w œmieszne,
œwi¹teczne stroje i uczestniczenie w nich w zajêciach
on-line.

Klimat przedœwi¹teczny towarzyszy³ uczniom
przez ca³y grudzieñ, miêdzy innymi za spraw¹

dla kl. I., który zorganizowa³a p. Magdalena
Fedorowicz. Chêtni uczniowie wykonali prace dowoln¹
technik¹ plastyczn¹, przedstawiaj¹ce drzewko
bo¿onarodzeniowe udekorowane or yginalnymi
ozdobami. W konkursie przyznano nastêpuj¹ce
miejsca:
- I miejsce: Zuzia Jastrzêbska, Ola Tereda,
- II miejsce: Magda Dawidowska, Natalia Martyniuk,
Filip Szczepkowski, Daria Kuszneruk,
- III miejsce: Amelka Trochonowicz, Natalia Buczyñska.

Wrêczenie nagród i dyplomów odby³o siê 2
lutego 2021 r.

Uczniowie kl. I-III w ramach zajêæ plastycznych
wykonywali równie¿ ro¿ne ozdoby choinkowe, które
wieszali na swoich drzewkach w domu.

Tu¿ przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia w
klasach odby³y siê , które zast¹pi³y
zwyczajowo odbywaj¹ce siê w szkole wigilie klasowe.
Podczas spotkania on-line omawiane by³y tradycje

akcja MEN

uczestniczyli we Mszy œw. za Ojczyznê

œwiate³ka pamiêci

miko³ajki

klasowego konkursu plastycznego

Szko³a do
hymnu

Moja wymarzona
choinka

Spotkania z kolêd¹

bo¿onarodzeniowe i przede wszystkim œpiewane by³y
kolêdy i pastora³ki. Na zakoñczenie dzieci sk³ada³y
wszystkim ¿yczenia.

Po powrocie do nauki stacjonarnej, na pocz¹tku
lutego, nauczyciele i uczniowie w³¹czyli siê w obchody

. Wychowawcy klas
przeprowadzili pogadanki na temat bezpiecznego
korzystania z zasobów Internetu. Klasa II b wype³nia³a
kar ty pracy na temat sieciakowych zasad
bezpieczeñstwa.

16 lutego 2021 r. odby³ siê
. Pierwszoklasiœci z niecierpliwoœci¹

czekali na dzieñ, kiedy bêd¹ mogli bawiæ siê i tañczyæ w
p r z ygo towanych p r zez r odz i ców s t r o jach
karnawa³owych. Wychowawczyni wraz z rodzicami
zorganizowa³a wiele atrakcji. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ
s³odkiego poczêstunku. Ka¿de dziecko opuœci³o bal w
radosnym nastroju z balonikiem w rêku.

Miesi¹c marzec rozpoczê³y obchody
, œwiêta wszystkich Pañ, tych du¿ych i tych

najm³odszych. By³ to dzieñ pe³en uœmiechu i radoœci. W
imieniu ca³ej mêskiej czêœci spo³ecznoœci uczniowskiej,
przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego za
poœrednictwem dziennika elektronicznego przekazali
serdeczne ¿yczenia wszystkim paniom pracuj¹cym w
szkole oraz kole¿ankom z klas. Natomiast ch³opcy z
klas I-III mieli okazje osobiœcie wrêczyæ upominki.

Tegoroczne obchody
zorganizowa³y Panie Danuta Biernacka i

Dorota Tereda. W ramach tego wydarzenia odby³y siê
dwa konkursy dla uczniów klas I-III: konkurs plastyczny
pt. oraz konkurs na naj³adniejsze
przebranie na powitanie wiosny. W konkursie

przyznano dwa pierwsze miejsca. I miejsce
zajê³a Zuzanna Turowska - kl. II b, a II miejsce zaj¹³
Kacper Czech - kl. II b.

W konkursie na naj³adniejsze przebranie
nagrodzono wiêcej osób:
I miejsce: Natalia Buczyñska - kl. I, Damian Moczulski -
kl. II a, Zuzanna Turowska - kl. II b,
II miejsce: Julia Jarocka - kl. II b, Aleksandra Tereda -
Samoszuk - kl. I, Anna Sosnowska - kl. II b
III miejsce: Krystian KuŸmicz - kl. II b.

Magdalena Fedorowicz

Dnia Bezpiecznego Internetu

bal karnawa³owy
klasy pierwszej

Dnia
Kobiet

PIERWSZEGO DNIA
WIOSNY

Zwiastuny wiosny
Zwiastuny

wiosny
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Zapraszamy do OHPZapraszamy do OHP
Zapraszamy w nowym roku szkolnym 2021/2022 do
jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. W Bia³ej
Podlaskiej funkcjonuje Centrum Edukacji i Pracy
M³odzie¿y OHP, które œwiadczy bezp³atne us³ugi w
zakresie poœrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.
Prowadzi równie¿ kursy zawodowe i realizuje zawodowe
projekty miêdzynarodowe.
CEiPM wspó³pracuje z Europejskim Centrum Kszta³cenia
i Wychowania OHP w Roskoszy. Jest to jednostka
opiekuñczo-wychowawczej OHP. Posiadaw Bia³ej
Podlaskiej internat, który dysponuje 30 miejscami
noclegowymi dla m³odzie¿y. Zakwaterowanie i
wy¿ywienie dla m³odzie¿y jest bezp³atne.
M³odzie¿ mo¿e siê kszta³ciæ w trzech szko³ach
bran¿owych, z którymi OHP wspó³pracuje:
- Bran¿owa Szko³a Rzemieœlnicza I stopnia z oddzia³ami
integracyjnymi;
- Bran¿owa Szko³a Rzemieœlnicza I stopnia Zak³ad
Doskonalenia Zawodowego ZDZ im. K. Baczyñskiego;
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2 im. F. ¯wirki i S. Wigury
Szko³a Bran¿owa I stopnia.
Szko³y znajduj¹ siê na terenie miasta Bia³a Podlaska.
Przygotowanie zawodowe odbywa siê w zawodach, na
które jest zapotrzebowanie na rynku pracy: cukiernik,
mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik
pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, krawiec,
kucharz, monter sieci instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych,
monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w
budownictwie, murarz-tynkarz, ogrodnik, sprzedawca,
stolarz, betoniarz-zbrojarz, piekarz.
W ka¿dym zawodzie mog¹ uczyæ siê osoby posiadaj¹ce
orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego.

Rekrutacja trwa od kwietnia do 30 wrzeœnia ka¿dego
roku, ale - w przypadku wolnych miejsc w danej jednostce
- równie¿ od 1 paŸdziernika do 31 grudnia lub,
incydentalnie, tak¿e w trakcie roku szkolnego.
Szko³y zapewniaj¹ kszta³cenie dualne a wiêc zajêcia
teoretyczne w szkole oraz praktyczn¹ naukê zawodu u
przedsiêbiorcy w konkretnym zak³adzie pracy.
M³odociany pracownik objêty jest refundacj¹ to znaczy,
¿e w zale¿noœci od klasy otrzymuje wynagrodzenie,
którego wysokoœæ uzale¿niona jest od tego, w której jest
klasie oraz jest ubezpieczony w ZUS.
Wspó³praca z OHP pozwala na zdobycie zawodu w ci¹gu
trzech lat nauki, a tym samym szybkie usamodzielnienie
siê m³odego cz³owieka.
W ramach CEiPM dzia³a M³odzie¿owe Biuro Pracy, które
pomaga w znalezieniu pracy.
Uczestnik OHP podczas nauki zawodu mo¿e braæ udzia³
w projektach miêdzynarodowych i poznawaæ w praktyce
jak pracuj¹ mechanicy, cukiernicy, fryzjerzy, kucharze... .
w krajach Unii Europejskiej, dziêki realizacji projektów
miêdzynarodowych.

Koñczysz szko³ê podstawow¹? Jesteœ w wieku 15-18
lat? Poszukujesz mo¿liwoœci kszta³cenia i zdobycia

kwalifikacji?
Zg³oœ siê do nas!

Uczestnik ma te¿ mo¿liwoœæ podnoszenia swoich
kwalifikacji poprzez oferowane szkolenia zawodowe, np.
prawo jazdy, operator wózka wid³owego, sprzedawca,
kelner barman itp. Kursy s¹ organizowane w zale¿noœci
od potrzeb uczestników.

W ramach CEiPM OHP dzia³a M³odzie¿owe Biuro Pracy,
które œwiadczy us³ugi z zakresu poœrednictwa pracy
rozpoznaj¹c indywidualne potr zeby, zarówno
pracodawców jaki poszukuj¹cych pracy.
Poœrednictwo pracy to:
* Pozyskiwanie ofert pracy (sta³ej i krótkoterminowej)
* Dokonywanie doboru: oferta - kandydat
* Rekrutacja na wolne miejsca pracy
* Organizowanie gie³d pracy
Pracodawcom proponujemy us³ugê z zakresu
przeprowadzania wstêpnych rekrutacji na ewentualne
stanowiska pracy. Organizujemy gie³dy pracy w siedzibie
Centrum, na które zapraszamy pracodawców i
kandydatów do pracy. Ponad 10 lat doœwiadczenia z
rekrutacj¹ pozwoli³o nam na poznanie specyfiki tej
bran¿y i œwiadczenie profesjonalnych us³ug.

Adresatami us³ug M³odzie¿owego Biura Pracy s¹ osoby w
wieku 15-25 lat, ze szczególnym wsparciem uczestników
i absolwentów OHP. M³odzie¿ ucz¹ca siê, jak równie¿
osoby poszukuj¹ce pracy mog¹ zg³osiæ siê do siedziby
biura (przy ul. Sikorskiego 5 w Bia³ej Podlaskiej).
Rejestracja polega na wype³nieniu karty klienta oraz
zgody od rodzica w przypadku osób niepe³noletnich.
Osoby zarejestrowane bêd¹ informowane telefonicznie
b¹dŸ w formie sms o mo¿liwoœciach pracy.
M³odzie¿owe Biuro Pracy w Bia³ej Podlaskiej œwiadczy
równie¿ us³ugi z zakresu miêdzynarodowego
poœrednictwa pracy w ramach sieci EURES. EURES jest
sieci¹ wspieraj¹c¹ mobilnoœæ w dziedzinie zatrudnienia
na poziomie miêdzynarodowym w krajach Unii
Europejskiej oraz Norwegii, Islandii a tak¿e Szwajcarii.
Us³ugi EURES s¹ ogólnodostêpne i bezp³atne,
skierowane do osób poszukuj¹cych pracy,
zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celu
podjêcia pracy, jak równie¿ do pracodawców, którzy chc¹
prowadziæ rekrutacjê pracowników z zagranicy.
Jesteœmy otwarci na wszelkie formy wspó³pracy z
zakresu poœrednictwa pracy a wszystkie prowadzone
przez nas .

poœrednik pracy

poœrednik pracy/asystent EURES

Szukasz pracy, szukasz pracownika przyjdŸ do
M³odzie¿owego Biura Pracy w Bia³ej Podlaskiej

us³ugi s¹ bezp³atne
Katarzyna GoŸdzio³ko
Katarzyna Wilawer
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Byæ blisko pacjenta i jego rodzinyByæ blisko pacjenta i jego rodziny

Poradnia psychologiczna dla dzieci i m³odzie¿y w Bia³ej Podlaskiej,
ul. Brzeska 32, tel. 517596327, meil el¿bietaszo³ucha@interia.pl

Poradnia psychologiczna dla dzieci i m³odzie¿y w Bia³ej Podlaskiej,
ul. Brzeska 32, tel. 517596327, meil el¿bietaszo³ucha@interia.pl

Poradnia psychologiczna dla dzieci i m³odzie¿y to
miejsce, gdzie pracuje wyspecjalizowany zespó³
profesjonalistów zdrowia psychicznego, który jest
fragmentem tworz¹cego siê œrodowiskowego modelu
leczenia psychiatrii dzieci i m³odzie¿y.
Zadaniem nowo powsta³ej poradni jest byæ blisko
pacjenta i jego rodziny, myœleæ o jego problemach
mo¿liwie szeroko (systemowo) interesowaæ siê nie tylko
jego zdrowiem psychicznym ale tak¿e jego ¿yciem,
zadaniami rozwojowymi, funkcjonowaniem szkolnym czy
rówieœniczym. Poradnia prowadzi psychoterapiê
indywidualn¹ i psychoterapiê rodzinn¹, porady
psychologiczne i diagnozê psychologiczn¹,
psychoterapiê grupow¹ oraz sesje wsparcia
psychospo³ecznego. Œwiadczymy wizyty domowe i
œrodowiskowe. Pomagamy dzieciom i m³odzie¿y do 21
roku ¿ycia jeœli ucz¹ siê jeszcze w szko³ach
ponadpodstawowych, ich rodzinom oraz otoczeniu-
p r owadz imy konsu l tac je na r zecz innych
profesjonalistów pracuj¹cych z tymi osobami.

Oœrodek oferuje szereg dzia³añ indywidualnie
dopasowanych do potrzeb pacjenta. Udziela porad:
* , których celem jest
diagnostyka (problemu, osobowoœci, procesów
poznawczych, dyspozycji psychicznych), obejmuj¹ca
badanie, z wykorzystaniem standaryzowanych narzêdzi
ps ycho l og i c zn y ch , n i e zbêdne konsu l t a c j e
specjalistyczne, zakoñczona ustaleniem diagnozy (w tym
w u z a s a d n i o n y c h p r z y p a d k a c h d i a g n o z y
psychologicznej) i planu terapeutycznego.
* stanowi¹cych element wdro¿onego
planu leczenia, obejmuj¹ca pomoc psychologiczn¹ oraz
niezbêdne dodatkowe i kontrolne badania
psychologiczne.
Ponadto oferujemy:
* - sesja z jednym
pacjentem, stanowi¹ca element planu leczenia,
prowadzona wed³ug okreœlonej metody przez
psychoterapeutê (lub osobê w trakcie szkolenia).
* - sesja z rodzin¹
pacjenta (niezale¿nie od liczby osób), stanowi¹ca
element planu leczenia, prowadzona wg okreœlonej
metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie
szkolenia).
* - sesja z grup¹ 6-12
pacjentów (niezale¿nie od liczby osób), stanowi¹ca

Wizyta nie wymaga skierowania od lekarza i jest
nieodp³atna, poniewa¿ mamy podpisan¹ umowê z
Narodowym Funduszem Zdrowia.

psychologiczno-diagnostycznych

psychologicznych

sesje psychoterapii indywidualnej

sesje psychoterapii rodzinnej

sesje psychoterapii grupowej

element planu leczenia, prowadzona wg okreœlonej
metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie
szkolenia).
* - oddzia³ywanie
psychospo³eczne dla dwóch lub wiêcej osób, kierowane
do pacjentów, ich rodzin lub innych osób stanowi¹cych
oparcie spo³eczne pacjenta, przeprowadzane przez
terapeutê.

Nowoœci¹ modelu œrodowiskowej opieki psychologicznej
i psychoterapeutycznej s¹ wizyty domowe, które w
ramach oœrodka obejm¹:
* porady diagnostyczne,
* porady terapeutyczne,
* porady psychologiczne.
Wszystkie porady bêd¹ udzielane w miejscu przebywania
pacjenta przez terapeutów z doœwiadczeniem w pracy
œrodowiskowej.

w tym:
- dzieci poni¿ej 7 roku ¿ycia,
- dzieci i m³odzie¿ objêta obowi¹zkiem szkolnym i
obowi¹zkiem nauki oraz kszta³c¹cych siê w szko³ach
ponadpodstawowych - do ich ukoñczenia, jednak nie
póŸniej ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
-

- diagnoza psychologiczna
- porady psychologiczne
- psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzinna)
- wsparcie psychospo³eczne - grupy wsparcia
- porady œrodowiskowe
- konsultacje edukacyjno-profilaktyczne (indywidualne
lub grupowe) dla rodzin, opiekunów prawnych,
rówieœników i innych osób z otoczenia dziecka
- wspó³praca z poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi szko³ami i innymi podmiotami z
otoczenia dziecka.

jest elementem nowego modelu ochrona
zdrowia psychicznego dzieci i m³odzie¿y (pierwszy
poziom pomocy). Dzia³ania oœrodka skupiaj¹ siê na
specjalistycznym wsparciu dzieci i m³odzie¿y, w
sy tuac jach n ie wymaga j¹cych in te r wenc j i
psychiatrycznej i farmakoterapii.

sesje wsparcia psychospo³ecznego

Psycholog dla dzieci i m³odzie¿y - wizyty domowe -
nowoœæ!

Dla kogo?
- dzieci i m³odzie¿ z zaburzeniami emocjonalnymi,
lêkowymi, zaburzeniami nastroju, zachowania i in.

a tak¿e ich rodzice i opiekunowie prawni.

Zakres pomocy:

Poradnia
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ŒDS - tak by³o...

Nowa pracowniaNowa pracownia
Uroczyste otwarcie Pracowni Rehabilitacji- Ruchem przy
Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Miêdzylesiu po³¹-
czone z VI Integracyjnym Festynem Rodzinnym.
W dniu 30 czerwca 2019 r. odby³o siê uroczyste otwarcie
Pracowni Rehabilitacji Ruchem w nowo otwartym budynku
przy Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Miêdzylesiu.
Otwarcie pracowni po³¹czone by³o z VI Integracyjnym Festy-
nem Rodzinnym.

Po uroczystym otwarciu i poœwiêceniu budynku wszyscy go-
œcie mogli wzi¹æ udzia³ w festynie integracyjnym. Mo¿na by-
³o dok³adnie obejrzeæ nowy budynek, skorzystaæ z dostêp-
nych urz¹dzeñ, odbyæ konsultacje z pielêgniark¹ - wykonaæ
pomiar ciœnienia i cukru oraz konsultacje z trenerem perso-
nalnym i z dietetykiem. W czasie trwania imprezy by³o mnó-
stwo atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dla doros³ych. Na sce-
nie pojawi³a siê nasza wokalistka - Ania L. w solowym wystê-
pie, nastêpnie wyst¹pi³y dzieci i m³odzie¿ ze szko³y w Tucz-
nej. Wiele radoœci sprawi³ wystêp naszych uczestników w in-
scenizacji wiersza Jana Brzechwy pt. „Kaczka Dziwaczka”.
W czasie festynu nie zabrak³o oczywiœcie dmuchanych at-
rakcji dla dzieci, ogniska i pieczonych kie³basek, loterii fan-
towej - „ka¿dy los wygrywa”, zabaw z animatorami, czy te¿
pokazu pierwszej pomocy w wykonaniu miejscowych dru-
hów OSP. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê konkursy i zaba-
wy sportowe dla dzieci i doros³ych. Wy³oniono i nagrodzo-
no trzy najbardziej „wysportowane” rodziny z gminy Tuczna,
które bra³y udzia³ w Rodzinnym Konkursie Sportowym. Wójt
Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk i Kierownik ŒDS w Miêdzy-

Od 1 listopada 2019 roku Œrodowiskowy Dom Samopomocy
w Miêdzylesiu jest w posiadaniu nowego busa marki Renault
Trafic pozyskanego w ramach programu wyrównywania ró¿-
nic miêdzy regionami III w obszarze D. Koszt zakupu busa wy-
niós³ niewiele ponad 110.000 z³, z czego kwota dofinanso-
wania z PFRON wynios³a blisko 80.000 z³, 29 paŸdziernika
nast¹pi³o oficjalne przekazanie kluczyków przez Wójta Gminy
Tuczna na rêce kierownik ŒDS

.
Nowo zakupiony bus wykorzystywany bêdzie do celów dowo-
zu i odwozu uczestników na zajêcia, wyjazdy integracyjne, re-
kreacyjne itp. Nowy zakup znacz¹co wyp³ynie na jakoœæ us³ug
œwiadczonych przez ŒDS przez co sprawi wiele radoœci ucze-
stnikom ŒDS. (sds)

Zygmunta Litwiniuka Monice
Czubla

NOWY BUSNOWY BUSNOWY BUS

lesiu Monika Czubla wrêczyli zwyciêzcom pami¹tkowe pu-
chary.
Festyn zwieñczy³a zabawa z zespo³em „Braci P” oraz wspól-
ne grillowanie i biesiadowanie.
Budynek Pracowni Rehabilitacji Ruchem zosta³ zaadapto-
wany oraz wyposa¿ony w najnowoczeœniejszy sprzêt dziêki
pieni¹dzom pozyskanym z funduszy unijnych. Nale¿y dodaæ,
¿e projekt to nie tylko budowa pracowni, ale tak¿e dwa pa-
nele solarne, wózki inwalidzkie, nowoczesny monitoring
oraz ogrodzenie. W ramach projektu powsta³a tak¿e zewnê-
trzna si³ownia.

Inwestycja rozbudowy ŒDS w Miêdzylesiu zosta³a zrealizo-
wana w ramach projektu: pn. „Poprawa dostêpnoœci infra-
struktury spo³ecznej w Gminie Tuczna”. Projekt dofinanso-
wany zosta³ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Dzia³anie 13.2
Infrastruktura us³ug spo³ecznych). Wartoœæ ca³kowita pro-
jektu to 416917,32z³. (œds.)
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ŒDS podczas pandemii
Œrodowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym
oœrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. G³ównym i najwa¿niejszym zadaniem ŒDS
jest przystosowanie uczestników do mo¿liwie, jak
najbardziej samodzielnego ¿ycia, wykszta³cenie
umie jêtnoœc i n iezbêdnych do codz iennego
funkcjonowania w spo³eczeñstwie.

W czasie pierwszej fali pandemii na pocz¹tku 2020 roku
wraz ze wzrostem liczby zaka¿eñ na œwiecie zosta³a
zawieszona dzia³alnoœæ Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Miêdzylesiu. Wiosenne zawieszenie
by³o dla placówki zaskoczeniem, a wprowadzane
dzia³ania i strategie funkcjonowania w pandemii trudno
by³o nazwaæ zaplanowanymi. By³y jednak przetarciem
przez procedury, „szko³¹ przetrwania”, jak te¿
„egzaminem z dojrza³oœci organizacyjnej”.

W zwi¹zku z zawieszeniem dzia³alnoœci stanêliœmy przed
ogromnym wyzwaniem zapewnienia, by nasi podopieczni
czyli osoby niepe³nosprawne, starsze, samotne nie
zosta³y pozostawione bez opieki, by nie czu³y siê
samotne i zagubione. Bardzo trudne by³o zapewnienie
podopiecznym kontaktu z drugim cz³owiekiem,
utrzymanie w nich przekonania, które na co dzieñ
wynosili z placówki: ¿e s¹ potrzebni, oczekiwani, wa¿ni,
¿e w tym trudnym dla wszystkich czasie nie s¹
pozostawieni sami sobie. Determinacja sprawi³a, ¿e
wszyscy uczestnicy i ich bliscy otrzymali wsparcie.
Pracownicy ŒDS byli w sta³ym kontakcie telefonicznym z
uczestnikami ich rodzinami i opiekunami. Zespó³

Wspieraj¹co - Aktywizuj¹cy wspomaga³ równie¿ ka¿dego
uczestnika indywidualnie w z³o¿eniu wniosku do PFRON
o dofinansowanie ze œrodków programu „Pomoc
osobom niepe³nosprawnym poszkodowanym w wyniku
¿ywio³u lub sytuacji kryzysowych wywo³anych chorobami
zakaŸnymi”. W czasie pandemii dziêki zaanga¿owaniu
kadry ŒDS przy wspó³pracy z Klubem Seniora w Tucznej,
Klubem Seniora „ Aktywny Senior na czasie”, Zespo³em
Szkolno - Przedszkolnym w Tucznej uszyto maseczki
ochronne dla uczestników i ich rodzin oraz mieszkañców
Gminy Tuczna. W ramach wsparcia wszystkim
uczestnikom przed Œwiêtami Wielkanocnymi zosta³y
wykonane i dostarczone paczki ¿ywnoœciowe
zawieraj¹ce oprócz produktów spo¿ywczych œrodki do
dezynfekcji r¹k, rêkawice ochronne, zestaw maseczek
ochronnych.

W oczekiwaniu na powrót uczestników, pracownicy
zaanga¿owali siê w zagospodarowanie terenów
zielonych znajduj¹cych siê przed budynkiem ŒDS
ponadto uda³o siê odœwie¿yæ i wyposa¿yæ wszystkie
pomieszczenia zgodnie z nowymi wymogami
sanitarnymi.
W zwi¹zku z pojawieniem siê wirusa COVID 19
Œrodowiskowy Dom Samopomocy musia³ zastosowaæ
siê do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa
Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej i wprowadziæ nowe zasady dzia³ania. Trwaj¹ca
pandemia koronawirusa nie pozosta³a bez wp³ywu na
sposób funkcjonowania ŒDS, a tak¿e na sytuacjê osób
korzystaj¹cych z ich wsparcia. Po wznowieniu
dzia³alnoœci podopieczni ŒDS zgodnie z rekomendacjami
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zostali podzieleni na 5 sta³ych grup, z maksymalnym
mo¿liwym ograniczeniem przemieszczania siê
uczestników pomiêdzy pracowniami. Terapeuci i
opiekunowie zostali przypisani na sta³e do powsta³ych
grup. Zgodnie z wymogami zawieszone zosta³y zajêcia w
pracowni kulinarnej. Gor¹cy posi³ek dostarczany jest w
pojemnikach jednorazowych przez zewnêtrzn¹ firmê
cateringow¹. Wprowadzono procedur y pomiaru
temperatury personelowi i uczestnikom. Pracownicy
wyposa¿eni zostali w œrodki ochrony osobistej.

Uc zes tn i c y, i c h
rodziny i kadra
wspólnie budowali
now¹ rzeczywistoœæ.
P e r s o n e l r o b i ³
w s z y s t k o , b y
pomimo panuj¹cego
stanu pandemii w
miarê mo¿liwoœci na
bie¿¹co realizowany
by³ plan dzia³alnoœci
placówki. Zadbano
by za jêc ia by ³ y
a t r a k c y j n e .
Realizowane by³y
wyjazdy do kina,
teatru, krêgielni i
a q u a p a r k u .
Z o r g a n i z o w a n e
zosta³y wycieczki do

„Zio³owego Zak¹tka” i Muzeum Rolnictwa, Che³ma -
kopalni kredy, jak te¿ 4- dniowa wycieczka do Krakowa.
W³o¿ono wiele starañ aby funkcjonowanie oœrodka
przebiega³o bez poczucia szczególnych ograniczeñ, a
jednoczeœnie by³y zachowane wszelkie zasady
bezpieczeñstwa sanitarnego.

Od roku Oœrodek funkcjonuje w nowych realiach
wymuszonych przez zaistnia³¹ sytuacjê w kraju i na
œwiecie. Zdrowie i ¿ycie 40 podopiecznych jest dla nas
najwa¿niejsze. Dlatego podjête i kontynuowane s¹
dzia³ania, których celem jest profilaktyka i zapewnienie
pomocy i poczucia bezpieczeñstwa osobom
wymagaj¹cym wsparcia. Monika Czubla

Kierownik ŒDS

W Gminie Tuczna obecnie dzia³aj¹ dwa Kluby
Seniora: „Klub Seniora w Tucznej” oraz „Klub
Seniora - aktywny senior na czasie”.
Czas pandemii to ogromne zmiany w
funkcjonowaniu placówek. Zgodnie z poleceniem
Ministra Rodziny i Polityki Spo³ecznej razem z
G³ównym Inspektorem Sanitarnym przygotowano
szereg instrukcji i zasad dzia³ania placówek w
pandemii.
Z racji tego ¿e Klub Seniora to miejsca w którym
osoby starsze mog¹ spêdziæ razem czas,
korzystaæ z wielu rodzaju zajêæ czy warsztatów,
uczyæ siê nowych rzeczy czy budowaæ wspólnotê.
Pomimo tak trudnej sytuacji, w której siê
znajdujemy podopieczni dostaj¹ wsparcie
psychologiczne gdzie choæ na chwilê mog¹
oderwaæ siê od rzeczywistoœci ¿ycia w pandemii,
gdzie osoby starsze maj¹ czêsto utrudniony
kontakt ze swoimi najbli¿szymi. Staramy siê aby
nasi podopieczni nieczuli siê samotni i zawsze
mogli podzieliæ siê trapi¹cymi ich smutkami.
W czasie pandemii ¿ycie w placówkach wygl¹da
nieco inaczej. Przez pewien czas dzia³alnoœæ
zosta³a zawieszona, a póŸniej musieliœmy nauczyæ
siê funkcjonowaæ w œcis³ym rygorze sanitarnym.
Przede wszystkim nale¿a³o zapewniæ niezbêdne
œrodki dezynfekuj¹ce. W obu klubach seniora
codziennie dbamy o czystoœæ i dezynfekcjê
naszych pomieszczeñ. Dodatkowo personel
obowi¹zkowo nosi maseczki ochronne a ka¿da
osoba która wchodzi do budynków ma mierzon¹
temperaturê. Jednak kolejnym wyzwaniem jakie
przed nami stanê³o to podzia³ naszych
podopiecznych na mniejsze grupy aby
zminimalizowaæ ryzyko zachorowañ. Pomimo
tego, ¿e zajêcia kulinarne cieszy³y siê ogromnym
zainteresowaniem, musiel iœmy z nich
zrezygnowaæ. Zawieszono wyjazdy kulturowo -
rekreacyjne, jednak seniorów to nie ogranicza.
Ka¿dy z podopiecznych jest inny ale w obu klubach
innoœæ jest wskazana. Dziêki rozmaitoœci i
umiejêtnoœciom podopiecznych, ich pomys³om
oraz prowadz¹cym zajêcia, nasze kluby rozwijaj¹
siê i przynosz¹ radoœæ naszym podopiecznym.
Jesteœmy zawsze otwarci na œwiat i to co nam
przyniesie.

Monika Czubla

Kluby seniora
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Aktywni seniorzy
2019

TAK BY£O...

Aktualnie na terenie gminy Tuczna dzia³a dwa Kluby Se-
niora. Oba powsta³y w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Pierwszy 1 stycznia 2018 r. W zajêciach klubu uczestni-
czy 20 osób powy¿ej 60 roku ¿ycia. Animatorem w tym
klubie jest .

Seniorzy nie tylko spotykaj¹ siê na zajêciach muzycz-
nych, plastycznych, rêkodzie³a ale te¿ uczestnicz¹ we
wspólnych wyjazdach na basen, do teatru, kina, muze-
um. Wychodz¹ z domu, spotykaj¹ siê z ludŸmi w swoim
wieku, nie czuj¹ siê osamotnieni.
Obserwuj¹c tak pozytywny odbiór tej inicjatywy Wójt Gmi-
ny Tuczna zainspirowa³ i wspar³ kolej-
ny projekt skierowany do seniorów z gminy.

Drugi Klub Seniora powsta³ niedawno w ramach projektu
„Aktywny Senior na czasie”. Wartoœæ ca³kowita projektu
to 665953,74 z³.
Celem g³ównym projektu jest aktywizacja i integracja 15
osób w wieku powy¿ej 60-tego roku ¿ycia z terenu Gminy
Tuczna.
Dzia³ania podejmowane w projekcie s³u¿yæ bêd¹ zmniej-
szeniu poczucia samotnoœci i izolacji spo³ecznej. Dawaæ
bêd¹ poczucie przynale¿noœci do grupy zmieniaæ bêd¹
wizerunek cz³owieka starszego w spo³eczeñstwie.
Klub seniora to miejsce spotkañ osób w wieku starszym.
W klubie mo¿na rozwijaæ swoje pasje, nawi¹zywaæ saty-
sfakcjonuj¹ce relacje spo³eczne, aktywnie i twórczo spê-
dzaæ czas. Klub ma do zaoferowania mnóstwo cieka-
wych zajêæ z zakresu obs³ugi komputera i korzystania
z Internetu, warsztatów plastycznych, rêkodzielniczych,
kulinarnych, kulturalnych oraz z zakresu kultury fizycz-

Hubert Chomiczewski

Zygmunt Litwiniuk

nej. ¯ycie klubu uatrakcyjniaj¹ wycieczki, spacery, wyjaz-
dy do kina, teatru, na basen jak tez wspólne obchodze-
nie wspólnych œwi¹t i uroczystoœci.
Klub seniora zosta³ wyposa¿ony w ramach projektu
w niezbêdny sprzêt i pomoce do realizacji zajêæ i warszta-
tów. Uczestnicy klubu zapewnione maja równie¿ dojazdy
i wy¿ywienie. W klubie seniora zosta³y zatrudnione trzy
osoby: dwóch animatorów: Anna Raban i Iwona Andrze-
jewska oraz psycholog.

27 paŸdziernika 2019 roku oba Kluby Seniora, wspólnie
obchodzi³y Gminny Dzieñ Seniora. Seniorów zebranych
w Sali widowiskowej Domu Stra¿aka w Tucznej powitali:
Wójt Gminy Tuczna - , Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Bialskiego oraz Prze-
wodnicz¹cy Rady gminy Tuczna - .
W dedykowanej seniorom czêœci artystycznej wyst¹pili:
przedszkolaki i m³odzie¿ z Zespo³u Szkolno - Przedszkol-
nego w Tucznej, uczestnicy Œrodowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Miêdzylesiu, Cz³onkowie Klubu Seniora
w Tucznej oraz Uczestnicy nowo otwartego Klubu Senio-
ra „Aktywny Senior Na Czasie”, nastêpnie wyst¹pi³y ze-
spo³y RAZEM z Tucznej oraz Bokinczanka z Bokinki Kró-
lewskiej. Na zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³ CARAVANA
z Bia³ej Podlaskiej.
Wszyscy doskonale siê bawili. W tygodniu zaœ seniorzy
spotykaj¹ siê na zajêciach, które daja im du¿o radoœci
i zadowolenia z wykonywanych zadañ. (e.)

Gminny Dzieñ Seniora

Zygmunt Litwiniuk
Mariusz Kiczyñski

Zbigniew Soko³owski

TAK BY£O...
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Wiski iwczoraj dzisiajWiski iwczoraj dzisiaj
Barbara Jarocka jest so³tysem wsi Wiski trzeci¹
kadencjê, po raz pierwszy zosta³a wybrana w 2010 r.
-

- podkreœla.

- informuje pani so³tys,

Zosta³am wybrana dopiero na drugim zebraniu -
opowiada, bo nikt nie chcia³. A rozpocz¹³ siê remont
dawnej szko³y z przeznaczeniem na œwietlicê wiejsk¹.
Szkoda takiej okazji straciæ. Bo tak naprawdê, jaka
bêdzie przysz³oœæ wsi, to zale¿y od nas. W Wiskach
oprócz starego budynku szko³y nic nie by³o i nie ma. Wiec
pomyœla³am, ¿e ta œwietlica jest wa¿na. W myœlach
widzia³am j¹ ju¿ po remoncie. To zdecydowa³o, ¿e siê
zgodzi³am, mimo oporu mê¿a. Ale najwa¿niejsze, ¿e
mo¿na na niego liczyæ jak trzeba coœ zrobiæ

Jest kilka osób, które pomagaj¹
kiedy rozwo¿ono kamieñ na utwardzenie dróg
gruntowych, ludzie przyszli pomóc. Wszystkich to cieszy
bo problem z nieprzejezdnymi drogami nie jednemu da³
siê we znaki. Przez dwa lata fundusz so³ecki by³
przeznaczany na poprawienie polnych dróg. W 2020 r.
za³o¿yliœmy w œwietlicy centralne ogrzewanie. Wykonano
remont wewn¹trz, robocizna to by³ czyn spo³eczny a
materia³y kupiliœmy z funduszu so³eckiego. Teraz jest
³adnie. Chcia³abym jeszcze zakupiæ kuchniê gazow¹.
Jakiœ czas temu ktoœ ukrad³ pompê z przydomowej
oczyszczalni œcieków, która jest przy œwietlicy. Zaczynam
siê zastanawiaæ czy warto myœleæ o zagospodarowaniu
terenu wokó³ œwietlicy, bo przecie¿ trudno upilnowaæ
wandali. Myœla³am o altance, miejscu na ognisko i grilla.
Ale kto to bêdzie pilnowa³???
Epidemia koronowirusa i nas dotknê³a, nikt nie chcia³
wynajmowaæ œwietlicy na przyjêcia. Panuje jeszcze taki
zastój.
Mam satysfakcjê z pracy so³tysa. Jest wyposa¿ona
œwietlica: sto³y, ³awki, naczynia. S³u¿y mieszkañcom,
odbywa³y siê komunie, nawet robiliœmy sylwestra. Ale
zapa³ ju¿ nie ten. Mówiê do ludzi trzeba to i to zrobiæ.
Dobrze, zgadzaj¹ siê, ale jeden nie ma czasu, drugi te¿
jakieœ sprawy. Wiêc ja mówiê, ¿e poczekam a¿ bêdziecie

mieli czas i wtedy to zrobimy. Ju¿ siê nie denerwujê jak
coœ siê przeci¹ga. Zawsze te¿ znajd¹ siê ludzie, którzy
pomog¹.
Ale ta kradzie¿ pompy mnie zdenerwowa³a. Komu ona
przeszkadza³a albo by³a potrzebna.

O Wiskach w gminie Komarówka to wiem, ale o
Drelowie nie s³ysza³am

Nasza wieœ pomimo, ¿e obszarowo du¿a po
prostu kurczy siê. Numerów mamy tak jak w dawnych
czasach 67, ale zamieszka³ych jest 30 domów, reszta to
puste domy lub zupe³nie puste posesje. Zosta³y tylko
numery. Gdyby nie rolnicy z okolicznych wsi to ziemia
le¿a³aby od³ogiem. Prawdziwych gospodarzy dziewiêciu
zosta³o. Nie wszyscy

Bo kto
pierwszy przyszed³ to wzi¹³ najwiêcej - uzasadnia. To jest
moja hipoteza. Po II wojnie prawie 30 proc. mieszkañców
wsi wyjecha³o na ziemie odzyskane. By³o du¿o rodzin
wielodzietnych i wszystkim by pola nie starczy³o. Na
pewno wtedy nikt nie myœla³ ani nawet nie próbowa³
sobie wyobraziæ, ¿e ziemia le¿a³a by od³ogiem. Przysz³y
inne czasy

Wed³ug TERYTu a wiêc spisu jednostek terytorialnych w
Polsce wsi b¹dŸ czêœci wsi - Wiski - jest 4, w tym 3 wsie:
Wiski gmina Tuczna, Wiski wieœ i kolonia gmina
Komarówka Podlaska i Wiski - czêœæ wsi Drelów w gminie
Drelów.
-

- mówi so³tys wsi Barbara
Jarocka.

te¿ maj¹ ¿ony. A wiêc o przysz³oœci
gospodarstwa kiedy nie ma nastêpcy trudno mówiæ. Ale
ludzie w telewizji ogl¹daj¹ program „Rolnik szuka ¿ony”.
To jest problem, przyznaje pani so³tys.

- wieœ w Polsce, po³o¿ona w województwie
lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Tuczna. Wierni
Koœcio³a rzymskokatolickiego nale¿¹ do parafii Trójcy
Œwiêtej w Huszczy. W latach 1975-1998 miejscowoœæ
nale¿a³a administ racy jn ie do województwa
bialskopodlaskiego.
Integralne czêœci wsi: Podchoinie teren po³o¿ony pod
lasem Choina; Podlesie to kolonia wsi, ale od dawna nie
zamieszka³a; Sosnowy Grunt to te¿ las wsi.
Na przestrzeni XIX i XX w. wieœ nale¿a³a ca³y czas do
parafii Huszcza, ale kiedyœ do gminy Koœcieniewicze. W
1827 r. by³o 74 domy i 396 mieszkañców. W roku 1883
wieœ posiada³a 67 domów i 389 mieszkañców.
Wed³ug Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i
Mieszkañ z 2011 roku liczba ludnoœci we wsi Wiski to
108 z czego 51,9% mieszkañców stanowi¹ kobiety, a
48,1% ludnoœci to mê¿czyŸni.
Dla zainteresowanych podajemy wspó³rzêdne GPS wsi
Wiski to (23.350278, 51.861667).
Wiski razem z Tuczn¹ i Huszcz¹ stanowi³y tzw. okolicê
szlacheck¹, co do dzisiaj pozosta³o w œwiadomoœci
ludzi.
Zdaniem pana mê¿a pani Basi, to
¿e Wiski maj¹ najwiêcej pola, ³¹k i lasów to œwiadczy, ¿e
by³a to starsza wieœ ni¿ Tuczna czy Huszcza. -

.

Wiski

Wies³awa Jarockiego



Stra¿ackie
œwiêto
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W Wiskach jest cztery rodziny Jarockich, ale nie s¹
spokrewnione. Jest te¿ teoria, ¿e Jaroccy pochodz¹ od
legendarnego Macieja herbu Rawicz.
Pan Wies³aw te¿ w g³¹b historii nie idzie. Jego dziadkiem
by³ Bernard Jarocki (1896-1978), jego rodzice zmarli
bardzo wczeœnie i nawet ojciec pana Wies³awa swoich
dziadków nie pamiêta³. Bernard o¿eni³ siê z Józef¹ z d.
Ho³ownia (1898-1984). Wychowali czworo dzieci:
Janinê, Leokadiê, Irenê, Romualda.
Romuald o¿eni³ siê z Zofia z d. Rudzka i mieli piêcioro
dzieci: Czes³awa, Teresa, Jan, Wies³aw i Grzegorz.
Wies³aw zosta³ na gospodarstwie i w 1986 r. o¿eni³ siê z
Barbar¹ z d. Naniewicz z Bokinki Królewskiej.

- Tato Wincenty pochodzi³
z okolic Nowogródka
wieœ Sokolatycze -
opowiada pani Basia.
Zosta³ zmobilizowany i
walczy³ we wrzeœniu
1939 r. Niemcy wziêli ich
do niewoli i ca³¹ wojnê
by³ w niemieckiej niewoli.
Po wojnie wraca³ do
domu, ale zatrzymali go
w Terespolu i dalej nie
móg³ jechaæ. Najpierw
s³u¿y³ u Wysokiñskich w
Choroszczynce, potem
pracowa³ na kolei w
M a ³ a s z e w i c z a c h i
mieszka³ w Dobrynce.
O¿eni³ siê w 1964 r. z

Mariann¹ z d. Bojarczuk z Bokinki Królewskiej.
Rodzicami Marianny byli Antoni i Anna z d. Trzeciak.
Rodzicami mojego taty byli Ignacy i Zofia z d. Kulikowska.
Po wojnie przez 10 lat tata przez Czerwony Krzy¿ szuka³
rodziny, ale nikogo nie znalaz³.
Wincenty Naniewicz (1905-1992) i Marianna (1931-
2006).
Mieli jedn¹ córkê Barbarê. Pani Basia stwierdza: -

.
Pani Basia z mê¿em Wies³awem wychowali troje dzieci:
Bogus³awa, £ukasza i Katarzynê. Mog¹ spokojnie
prowadziæ gospodarstwo bo nastêpcy nie zabraknie.
Pani Basia jak prawdziwa gospodyni wy¿ywa siê w
kuchni. Piecze bardzo dobre ciasta i eksperymentuje.
Od trzech lat systematycznie bierze udzia³ w
powiatowym konkursie na sêkacze. Dwa razy jeŸdzi³a do
Roskoszy a w 2019 roku konkurs odbywa³ siê w
£omazach.
-

. W 2020 by³o troszeczkê mniej ale
ju¿ widaæ, ¿e zainteresowanie takim ciastem nie s³abnie.
Pani Basia to zajêcie traktuje jak przyjemnoœæ, bowiem
efekt pracy zale¿y tylko od niej. Ewa Koziara

Jak
by³am ma³a to wcale mi nie przeszkadza³o, ¿e by³am
jedynaczk¹. Dopiero z wiekiem przysz³a refleksja, ¿e
dobrze mieæ rodzeñstwo

Piec sêkacze nauczy³am siê od mieszkanki Wisek pani
Jadwigi Kozak. Piekê sêkacze z 20, 30, 40, 50 jajek w
zale¿noœci od zamówienia. Ciasto siê uciera - ¿ó³tka z
cukrem i mas³em, m¹k¹, bia³ka ubija siê na pianê.
Dodaje te¿ cytryny i zapachy. Piekê na ogniu i palê
drzewem brzozowym lub olszyn¹. W 2019 r. upiek³am
ponad 100 sêkaczy

Jak co roku 3 maja druhowie z jednostki OSP w
Tucznej obchodzili œwiêto Dnia Stra¿aka. Niestety w
zwi¹zku z panuj¹c¹ pandemi¹ tegoroczne
uroczystoœci odby³y siê w znacznie uszczuplonym
gronie.
Rozpoczêto zbiórk¹ o godzinie 8:30, nastêpnie
druhowie udali siê na cmentarz parafialny gdzie
corocznie przy tych uroczystoœciach zapalane s¹
znicze pamiêci. Obecni wspominali i modlili siê za
druhów którzy odeszli „na wieczn¹ s³u¿bê”.

Kolejnym punktem uroczystoœci by³o zapalenie
znicza przy pomniku Œw. Jana Paw³a II oraz Msza
Œwiêta w koœciele Œw. Anny o godzinie 9:30. Po
mszy odœpiewano przy pomniku poleg³ych przy
koœciele hymn Polski. Wójt Gminy Tuczna Zygmunt
Litwiniuk, jednoczeœnie prezes Zarz¹du Gminnego
OSP przy asyœcie przewodnicz¹cego Rady Gminy
Tuczna Zbigniewa Soko³owskiego z³o¿yli wieniec.
Delegacja dzieci z Zespo³u Szkolno Przedszkolnego
w Tucznej z pani¹ wice dyrektor Ann¹ Kukawsk¹
zapalili znicz pamiêci oraz delegacja druhów z OSP
Tuczna równie¿ zapali³a znicz pamiêci.
Kolejnym punktem uroczystoœci przy Domu
Stra¿aka w Tucznej, by³o poœwiêcenie kapliczki œw.
Floriana przez proboszcza parafii Tucznaks.
Henryka Szustka.
Stra¿acy zapalili te¿ znicz pamiêci przy pomniku
poleg³ych, który jest przed Domem Stra¿aka. (e.)
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Biblioteka dostêpna
W zwi¹zku z zagro¿eniem epidemicznym Gminna

Biblioteka Publiczna w Tucznej wprowadzi³a zmiany w
swojej dzia³alnoœci. Sytuacja pandemiczna trwaj¹ca od
marca 2020 roku ma wp³yw na funkcjonowanie instytucji
kultur y. Biblioteka funkcjonuje wy³¹cznie jako
wypo¿yczalnia. W placówce mo¿e przebywaæ
maksymalnie jeden czytelnik przy zalecanym ustawieniu
przes³ony ochronnej w punkcie kontaktu u¿ytkownika z
bibliotekarzem. Czytelnik wchodz¹cy do biblioteki ma
obowi¹zek noszenia maseczki i zdezynfekowania r¹k.
Czytelnia i stanowiska komputerowe nie s¹
udostêpniane dla czytelników. Zbiory biblioteczne
wybiera, proponuje i podaje wy³¹cznie bibliotekarz.
Wszystkie ksi¹¿ki zwracane przez u¿ytkowników
poddawane s¹ 3 dniowej kwarantannie.

W tym okresie wszystkie wydarzenia kulturalne i
zajêcia biblioteczne zostaj¹ zawieszone do odwo³ania.

Bibliotekarz w czasie ograniczenia dzia³añ
biblioteki ma okazja do analizy rynku wydawniczego w
poszukiwaniu ciekawych nowoœci, uzupe³nienia braków
w ksiêgozbiorze, poznanie trendów wœród czytelników i
porównania ofert ksiêgarñ. Pracownicy biblioteki okres
pandemii wykorzystuj¹ na prace porz¹dkowe w systemie
bibliotecznym, a tak¿e bior¹ aktywny udzia³ w licznych
szkoleniach online i webinariach.

Ograniczenia dotykaj¹ bibliotekarzy, bo ich praca
z czytelnikiem to najwa¿niejsze zadanie w bibliotece.
Brakuje im zarówno spotkañ bibliotecznych, wizyt dzieci,
jak i po prostu rozmów o ksi¹¿kach. Ciesz¹ siê z
wytrwa³ych czytelników, i ma³ych, i du¿ych.

Biblioteka zaprasza po zakupione ju¿ w tym roku
nowoœci wydawnicze. (e.)

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e po raz kolejny
przyst¹piliœmy do projektu

i rozdajemy wyprawki czytelnicze!
Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytut

Ksi¹¿ki w ramach ogólnopolskiej kampanii promuj¹cej
czytelnictwo „Ma³a Ksi¹¿ka - wielki cz³owiek” we
wspó³pracy z bibliotekami publicznymi. Ka¿de dziecko w
wieku przedszkolnym (3-6 lat), które odwiedzi bibliotekê
bior¹c¹ udzia³ w projekcie, otrzyma w prezencie
Wyprawkê Czytelnicz¹, a w niej: ksi¹¿kê „Pierwsze
czytanki dla...” dostosowan¹ pod wzglêdem formy i
treœci do potrzeb przedszkolaka oraz Kartê Ma³ego
Czytelnika. Za ka¿d¹ wizytê w bibliotece, zakoñczon¹
wypo¿yczeniem minimum jednej ksi¹¿ki z ksiêgozbioru
dzieciêcego, Ma³y Czytelnik otrzyma naklejkê, a po
zebraniu dziesiêciu zostanie uhonorowany imiennym

Ma³a ksi¹¿ka - wielki
cz³owiek

Ma³a ksi¹¿ka - wielki cz³owiek d y p l o m e m
potwierdzaj¹cym jego
c z y t e l n i c z e
zainteresowania.

Z a p r a s z a m y
rodziców/opiekunów z
dzieæmi do odwiedzenia
nasze j p lacówk i i
wz iêc ia udz ia ³u w
projekcie. Kampania
z a c h ê c a d o
codziennego czytania z
dzieckiem, zaprasza
rodziców i ich dzieci do
œwiata literatury, a tak¿e
d o o d w i e d z a n i a
biblioteki i zapoznania
siê z jej ofert¹.

„Ma³a Ksi¹¿ka -
wielki cz³owiek” to œwietna akcja promuj¹ca czytanie
dzieci i dzieciom. Nasza Biblioteka z radoœci¹ bierze w
niej udzia³, poniewa¿ zara¿anie najm³odszych mi³oœci¹
do ksi¹¿ek jest jedn¹ z naszych naczelnych misji. (e.)

Kolejna edycja

Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej zaprasza do
udzia³u w II edycji projektu „Ma³a ksi¹¿ka - wielki
cz³owiek”!
Ka¿dy przedszkolak (dzieci w wieku 3-6 lat), który
przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w
prezencie niezwyk³¹ ksi¹¿kê „Pierwsze czytanki
dla...”, przygotowan¹ specjalnie przez Instytut
Ksi¹¿ki.
W wyprawce dzieci otrzymaj¹ tak¿e Kartê Ma³ego
Czytelnika. Za ka¿d¹ wizytê w bibliotece Ma³y
Czytelnik dostanie naklejkê, a po zebraniu

P R O J E K T
Ma³a ksi¹¿ka,

wielki cz³owiek

P R O J E K T
Ma³a ksi¹¿ka,

wielki cz³owiek

P R O J E K T
Ma³a ksi¹¿ka,

wielki cz³owiek

dziesiêciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem,
potwierdzaj¹cym jego czytelnicze zainteresowania.
Kampania spo³eczna realizowana jest przez Instytut
Ksi¹¿ki. Udzia³ w projekcie jest ca³kowicie bezp³atny.
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Jerzy Sawczuk
(1966-2019)

12 paŸdziernika 2019 roku zmar³ Jerzy Sawczuk, cz³owiek
który czêœæ w³asnego ¿ycia poœwiêci³ drugiemu
cz³owiekowi.
By³ aktywnym stra¿akiem, spo³ecznikiem, dzia³aczem
Polskiego Stronnictwa Ludowego, radnym Rady Gminy
Tuczna, so³tysem wsi.

Niech Odpoczywa w Pokoju Wiecznym. Amen.

Prowadzi³ gospodarstwo rolne we wsi Matiaszówka.
Kontynuowa³ tradycje rodzinne, przejmuj¹c po ojcu Janie
Sawczuku obowi¹zki gospodarza i stra¿aka. Podj¹³ siê
obowi¹zków so³tysa i radnego gminy Tuczna. Ojciec by³ dla
niego przyk³adem zaanga¿owania w ¿ycie spo³eczne wsi i
gminy.
Maj¹c 20 lat Jerzy Sawczuk w 1983 r. wst¹pi³ do jednostki
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Matiaszówce, by³ jej
cz³onkiem nastêpnie wieloletnim prezesem OSP
Matiaszówka. Niejednokrotnie oddelegowywanym na zjazdy
gminne i powiatowe OSP. Reprezentowa³ Matiaszówkê w
Zarz¹dzie Gminnym OSP w Tucznej.
Wielokrotnie bra³ udzia³ w gaszeniu po¿arów ratuj¹c ¿ycie i
mienie ludzi nie tylko z gminy Tuczna. Uczestniczy³ w
akcjach ratuj¹cych uczestników wypadków drogowych.
Podejmowa³ i realizowa³ ró¿norodne inicjatywy na rzecz
OSP.
Za swoj¹ pracê zosta³ uhonorowany Odznak¹ Wzorowy
Stra¿ak, Br¹zowym, Srebrnym i Z³otym Medalem „Za
Zas³ugi dla Po¿arnictwa”.
Jerzy Sawczuk by³ wieloletnim so³tysem wsi i radnym Rady
Gminy Tuczna, przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej. Dziêki
jego determinacji i cierpliwoœci przez wieœ Matiaszówkê
zbudowano asfaltow¹ drogê. Zawsze anga¿owa³ siê w
inicjatywy s³u¿¹ce mieszkañcom wsi, mia³ œwiadomoœæ, ¿e
przysz³oœæ wymaga codziennych starañ i pracy.
Na podlaskich wsiach jest taka tradycja, ¿e trumnê z cia³em
zmar³ego wyprowadza siê z domu do krzy¿a b¹dŸ kapliczki
na koñcu wsi. W Matiaszówce jest kapliczka i tutaj odby³o
po¿egnanie Zmar³ego z miejscem jego ¿ycia oraz
s¹siadami. Ks. Jan Dmitruk odmówi³ modlitwê i wspomina³
Zmar³ego, jego ¿ycie i zas³ugi dla spo³ecznoœci wsi i gminy.
Z³o¿y³ wyrazy wspó³czucia dla dzieci: Magdaleny i Dariusza.
W Mszy œw., która zosta³a odprawiona w cerkwi
prawos³awnej w Miêdzylesiu, uczestniczy³y poczty
sztandarowe jednostki OSP Miêdzyleœ i Tuczna. Po Mszy œw.
cia³o z³o¿ono na cmentarzu w Miêdzylesiu.

Wielka pasja
Praca na rzecz stra¿y po¿arnej we wsi i w gminie dawa³a
druhowi Jerzemu Sawczukowi du¿o satysfakcji. W 2017 r.
Jednostka OSP Matiaszówka obchodzi³a 50.lecie istnienia.
Jego zaanga¿owanie w przygotowanie i organizacjê
uroczystoœci stanowi³o przyk³ad dla druhów stra¿aków,
którzy wspólnymi si³ami przygotowali donios³y jubileusz.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Matiaszówce zosta³a za³o¿ona
z inicjatywy Stefana Chwi³atiuka w 1967 r. Wœród
pierwszych cz³onków OSP by³ ojciec Jerzego, Jan Sawczuk.
Stra¿acy szybko stali siê najbardziej aktywn¹ grup¹
mieszkañców Matiaszówki i podejmowali inicjatywy
zarówno na rzecz stra¿y aby mog³a skutecznie pomagaæ

ludziom w czasie zagro¿enia po¿arowego jak i na rzecz
miejscowoœci.
W 1983 roku Jerzy Sawczuk zapisa³ siê do jednostki OSP w
Matiaszówce. By³a to prê¿na organizacja dysponuj¹ca
œwietlic¹, basenem stra¿ackim, wyposa¿eniem gaœniczym,
samochodem po¿arniczym z wyposa¿eniem bojowym marki
Star 25.
W 1985 r. obchodzono 20.lecie powstania stra¿y. Wspólnie
z Ko³em Gospodyñ Wiejskich, które te¿ œwiêtowa³o swoje
25.lecie przygotowano uroczystoœæ.
Z tej okazji jednostka otrzyma³a nowy samochód bojowy z
wyposa¿eniem marki Star 244.
Pierwsza kadencja w Radzie Gminy Jerzego Sawczuka to
lata 2002-2006, wówczas jego kandydaturê popieraj¹
stra¿acy i mieszkañcy wsi. Dziêki jego i poprzednich
radnych z tej wsi zaanga¿owaniu, wieœ zosta³a
stelefonizowana i powsta³a sieæ wodoci¹gowa.
W 1996 r. jako jedna z nielicznych jednostek OSP
Matiszówka zosta³a w³¹czona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaœniczego.
Jubileusz 35.lecia istnienia jednostka obchodzi³a w 2002
roku.
Druhowie z jednostki OSP w Matiaszówce w tym dh Jerzy
Sawczuk czêsto wyje¿d¿ali do akcji ratowniczo-gaœniczych.
W styczniu 2011 r. prezesem OSP Matiaszówka zosta³
wybrany Jerzy Sawczuk. W tym samym roku jednostka
pozyska³a nowy sprzêt, w tym agregat pr¹dotwórczy.
Stra¿acy ca³y czas pracowali na rzecz swojej jednostki, wsi i
gminy. Ich praca by³a doceniana. Wa¿ne, ¿e dbano o
odm³odzenie jednostki, byli chêtni - synowie zastêpowali
ojców. Jednym ze stra¿aków m³odego pokolenia zosta³ syn
Jerzego, Dariusz Sawczuk.
Uroczystoœci 50.lecia OSP w Matiaszówce by³y jedn¹ z
ostatnich inicjatyw Jerzego Sawczuka. D³ugotrwa³a choroba
spowodowa³a œmieræ cz³owieka w pe³ni si³, który mia³
jeszcze swoje plany. Jerzy Sawczuk zmar³ w wieku 53 lat.

Ewa Koziara
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Œwiat zmieniaj¹ nieliczni
„Siedlisko Matiaszówka” wy³ania siê z opowieœci pana

jako miejsce - marzenie, które-
go d³ugo szuka³. Kiedy po raz pierwszy tu przyjecha³, to
nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e znalaz³. Swój pomys³ realizuje
ju¿ kilka lat. Najpierw kupi³ ok. 5 ha pola/³¹ki za os-
tatnimi zabudowaniami wsi Matiaszówka, gmina Tuczna.

Dziœ ju¿ przyjmuje goœci, organizuje konferencje, imprezy
i iwenty, ale ma przed sob¹ jeszcze du¿o pracy, aby to
miejsce wygl¹da³o tak jak w jego wyobraŸni.
Inicjatywa pana Marcina wpisuje siê w program rozwoju
gminy Tuczna, bowiem w³adze samorz¹dowe za wa¿ny
element rozwoju tych terenów uzna³y agroturystykê,
rekreacjê, aktywny wypoczynek. Oferta skierowana jest
przede wszystkim do wszystkich tych, którzy s¹ zmêcze-
ni ha³aœliw¹ cywilizacj¹.

W siedlisku jest kilka komfortowo, ze smakiem urz¹-
dzonych domów. Przyroda wrêcz zachêca do wycieczek
pieszych i rowerowych po lasach i wioskach, gdzie je-
szcze mo¿na spotkaæ star¹ wiejsk¹ drewnian¹ archite-
kturê. Mo¿na wzi¹æ udzia³ w sp³ywie kajakowym po rzece
Bug, która jest rzek¹ graniczn¹ z Bia³orusi¹ i co wa¿ne je-
dyn¹ w Europie tak du¿¹ rzek¹, która posiada naturalne
koryto. Œmia³o mo¿na mówiæ o dzikoœci rzeki jak i o cie-
kawej faunie i florze w samej rzece oraz jej dolinie. Zabyt-

Marcina Kopczyñskiego

ków na Po³udniowym Podlasiu nie ma du¿o, ale na pew-
no warto obejrzeæ Sanktuaria Maryjne w Kodniu i Leœnej
Podlaskiej oraz klasztor prawos³awny w Jab³ecznej. San-
ktuarium Unitów Podlaskich w Pratulinie to te¿ historia
tej ziemi. W s¹siedniej gminie Sosnówka, Muzeum Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie jest bardzo
interesuj¹c¹ ofert¹ wycieczkow¹.
Matiaszówka, tak jak gmina Tuczna, le¿y w pobli¿u grani-
cy z Bia³orusi¹ i mo¿na odbyæ nawet jednodniow¹ wy-
cieczkê do Brzeœcia, dawnej stolicy województwa brze-
skiego. Mo¿na te¿ pojechaæ na Ukrainê.
Oczywiœcie nie mo¿na zapomnieæ o smacznej kuchni re-
gionalnej, bogatej kulturze ludowej tej czêœci Polski.
W ofercie jest te¿ rêkodzie³o u¿ytkowe wykonane z drew-
na. Mo¿na samemu wykonaæ oryginalny ¿yrandol czy in-
ny przedmiot u¿ytkowy tak, jak to dawniej robiono.
Pan Marcin pochodzi z Hrubieszowa, z rodzin¹ zadomo-
wi³ siê w Lublinie, ale wszyscy czworo uwielbiaj¹ ¿eglar-
stwo, podró¿e po Polsce i po œwiecie.
- - opowiada pan Marcin Kop-
czyñski. ,
Robiê to nie tylko dla siebie

Budujê domy chcê je sprzedawaæ razem z dzia³-
k¹ tym, którzy rzeczywiœcie doceni¹ to miejsce i bêd¹
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szanowali jego zasady. Na pewno kilka domków oddam
w zaprzyjaŸnione rêce ludzi o podobnych pogl¹dach.
Nie znoszê populizmu w ¿adnej formie. W swoich gus-
tach muzycznych te¿ jestem osamotniony. Lubiê poezjê
œpiewan¹ nie lubiê disco polo. Tutaj bêdzie scena do
wspólnego muzykowania, kameralnych koncertów, co-
rocznych spotkañ z poezj¹ czy inn¹ muzyk¹ - jazz, flamen-
co.

Kiedyœ chcia³em zrobiæ pole namiotowe, ale podsuniêto
mi pomys³, aby przywoziæ domy drewniane, które stoj¹
bezu¿ytecznie na wsiach. Ja cieszê siê, bo tym domom
dajê drugie ¿ycie.
Tutaj niebo jest czyste, nie zaœmiecone ¿adnym œwiat-
³em, planujê kupiæ teleskop do ogl¹dania gwiazd.

Niebo do wynajêcia

Niebo do wynajêcia
Niebo z widokiem na raj
Tam gdzie spokój jest œwiêty
No bo œwiêci s¹ pañscy
Szklank¹ ciep³ej herbaty
Poczêstuje ciê Pan

Z tych marzeñ, planów, zauroczeñ wziê³a siê te¿ druga
nazwa siedliska - . Jak to siê przyjmie
to trudno powiedzieæ, bo prawa autorskie - ¿yjemy prze-
cie¿ w XXI w. Piosenkê pod takim tytu³em œpiewa Robert
Kasprzycki:

-

Prawa autorskie prawami, a chodzi o to aby stworzyæ
swój raj.
Dla zainteresowanych podajemy namiary:

; Polska, Matiaszówka 69;
tel. 500 119 001, 533 633 365.

Napisa³a: Ewa Koziara, fot.: J&R Kraczek

www.matiaszowka.com

Przyporz¹dkuj czêœci wsi poszczególnym wsiom:
Bokinka Królewska:
Bokinka Pañska:
Choroszczynka:
D¹browica Du¿a:
Kalichowszczyzna:
Leniuszki:
Matiaszówka:
Mazanówka:
Miêdzyleœ:
Ogrodniki:
Rozbitówka:
Tuczna:
Wiski:
Wólka Zab³ocka:
Wólka Zab³ocka-Kolonia:
W³adys³awów:
¯uki:
Miêdzyleœ (osada):
Integralne czêœci wsi: , Czuble, ,
Dêbowy Lód, Do³ga, , ,
Folwark, Gaje, , Grabina, , Grobelka,
Ho³ubka, K¹t, ,

, , £ysek, ,
Mañkowice, , ,

, Piaski, , Pieñki,
, , ,

, , , ,
, , , ,

, , , , ,
Sieleckie, , , Wid³y,

, Wieœ, , , Zadro¿e,
, Zalaski, Zawolskie,

, .
Nagroda czeka w Urzêdzie Gminy

B³oto D¹browa
Dubrowskie Dworszczyzna

Gajki Gr¹dziki
Ko³o M¹drego Drzewka Kolonia

Bokiñska Koñce M¹dre Drzewko
Ogrodniki Du¿e Ogrodniki Ma³e

Paragwaj Piczowska Pod Czarnym
Lasem Pod Gajem Pod Krajszczyzn¹ Pod
Ogrodnikami Pod Osowem Podchoinie Podlesie
Podpyzele Podzdany Pola Przeciwsiole
Przycinek Przywrocie Rubczaki Sad Sawiniec

Sieliszcze Sosnowy Grunt
Wierzbiny Wo³czycha Zab³ocie
Zagumienie Zaogrodzie,
Zdanówka Zgni³y Lasek

Zabawa
dla ca³ej rodziny

Zabawa
dla ca³ej rodziny

Zabawa
dla ca³ej rodziny

Przed Urzêdem Gminy
w Tucznej zosta³o
u s t a w i o n e
S E R D U S Z K O ,
pojemnik na nakrêtki,
które s¹ zbierane w
celu pomocy chorym
dzieciom. Mieszkañcy
g m i n y T u c z n a
odpowiedzieli na apel i
serduszko nape³nia
siê nakrêtkami.
Organizatorzy akcji

serdecznie dziêkuj¹ za okazane serce i wziêcie udzia³u w
akcji. Zebrane nakrêtki pomog¹ sfinansowaæ
rehabilitacjê oraz kosztowny sprzêt ortopedyczny
dzieciom, które tego potrzebuj¹. e.
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Publikacje o Tucznej
„

Jana Kukawskiego
Zaœcianek szlachecki Tuczna XVI-XX wiek” - pod

takim tytu³em ukaza³a siê ksi¹¿ka
wydana przez Wydawnictwo Poligraf w 2019 r.
Pan Jan Kukawski pochodzi z Tucznej i jest
pasjonatem historii swojej ziemi ojczystej.
Wielokrotnie pisa³ artyku³y na temat Tucznej do
Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego wydawanego w

Bia³ej Podlaskiej.
P u b l i k a c j ê
ksi¹¿kow¹ poœwiêca
„Pamiêci poleg³ym i
pomordowanym w
latach 1939-1956
m i e s z k a ñ c o m
Tucznej”.
W e w s t ê p i e
uzasadnia dlaczego
powsta³a ksi¹¿ka o
Tucznej i s¹siednich
wsiach. Mieszkañcy
Tucznej, Huszczy i
Wisek - to tak zwana
okolica szlachecka -
zas³u¿yli siê Polsce i
nie mo¿na o tym
zapomnieæ. Tuczna

to stary zaœcianek szlachecki, który zawsze
odpowiada³ kiedy kraj by³ w potrzebie.
Pisze miêdzy innymi: -

.
Warto siêgn¹æ po t¹ pozycjê aby jeszcze lepiej poznaæ
historiê Tucznej i po³¹czonych z ni¹ w okolicê
szlacheck¹ zaœcianków Huszcza i Wiski.
Chêtni do nabycia: tel. 71 344 56 35;

Nazwê (Tuczna) wziê³a od
otaczaj¹cej j¹ dzikiej litewskiej puszczy, s³yn¹cej z
nieprzebranej iloœci zwierzyny i obfituj¹cych w ryby
potoków. (...) Z polecenia króla Zygmunta Starego na
wykarczowanej czêœci puszczy osiedlono w XVI wieku
sprowadzon¹ z ziemi drohickiej drobn¹ szlachtê. W
ten sposób na terenie województwa trockiego
powsta³y dwa zaœcianki szlacheckie - Tuczna i
Huszcza. Po przeprowadzone w 1566 roku reformie
administracyjnej oba zaœcianki a¿ do rozbiorów
znajdowa³y siê na terenie Litwy, w województwie
brzesko-litewskim.
Mieszkañcy obu zaœcianków szczególnie odznaczyli
siê w 1579 roku podczas wyprawy króla Stefana
Batorego na Moskwê, kiedy za zas³ugi przy
zdobywaniu Po³ocka otrzymali od niego znacz¹ce
przywileje, na które w razie potrzeby powo³ywali siê
przez nastêpne stulecia. Obraduj¹cy w 1775 roku
Se jm spec ja ln¹ uchwa ³¹ zagwarantowa ³
mieszkañcom tych miejscowoœci po wsze czasy
szlachectwo i jest to bodaj¿e jedyny w historii Polski
taki przypadek

www.WydawnictwoPoligraf.pl

W 2020 r. ukaza³a
siê „Monografia
B o k i n k i
Królewskiej", wsi z
g m i n y T u c z n a
auto rs twa Jana
Czern ika. Autor
przedstawia historiê
wsi na tle historii
P o ³ u d n i o w e g o
Podlasia. Pisze o
Bokince Królewskiej
w czasie zaborów, w
I wojnie œwiatowej,
w o k r e s i e I I
Rzeczypospolitej,
la tach I I wo jny
œ w i a t o w e j .
Przedstawia mieszkañców i ¿ycie wsi po II wojnie
œwiatowej a¿ do czasów nam wspó³czesnych.
Publikacjê wzbogaca materia³ fotograficzny. Jest to
kolejna pozycja, która pozwala poznaæ dzieje tego
terenu.

(ek.)

Album: Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych
Tuczna 2019
Sfinansowany z programu: „Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca
w obszary wiejskie” (...).
W s³owie wstêpnym wicemarsza³ek Województwa
Lubelskiego m.in. napisa³:

.
Wystawa Koni w Tucznej to impreza organizowana ju¿ z
wielkim rozmachem. Tego dnia Tuczne odwiedzaj¹ nie
tylko hodowcy koni ale te¿ mieszkañcy ca³ego powiatu i
goœcie z Polski. (e.)

Dariusz Stefaniuk
Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych w 2019 roku
odby³a siê ju¿ po raz 12 i by³a najlepszym dowodem
troski o spuœciznê i tradycje regionu. Nasz¹ powinnoœci¹
jest otoczenie opiek¹ i odpowiednim zainteresowaniem
takich inicjatyw, które maja na celu poszukiwanie Ÿróde³
narodowej to¿samoœci a dodatkowo rozs³awiaj¹
województwo i kraj daleko poza jego granicami
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Dobrze wspominam
swoje so³tysowanie
Dobrze wspominam
swoje so³tysowanie
Dobrze wspominam
swoje so³tysowanie

Pani funkcjê so³tysa wsi Bokinka Pañska
pe³ni³a przez 22 lata. Zrezygnowa³a ze wzglêdu na stan
zdrowia. -

- mówi, jakby z
¿alem.
Pani¹ Janinê zast¹pi³ , który teraz
pe³ni obowi¹zki so³tysa.
-

mówi.

.
Pani Janina wysz³a za m¹¿ maj¹c 21 lat, z mê¿em
Henrykiem Byszukiem wychowali trzy córki. -

- zamyœla siê
na d³ug¹ chwilê.

.
Pani Janina w wolnych chwilach pisa³a wiersze. I teraz
wróci³a do zapisywania swoich refleksji, myœli. Wiersze,
które powstaj¹ nios¹ autorce du¿o radoœci.

***
Œwieci s³oneczko na niebie,
puœæ mnie dziewczyno do siebie.
A jak¿e ja puœciæ mam,
Kiej ja sierota a tyœ pan.

Sierota pana wpuœci³a,
dzban mleka na stole postawi³a
i bochen chleba, chleba razowego.

Bêdziemy ucztowaæ do rana bia³ego.
Sierotê bêdê kocha³ z serca ca³ego.
Bêdziesz ¿on¹ serca mego.
Sierota siê ucieszy³a, macochê zostawi³a.

Teraz sieroto nic ci nie brakuje,
bêdziesz pani¹ domu mego,
urodzisz mi syna piêknego.

Tak siê cieszyli, ¿e dla
biednych dzieci dom postawili.

- wieœ w Polsce po³o¿ona w województwie
lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Tuczna. Wierni
Koœcio³a rzymskokatolickiego nale¿¹ do parafii Trójcy
Œwiêtej w Huszczy. W latach 1975-1998 miejscowoœæ
adm in i s t r a c y j n i e na l e ¿a ³ a do wo j ewód z twa
bialskopodlaskiego.
W Bokince Pañskiej w 1866 wzniesiona zosta³a unicka

Janina Byszuk

S³awomir Harasimiuk

Bokinka Pañska

Mam problemy z chodzeniem. A to zupe³nie nie
pozwala zajmowaæ siê obowi¹zkami so³tysa

Zawsze lubi³am ludzi, czasem dokuczyli, ale dobrze
wspominam to swoje so³tysowanie -
Nogi odmówi³y pos³uszeñstwa. Mam 81 lat, a jak by³am
m³oda to przecie¿ wszêdzie na piechotê. £¹ki mieliœmy pod
Wiskami, pole pod Przychodem i tak biegaj. A jakie b³oto
by³o i na staroœæ nogi odmówi³y pos³uszeñstwa.
Przysz³am tu do mê¿a. Mój rodzinny dom w El¿biecinie ko³o
Kodnia, ale rodzina rozjecha³a siê po Polsce: Radom,
Czêstochowa, Lublin

Przysz³am do
Bokinki Pañskiej, pewnie tu by³am potrzebna

Tamtego ¿ycia ju¿ nie da siê porównaæ z
tym, co teraz mamy. Ludzie te¿ siê zmienili, ale nie mo¿na
mówiæ, ¿e na lepsze czy gorsze. Po prostu mamy inne czasy.
M¹¿ umar³ siedem lat temu. Smutno. Po jego œmierci czas
wype³nia³am prac¹ spo³eczn¹, wychodzi³am do ludzi i by³o
mi lepiej. Mam pracowite, m¹dre i zdolne córki, które o mnie
bardzo dbaj¹. Jako so³tys stara³am siê aby coœ zrobiæ dla
ludzi. By³am te¿ przewodnicz¹c¹ Ko³a Gospodyñ Wiejskich.
Ludzie u nas s¹ dobrzy, zawsze mi pomagali jak zasz³a
potrzeba. Tak ¿ycie up³ynê³o

So³tysi gminy Tuczna w kadencji
2019-2024

Bokinka Królewska:
Bokinka Pañska:
Choroszczynka:
D¹browica Du¿a:
Kalichowszczyzna:
Leniuszki:
Matiaszówka:
Mazanówka:
Miêdzyleœ:
Miêdzyleœ (osada):
Ogrodniki:
Rozbitówka:
Tuczna I:
Tuczna II:
Wiski:
W³adys³awów:
Wólka Zab³ocka:
Wólka Zab³ocka-Kolonia:
¯uki:

W gminie Tuczna jest 19 so³ectw a 18 wsi, poniewa¿
miejscowoœæ Tuczna ma dwa so³ectwa. W tej kadencji
jest 14 kobiet so³tysów i 5 mê¿czyzn.

El¿bieta Moszkowska
S³awomir Harasimiuk

Sylwester Olêdzki
Jaros³aw Hajdiuk

Sylwia Bajkowska
Ewa Szot

Marzena Sêpkowska
Anna Miciuk

El¿bieta Niczyporuk / Jolanta Danieluk
Ewa Tarasiuk

Maria Falkiewicz
Maria Maciejuk

Dorota Kukawska
Agnieszka Skwierczyñska

Barbara Jarocka
W³adys³aw Bonik

Beata Sêpkowska
S³awomir Mitura

Teresa Juszczuk

cerkiew œw. Micha³a Archanio³a. W 1875 zosta³a ona
przymusowo przemianowana na cerkiew prawos³awn¹. W
1914 by³a to filia cerkwi Podwy¿szenia Krzy¿a Pañskiego w
¯eszczynce. Budowlê tê zniszczono podczas akcji
rewindykacyjno-polonizacyjnej w 1938 r. Obecnie we wsi
znajduje siê prawos³awny cmentarz z cerkwi¹ œw. Miko³aja,
nale¿¹c¹ do parafii œw. Anny w Miêdzylesiu. Wed³ug spisu
powszechnego z roku 1921 miejscowoœæ Bokinka Pañska w
gminie Miêdzyleœ posiada³a 23 domy i 234 mieszkañców.
Integralne czêœci miejscowoœci Bokinka Pañska to: Ko³o
M¹drego Drzewka, Koñce, M¹dre Drzewko, Pod Ossowem,
Przycinek.
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Co siê w Gminie Tuczna w 2019 r. wydarzy³o:Co siê w Gminie Tuczna w 2019 r. wydarzy³o:Co siê w Gminie Tuczna w 2019 r. wydarzy³o:Co siê w Gminie Tuczna w 2019 r. wydarzy³o:

- GMINNY RAJD ROWEROWY: W niedzielê 19 maja 2019 r. z placu pod Urzêdem Gminy Tuczna 30 rowerzystów wyruszy³o kolej-
ny raz drogami Gminny Tuczna na rajd rowerowy. Trasa rajdu przebiega³a przez miejscowoœci: Tuczna, Rozbitówka, Miêdzyleœ,
¯uki, Kalichowszczyzna, Mazanówka - celem oczywiœcie by³a Tuczna. Organizatorzy rajdu: Wójt Gminy Tuczna, Gminna Biblioteka
Publiczna w Tucznej, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Tucznej.

- POWIATOWY TURNIEJ PI£KI B£OTNEJ TUCZNA 2019: 23 czerwca 2019 roku odby³ siê Powiatowy Turniej Pi³ki B³otnej pod ho-
norowym patronatem Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka. Organizatorem turnieju by³ Wójt Gminy Tuczna, Gminna Biblioteka
Publiczna w Tucznej oraz Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Tucznej. Oficjalnego rozpoczêcia dokonali Zygmunt Litwiniuk - Wójt Gminy
Tuczna oraz Mariusz Kiczyñski - Przewodnicz¹cy Rady Powiatu. W turnieju wziê³y udzia³ dru¿yny, zajmuj¹c nastêpuj¹ce miejsca:
I MIEJSCE - RFE TUCZNA, II MIEJSCE - KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BIA£EJ PODLASKIEJ, III MIEJSCE - DZIKI TADZIKA. Zwy-
ciêzcy otrzymali puchary i medale oraz pami¹tkowe dyplomy. Podczas turnieju nie zabrak³o równie¿ atrakcji dla dzieci: bezp³atne
dmuchañce, lody, popcorn i wata cukrowa - to jest to, co umila³o czas najm³odszym kibicom.

Wojewódzki Wystawa Koni Zimnokrwistych: odby³a siê po raz dwunasty - 4 sierpnia. W pokazach udzia³ wziê³o 31 hodowców
z trzech województw: lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Wœród sêdziów byli francuscy hodowcy, którzy maj¹ uprawnie-
nia do oceny koni.
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DO¯YNKI GMINNE - 25 SIERPNIA 2019 r.:
El¿bieta Adam Moszkowscy

Da-
riusz Stefaniuk

Rolnicy z gminy Tuczna podziêkowali za plony podczas gminnych do¿ynek 2019, któ-
re odby³y siê 25 sierpnia 2019 roku. Starostami do¿ynek byli: i z Bokinki Królewskiej. Uroczystoœci
rozpoczê³a tradycyjnie uroczysta Msza Œwiêta. Nie zabrak³o równie¿ tradycyjnych wieñców, chleba z tegorocznych plonów, wystê-
pów dzieci, m³odzie¿y i zespo³ów ludowych oraz koncertu gwiazdy wieczoru - zespo³u Verdis. Wœród zaproszonych goœci by³

wicemarsza³ek Województwa Lubelskiego.
Podczas do¿ynek nie zabrak³o równie¿ atrakcji dla dzieci: dmuchañce, lody i wata cukrowa, mo¿liwoœæ strzelania z ³uku pod
okiem Tatarów ze Studzianki, warsztaty garncarskie, stragany, kucyk dla m³odszych i jazda konno dla tych starszych dzieci oraz
gry i konkursy prowadzone przez Animatorów Dobrej Zabawy. Bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê rêczna pompa stra-
¿acka, nowy samochód stra¿acki OSP Tuczna. Nie lada atrakcj¹ by³a piana i mgie³ka wodna puszczana z nowego samochodu
przez stra¿aków z Tucznej. Wszyscy przybyli goœcie mogli podziwiaæ wieñce i kosze do¿ynkowe oraz stoiska przygotowane przez
so³ectwa Gminy Tuczna, Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Miêdzylesiu, a tak¿e skorzystaæ z punktu informacyjnego KRUS
(gdzie rolnicy mogli wykazaæ siê wiedz¹ w konkursie na temat BHP w rolnictwie), stoisk firmy AVON oraz Faberlic oraz ma³ej ga-
stronomii.

Do¿ynki Powiatowe
Zygmuntem Litwiniukiem Grzegorzem Panasiukiem

: 1 wrzeœnia odby³y siê w Wilczynie gmina Bia³a Podlaska Do¿ynki Powiatowe, w których uczestniczy³a dele-
gacja z gminy Tuczna na czele z wójtem gminy i sekretarzem gminy . Gmina
zaprezentowa³a tak¿e stoisko promuj¹ce tradycyjn¹ kuchnie oraz ofertê turystyczn¹ gminy.

NOC BIBLIOTEK - WIECZÓR W BIBLIOTECE: 4 paŸdziernika Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej w ramach ogólnopolskiej
akcji NOC BIBLIOTEK zorganizowa³a WIECZÓR W BIBLIOTECE. Na ten wieczór pracownicy biblioteki przygotowali mnóstwo ³ami-
g³ówek, gier i zabaw. Bez w¹tpienia najwiêksza atrakcj¹ by³o dla nich ognisko oraz wieczorna projekcja filmu „Ptyœ i Bill”. W wie-
czorze w Bibliotece wziê³o udzia³ 26 dzieci oraz rodzice.

NARODOWE CZYTANIE 2019: 13 wrzeœnia Gminna Biblioteka
w Tucznej wspó³pracuj¹c z Urzêdem Gminy Tuczna wziê³a udzia³
w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Frag-
menty Nowel Polskich czytali przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych, pracownicy Urzêdu Gminy Tuczna, przedstawiciele Œrodo-
wiskowego Domu Samopomocy w Miêdzylesiu, Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Tucznej, Klub Seniora i Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej w Tucznej oraz nauczyciele i uczniowie Zespo³u Szkolno -
Przedszkolnego w Tucznej. Spotkanie mi³oœników literatury
mia³o miejsce na placu przy Urzêdzie Gminy Tuczna. Na zakoñ-
czenie akcji ka¿dy uczestnik mia³ mo¿liwoœæ ostemplowania
w³asnych egzemplarzy ze zbioru Nowele Polskie pami¹tkow¹
pieczêci¹ Narodowego Czytania.
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Wojenne losy mieszkañców
Gminy Tuczna (cz. 1II ostatnia)

Wojenne losy mieszkañców
Gminy Tuczna (cz. 1II ostatnia)
W wyj¹tkow¹ jasn¹ ksiê¿ycow¹ noc z 17 na 18 marca
1943 r. wyruszono w stronê W³adys³awowa. Ze S³awa-
tycz przyjecha³a policja wczeœniej:

Odg³osy walki by³o s³ychaæ w Tucznej wg. mieszkañców
mog³a ona trwaæ kilkadziesi¹t minut.
Nieznana jest liczba rannych, zabitych Niemców jak
i policjantów ze S³awatycz. Z Tucznej zginêli:

i
, wszystkich przywieziono do szko³y Tucznej

w której czasie wojny Niemcy zrobili szpital:

Wiêcej szczêœcia mia³ Franciszek Lipka:

Konie wystraszone odg³osami walki zatrzyma³y
siê w Ogrodnikach, owe zdarzenie tak wspomina p. Ja-
dwiga:

A sprawca tej tragedii, Celer:

„w rowie zrobili zas-
iadke, na te „bande” co to przyjd¹ jeœæ. Zasiadka by³a
zrobiona jak z Tucznej jechaæ do W³adys³awowa na Miê-
dzyleœ. Tam takie do³y, w tych do³ach miêdzy W³adys³a-
wowem a Miêdzylesiem. Nie wiadomo kto to by³, czy to
partyzanci? Czy jakaœ „banda”?. A te z Tucznej jechali
furmankami: jecha³a policja, Niemcy, trzy furmanki. Zo-
baczyli ogieñ za drzewem i nie dali sygna³u. I te ze
S³awatycz ognia dali do furmanek z Tucznej, serio cieli
po tych..., myœleli, ¿e to „banda”. Tak to nieporozumie-
nie wysz³o. Ci z Tucznej jak zobaczyli ogieñ z papierosa
za drzewem to te¿ myœleli, ¿e to „banda” zaczajona za
drzewem. I ten z Tucznej mówi „ognia”, z furmanki oni
zeskakiwali do rowu. A ten za topoli „la³” po tym ro-
wie... . I kto schowa³ siê w tym rowie ten zgin¹³. Ranni
zaczêli jêczeæ po niemiecku i... . I tam zabili dwa fur-
many, trzy konie zabili. Ich poharatali”.

„Wacka
naszego przywieŸli tutaj jak by³ zabity. A Wacka koni to
nie zabili, uciekli gdzieœ w krzaki i zatrzyma³y siê.
A on prawdopodobnie razem z policjantem skakiwa³ do
rowu... . Wacka zabili i tego policjanta, to s¹siad by³,
Pietrzykowski nazywa³ siê. Wacka ko¿uch to takie kule
mia³... . Nie tak dawno spali³am, porwany by³ ju¿ to spa-
li³am”. „a ten
w lejce siê zapl¹ta³ i para koni wyci¹gnê³a, to siê utrzy-
ma³”.

„A ja wsta³am rano przynieœæ drzewa do parnika
i patrzê koni siê jedne wystraszyli i wbili siê dyszlem
w p³ot. I stoj¹. Ja przychodzê do domu i mówiê: „tatu!
Czapki policyjne, siedzenia dwa. I konie stoj¹ wbite
w p³ot”. A ojciec mówi: „nie wy³aŸcie! SiedŸcie! Ob³awa,
przyjechali”. Bo tak oni robili, bandytów ³apali. Przyja-
d¹ na wieœ, nabior¹... . Im kazali do lasu jechaæ a oni
przyjad¹ na wieœ, nabior¹ i od razu mieli ... .
Nie wychodzim. Ale ojciec patrzy siê, idzie... . Z tuszy
pozna³ jego... i konie bierze. A to on... furman jeden
prze¿y³, tak prze¿y³. Ojciec wychodzi a on opowiada:
„taka strzelanina by³a ...”.

„ten Niemiec póŸniej
uciek³ razem z frontem niemieckim, uciek³ z Polski,
uciek³ ...”.

Wac³aw
Zawistowski, Mioduszewski Józef Pietrzykowski
W³adys³aw

Sroga rosyjska zima, wyczerpanie ¿o³nierzy niemiec-
kich by³o jedn¹ z wielu przyczyn kapitulacji „niezwyciê-
¿onej armii niemieckiej”. 2 lutego 1943 r. pod Stalin-
gradem podda³a siê okr¹¿ona przez Sowietów 6 Armia
niemiecka. Przegrana bitwa pancerna na £uku Kur-
skim rozegrana miêdzy 5 lipca a 23 sierpnia 1943 r. by-
³a ostatni¹ niemiecka prób¹ odzyskania inicjatywy na
froncie wschodnim. Ostatni¹ niemieck¹ strategiczn¹
operacj¹ ofensywn¹. Zwyciêstwo w tej bitwie odda³o
inicjatywê strategiczn¹ w rêce Armii Czerwonej. Ponie-
sione klêski wymusi³y na Niemcach przygotowanie linii
obronnych wykorzystuj¹c w tym celu naturalne ukszta³-
towanie terenu oraz trudnoœci zwi¹zane z przepraw¹
przez rzekê. Zdecydowano na zachodnim brzegu Buga
wykonaæ fortyfikacje obronne, przez miejscow¹ lud-
noœæ nazwan¹ „bunkry”. Do realizacji tego zadania wy-
korzystano wszelkie mo¿liwe œrodki gospodarcze jak
i lokalny potencja³ ludzki. Miejscem wskazanym do bu-
dowy umocnieñ obronnych, to okolice Jab³ecznej: „Oj-
ciec, mo¿e ty przypomnisz sobie jak „bunkra” robili?
Oni mieli tutaj obron zrobiæ. Oni przygotowali siê, ¿e jak
bêd¹ siê cofaæ to tu zatrzymaj¹ front. I tutaj, wokó³
r¿nêli, wy¿ynali nasze lasy, wszêdzie gdzie tylko dobre
sosny. Sosny w tartakach cieli na bale ..., r¿nêli las.
O! tu w Tucznej. I do tartaku samochodami. Ludzi ga-
niali i r¿nêli. Takie bunkra robili jak ten pokój - mo¿e
mniejszy ciut. I od tego bunkra do drugiego bunkra by³y
w ziemi wykopane, takie alejki. Przypominam sobie, ¿e
ju¿ przed Wielkanoc¹ pognali nas na tydzieñ dwanaœ-
cie nas, dziewczyn. My spaliœmy tam na pod³ogach, po
kwaterach w Jab³ecznej. S³omê nam poœcielili, byle ja-
kie tam ko¿uchy... . Rano Niemiec wylicza³: „aj, cwaj,
draj”..., czy wszystkie s¹. Tam wygradzaliœmy faszyn¹,
te korytarze od bunkra do bunkra ¿eby ziemia nie zawa-
la³a. Tam by³o w œrodku jak w domu, z wierzch by³y bale,
a na wierzchu ziemia przykryta i sosenki ros³y. To tak
by³o du¿e jak wieœ. To myœmy ca³y dzieñ robili a wieczo-
rem Niemiec sprawdza³ nas czy wszystkie s¹.Ten Nie-
miec, to taki by³ przestrzelony, taki jakby... ? Rurki mia³
wsadzone. ¯eœmy spali, s³yszym, czo³gi id¹. Hmm...
Madziary. A tam u tej wdowy mieszka³ nauczyciel - uk-
raiñski. No i oni tam w kuchni pijo a my boim siê. Bo
strach. Poubierali my siê i siedzimy. Nie wiemy co to
bêdzie z nami? Bo to wojsko. Oni z zachodu tam do
Rosji pchali. Tak mówio: „jak poszli to ju¿ nie wrócili”.
Starszyzna w kuchni tego nauczyciela pije. Jezu! A my
ró¿aniec odmawiamy, modlimy siê i p³aczemy. Co to bê-
dzie? PóŸniej drzwi siê roztwieraj¹, wrzucaj¹ do nas ta-
kiego pianego. O! Ale on nie wiedzia³, ¿e to my, tak jak
glina le¿a³. A my w k¹tek. Rano pobudka. Patrzym
czo³gi stoj¹ ale nas wojsko nie zaczepia. Znowu nas po-
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gnali na te bunkry. Jak przyszli to nadeptane. Wojsko
posz³o... .
Oni chcieli siê zatrzymaæ na Bugu i nawet jednego dnia
nie zatrzymali siê. Ale czyimi rêkoma to robili? Pola-
ków”.

„stukaj¹ w nocy, gadaj¹
po „rusku”. Ja nic nie rozumiem co oni gadaj¹? Tylko:
„ja, ja, jo, jo” a im tylko przytakujê a nic nie wiem o co
siê rozchodzi? Ale oni jeszcze lepiej siê nabijaj¹. Czego
oni chc¹? Oni mówi¹, ¿e chc¹ wejœæ. Odsun¹³ ja za-
suwê a ich ca³y pokój by³. To oni tak: nie rozbuwali siê,
nie rozdziewali siê, nie broni nie ustawiali w k¹cie tylko
tak z karabinami pok³adli siê wszystkie.
O! Bo to front szed³. A w nocy... , bo ja tam spa³ w tym
pokoju obok. Wyszed³ do drugiego pokoju, cholera
„szczy”. Ja mówiê: „co ty die³ajesz? U nas nie nada tak
robit!”. A on odpowiada: „u was niet! U nas wsi rawno”.
Oni nie rozumio, ¿e to nie wolno. Leje, cholera. Nie
umyci, brudni, karabiny na sznurkach... . Takie, to
umundurowanie s³abe na nich, takie trzewiki, tatrzanki
czubate. Rano, tam kuchnia sta³a, z boku na ³¹ce. Ja
zalecia³ dla ciekawoœci. Eee, ee, tam jeszcze gotuj¹ oni
bior¹ i jedz¹, a drugi z boku przy kuchni... , choæby od-
szed³ dalej a nie od razu przy kuchni... .Poszli póŸniej
do Niemiec, przyjrzeli jak naród w œwiecie ¿yje, tak
i póŸniej ich kultura siê zmieni³a.

„a to jeszcze pastuchy paœli kro-
wy, tej broni by³o do cholery. Zaczêli w lesie strzelaæ.
A oni pytaj¹ siê: „szczot tam takiego? Germañcy?” ja
mówiê:„nie, to pastuchy broñ... . Szybkie ruchy, zer-
wali siê i do tego lasu. Jak tam by³o to ja nie wiem? Bo
ja nie polecia³ za nimi”.

„niedziela rano strzelaj¹,
strzelaj¹. Na bunkrach w Jab³ecznej nawet siê nie za-
trzymali. Tu nie „wolno” by³o im rabowaæ, a oni gdzie
konie byli tam brali. Mój ojciec zdj¹³ jednemu kantar,
i drugiego takiego mia³ do „przyprz¹szki”. I uciekaj w
las! Ja siad³am na konia... . Ja bardzo wierzchowiec
by³am... . Ja zaje¿d¿am, a tam tyle koni... ! Uciek³a ca³a
wieœ na ³¹ki - b³ota „Paragwaj”. Ktoœ powiedzia³ dla woj-
skowego Sowieta, ¿e tam s¹ konie. Przyjecha³ na ³¹kê
i wybiera co najlepsze konie... . Takiego „zdepa” mnie
zostawia. Ja: „pan odda!”. Ja tu p³aczê, ja go proszê,
¿eby nie bra³ a on... pêta swego konia, odpêtuje nasz¹
klacz i tak¹ czarn¹ bierze. Najlepsze koni wzi¹³, a takie
dwa „zdechy” zostawi³. Ja przylatuje do domu i mówiê:
„Tato! Konie! Koby³ê mnie zabrali i zostawili takiego ³a-
ciatego. Takiego jak krowa ³aciaty i „unurany”. Ojciec
wzi¹³ rower i za frontem idzie - za nimi a¿ do Bia³ej. Oni

Dojrzewa³y zbo¿a, zbli¿a³ siê okres ¿niw - by³a pe³nia
lata. Coraz wyraŸniej o poranku da³o siê s³yszeæ odg³o-
sy zbli¿aj¹cego siê frontu, z ka¿dym dniem: g³oœniej,
wyraŸniej. Wprawione ¿o³nierskie ucho mog³o odró¿niæ
rodzaj broni z której strzelano. Wœród Niemców da³o
siê zaobserwowaæ niespotykan¹ dotychczas nerwo-
woœæ. Na naszych drogach pojawia³o siê coraz wiêcej
piechurów, pojazdów lecz tym razem przemieszczaj¹-
cych siê w kierunku zachodnim.
W lipcow¹ noc 1944 r. w Tucznej Marian Zawistowski
us³ysza³ nachalne stukanie:

Nagle s³ychaæ strza³y:

Wkroczenie Sowietów do miejscowoœci Ogrodniki tak
przypomina pani Jadwiga:

wolno id¹, id¹... . Patrzy a nasza klacz armaty ci¹gnie,
z t¹ drug¹, Mieduszewskiego z Tucznej. Idzie, idzie... .
Oni za Piszczacem stali na takiej ³¹ce odpoczywaæ. Oj-
ciec do „starszyny” mówi: „¿e wystraszy³ dziewczynê,
zabra³ klaczi jeszcze bra³ siê za ni¹”. On mnie nie za-
czepa³, tylko klacz. Jeszcze nagada³ takie... ? Wo³a
„sa³data”. Ten? A ojciec mówi:„ja nie znam, ale ta, to
moja klacz”. A póŸniej mówi którenœ, ¿e to ten wzi¹³ -
wydali. Oddali nasz¹ klacz i ojciec innymi drogami wra-
ca³ do domu bo by go zastrzeli³ „sa³dat”. A ten Sowiet
wróci³ do Tucznej zabra³ swoj¹ klacz i sprzeda³ za litr
wódki”.

„Ja idê w stronê koœcio³a.
Oni mnie ju¿ znali bo nie raz byli u mnie. Tak NKWD mia-
³o siedzibê w „starej gminie”. I mnie wzywaj¹: „chodŸ
do komendanta!”. Komendant: „dlaczego nie odda³eœ
kontygentu?”. Odpowiadam: „bo nie mam, zbo¿a nie
oddali bo nie mieli sk¹d”. Zdenerwowany komendant
„Tak! Ciebie trzeba..., nadad aresztowaæ bo oporny.
Nada tiebiewiesti na Sybir! Masz dokumenty przy so-
bie?”. Ja mówiê: „nie mam, w domu”. Gospodarstwo
prowadzi³ mój ojciec, by³ niemow¹ to czepiali siê syna,
czyli mnie jako gospodarza. Komendant rozkaza³ ¿o³-
nierzowi pójœæ ze mn¹ do domu po dokumenty. I na Sy-
bir! Karabin nie na ramieniu ale skierowa³ w moj¹ stro-
nê, o tak. I idziemy. A ja ju¿ mia³em uciekaæ ale jak tu
uciekaæ? Jak on tak karabin trzyma. A jeszcze zazna-
czy³ sam komendant: „jak on ucieknie to ty odpowia-
dasz za niego”. Tak siê sta³o, ¿e uciek³! Przyszed³ ze
mn¹ do domu, siada na krzeœle. A ja szukam w szuf-
ladzie dokumentów a on siedzi o tak z karabinem w mo-
j¹ stronê. Ja mówiê: „tut nie maju, w drugojkomnatu,
w drugojkomnatu”. Ja wyszed³ za drzwi, zasuno³ go ra-
zem z matk¹. I sam chodu... . Uciek³ ja z pó³ kilometra
a tu: „bach, bach, bach... . Ja myœlê poca³uj mnie
gdzieœ...? Ju¿ ty mnie nie weŸmiesz! A on oknem wylaz³
i bach, bach... . Matkê pod œcianê i krzyczy: „gdzie
syn?” Ju¿ tych nkawudzistów nalecia³o, wokó³ ca³a
wieœ okr¹¿yli... . Oni myœleli, ¿e ja w budynkach siê
skry³”.

„Jak siê nkawudzista
zorientowa³, ¿e Marian zamkn¹³ i uciek³, wybi³ okno.
Wyci¹ga mnie na zewn¹trz, i pod œcianê. I strzela,
krzyczy: „gdzie twój syn?” A ona p³acze: „w imiê Ojca
i Syna i ducha Œwiêtego...”, matka ¿egna siê, modli...,
a sk¹d ja wiem gdzie on je? Matka ¿egna siê ...”. A on
krzyczy: „rozstrzelê, rozstrzelê ciebie jak mnie zam-
kn¹!”

„a ja poza budyn-

Wycofuj¹ce siê wojska niemieckie nie stawia³y wiêk-
szego oporu na ziemiach wschodniej Polski. Armia
Czerwona kontynuowa³a zwyciêski marsz „na zachód”
przynosz¹c okupowanej ludnoœci „wyzwolenie”. 26 lip-
ca 1944 r. wkroczy³a do Bia³ej Podlaskiej, rozpocz¹³
siê nowy okres w historii Polski nazwany socjalizmem.
Pierwsze tygodnie nowego ³adu spo³ecznego w Tucznej
tak zapamiêta³ p. Marian:

Matka Mariana tak póŸniej opowiedzia³a przebieg zda-
rzenia swojej synowej, Jadwidze:

I matka póŸniej do koñca ¿ycia tak siê trzês³a oooo... .
Ile ona przesz³a wszystkiego...? I d³ugo ona nie po¿y³a,
zmar³a maj¹c 68 lat.W tym czasie Marian jak poczu³, ¿e
nie ma bezpoœredniego zagro¿enia:
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kami, ogrodami zaszed³em do gospodarza i mówiê:
„taka a taka sprawa, przejdŸ siê i dowiedz siê co tam
takiego siê dzieje w moich budynkach?” On tak poma-
leñku, ale ja mówiê:„jak idziesz to nie zwracaj uwagi,
¿e obserwujesz, tylko spod oka spojrzyj”. On: cap. cap,
cap poszed³. Przychodzi: „wiesz, kurdna! Gnali wszys-
tkie..., wszystkie zbo¿e ci zabrali, wszystkie zbo¿e. Je-
szcze ze trzy beczki masz ale ju¿ nie mieli na co..., nie
mieli furmanek. Jutro maj¹ tobie zabraæ”. Ja myœlê,
aby przenocowali to ju¿ nie bêd¹ „wasze” tylko bêd¹
moje. No i zbo¿e ju¿ obczyœcili, nie ma nic! A te dwa
œwiniaki... . Ja przyszed³ w nocy... . A pies mnie wyczu³
z daleka, ehhh..., przylecia³ do mnie: mach, mach,
mach. Oblecia³ swoje budynki i znów do mnie przy-
lecia³. Znaczy nie ma nikogo, ja te œwiniaki, poma³u
z obory zabra³ i pozagrodziu... .One tak popasione by³y,
¿e... ,to nie taki warchlak, ¿e on lekki. Ledwo idzie, ta-
kie popasione... . Ja pozagrodziu, pozagrodziu i tam na
koloniê do jednego gospodarza zagna³. I „taka a taka
sprawa”. A on mówi: „czekaj zaraz sprzeda¿”. I on poje-
cha³ do wsi Koszo³y, tych handlarzy nawióz³. Obieca³
handlarzom... sprzeda³ i od razu zabi³, rozebra³ i po-
æwiartkowa³. W Tucznej na kolonii. Ja jeszcze do domu
tego nie zabiera³ u tego gospodarza wszystko miêso le-
¿y. Ale w nocy œwiec¹ „lektrykami” po stodole. O mat-
ko! To znów bêdzie bieda. Obora by³a po³¹czona z do-
mem. I oni w stodole œwiec¹, oborê roztworzyli i œwie-
c¹. I jeden do drugiego mówi: „nie ma nic”. A ha! To
wyœcie przyszli po te œwinie... to nie NKWD. A to byli ra-
busie, rabusie... . Widzieli, ¿e œwinie bili to w nocy przy-
szli po miêso, myœleli, ¿e miêso w stodole jest a ono...
I nie ma nic, i poszli.
Koszo³y to by³a wieœ handlarzy, za lasem jest ta wieœ.
Tam przyje¿d¿ali „warszawiaki”- handlarze bili œwinie:
r¹bankê, kaszankê... . I wozili do Warszawy. Tak i moje
œwiniaki: „przyjechali, zabili, osmalili i do Warszawy”.

„Ooo!
Takie to by³y czasy, takie to by³y czasy. Rozmaite cza-
sy...”

Po skoñczonej wypowiedzi zapanowa³a d³uga cisza... .
Powróci³y burzliwe wspomnienia z okresu wojny:

. G³êboko westchn¹³ pan Marian, ¿ona Jadwiga
dyskretnie wytar³a sp³ywaj¹c¹ po policzku ³zê.
Spisana historia oparta jest na wspomnieniach dwoj-
ga ówczeœnie m³odych mieszkañców Gminy Tuczna.
Pani ur. w 1928 r., zamieszka³ej w wsi
Ogrodniki oraz ur. w 1922r.,
zamieszka³ego w Tucznej. Postrzeganie opisanego ok-
resu jest niezale¿ne, dobry los po³¹czy³ ich zwi¹zkiem
ma³¿eñskim w 1946 r.
Rozmowa zosta³a zarejestrowana dn. 10 maja 2009 r.
w Tucznej. Zamierzeniem spisuj¹cego by³o zastosowa-
nie krótkiej narracji wprowadzaj¹cej w opisywany okres
czasu. Szczególny nacisk k³ad¹c na przedstawienie
zdarzeñ ustami rozmówców z zachowaniem: wyra¿a-
nych emocji, s³ownictwa oraz lokalnej gwary.

Opracowa³ Stanis³aw Kuæ
Horodyszcze 2018 r.

Jadwigi Klimiuk
Mariana Zawistowskiego

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

Powiatowy Festiwal Pieœni Patriotycznej w Tucznej ot-
worzy³ wójt gminy i

przewodnicz¹cy Rady Powiatu.
Festiwal odby³ siê po raz dziewiêtnasty. Za rok jubile-
usz.

Tym razem udzia³ wziê³o 25 wykonawców z terenu Po-
wiatu Bialskiego.
Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe
w Bia³ej Podlaskiej; Wójt Gminy Tuczna; Gminna Biblio-
teka Publiczna w Tucznej; Zespó³ Szkolno - Przedszkol-
ny w Tucznej.

Jury w sk³adzie: Waldemar Robak - Dyrektor Zespo³u
Szkó³ Muzycznych w Bia³ej Podlaskiej; Filip Robak - na-
uczyciel w Zespole Szkó³ Muzycznych w Bia³ej Podlas-
kiej; Artur Sêpoch - Dyrektor Wojewódzkiego Oœrodka
Kultury w Lublinie - ocenia³a uczestników.

Zygmunt Litwiniuk Mariusz Kiczyñ-
ski

XIX edycja
Powiatowego Festiwalu

Pieœni Patriotycznej
(2019 r.)

XIX edycja
Powiatowego Festiwalu

Pieœni Patriotycznej
(2019 r.)

XIX edycja
Powiatowego Festiwalu

Pieœni Patriotycznej
(2019 r.)
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Laureatami XIX Powiatowego Festiwalu Pieœni Patrio-
tycznej Tuczna 2019 r. zostali: KATEGORIA NIEPE£NO-
SPRAWNI - Pierwsze Miejsce Ex aequo

- Dom Pomocy Spo³ecznej w Kozuli oraz
w Bia³ej Podlaskiej; Drugie Miejsce Ze-

spó³ Zacisze - Dom Pomocy Spo³ecznej w Konstantyno-

wie; trzecie Miejsce Uczniowie Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczegow Zalutyniu. WYRÓ¯NIENIA
przyznano: Wojciech Biekisz - Dom Pomocy Spo³ecz-
nej w Kozuli, Marzena Mazur - Stowarzyszenie Prosta
w Bia³ej Podlaskiej, Piotr Brzeziñski - Warsztat Terapii
Zajêciowej w Kodniu, Magdalena Sacharczuk - War-
sztat Terapii Zajêciowej w Kodniu, Uczestnicy Œrodowi-
skowego Domu Samopomocy w Miêdzylesiu, Zespó³
Z£OTE STRUNY - Œrodowiskowy Dom Samopomocy
w Bia³ej Podlaskiej, Zespó³ Wiolinki - Warsztat Terapii
Zajêciowej Caritas Diecezji Siedleckiej.
KATEGORIA DZIECI ZE SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
KLASY I-II Pierwsze miejsce Dzieciêcy Zespó³ Wokalno -
Ta-neczny z Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Tucz-
nej.

KATEGORIA DZIECI ZE SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
KLASY IV-VIII - I MIEJSCE - Nadbu¿añskie S³owiki - m³o-
de pokolenie - Gminny Oœrodek Kultury w S³awaty-
czach; II MIEJSCE Zespó³ Presto Szko³a Podstawowa
w Rossoszu; III MIEJSCE Szkolny Zespó³ Wokalny ITD
z Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Tucznej.
KATEGORIA M£ODZIE¯ ZE SZKÓ£ ŒREDNICH
I MIEJSCE Szkolny Zespó³ Muzyczny z Zespo³u Szkó³
Ekonomicznych w Miêdzyrzecu Podlaskim.
KATEGORIA DOROŒLI - ZESPO£Y ŒPIEWACZE:
I MIEJSCE Zespó³ Melizmat - Gminne Centrum Kultury
w Konstantynowie; II MIEJSCE Zespó³ wokalny Bia³ynia
- Gminny Oœrodek Kultury w Bia³ej Podlaskiej; III MIEJ-
SCE Zespó³ Klawa Ferajna.

Grzegorz Przy-
bysz Stowarzy-
szenie Prosta

WYRÓ¯NIENIE: Zespó³ Leœne Echo - Gminny Oœrodek
Kultury w Miêdzyrzecu Podlaskim.
KATEGORIA DOROŒLI - CHÓRY
I MIEJSCE Chór „W Dubicy”; II MIEJSCE Chór „AVE” ze
S³awatycz - Parafia Rzymsko-Katolicka w S³awatyczach;
III MIEJSCE Chór mêski Fortis z Miêdzyrzeca Podlas-
kiego.
WYRÓ¯NIENIE Chór Parafii Chrystusa Króla w Miêdzy-
rzecu Podlaskim.

Patronat medialny objê³o:
Radio Lublin - www.radio.lublin.pl;
Telewizja Lublin;
S³owo Podlasia - www.slowopodlasia.pl;
BP24 www.BP24.pl;
Radio Biper www.radiobiper.info.

Warto podkreœliæ, ¿e œpiewanie i popularyzowanie pio-
senek i pieœni patriotycznych to doskona³a lekcja pa-
triotyzmu i o tym w Tucznej wiedz¹. (e.)
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Kopiec Pi³sudskiego w Wólce Zab³ockiej
Uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika w Wólce Zab³oc-
kiej odby³a siê 8 grudnia 2019 r. Zamiast kopca,
ustawiono w tym miejscu pomnik upamiêtniaj¹cy
wydarzenia sprzed 100 lat. Inicjatywa wysz³a od Rad
So³eckich wsi Wólka Zab³ocka i Kolonia. Uroczystoœæ
po³¹czono z Miko³ajem” dla dzieci.
Po uroczystoœci ods³oniêcia pomnika mieszkañcy
wsi, zaproszeni goœcie przeszli do œwietlicy, gdzie
rozpoczê³y siê gry i zabawy z dzieæmi. Dzieci ubra³y
choinkê, gra³y w krêgle, rzuca³y pi³eczkami do kosza,
bawi³y siê balonami. Nastêpnie by³ skromny poczê-
stunek. Bigos przygotowany przez panie z KGW
i ciasta pieczone przez kobiety, nie brakowa³o rów-
nie¿ owoców kawy i herbaty. Zygmunt Litwiniuk i Grze-
gorz Panasiuk zostali Miko³ajami, to oni Wójt Gminy
i Sekretarz Gminy wrêczali dzieciom prezenty. Zaba-
wa by³a bardzo udana, dzieci wcale nie chcia³y wra-
caæ do domu. Doskonale bawili siê zarówno dzieci
jak i doroœli.
Przyby³ych goœci przywita³ radny Rady Gminy z Wólki
Zab³ockiej i Kolonii , w osobach:
pana wójta , sekretarza gminy

, pani¹ skarbnik
, pani¹ dyrektor GOPS , pa-

ni¹ inspektor . Specjalnym goœciem by³ oj-
ciec oblat z Kodnia osoba zaprzyja-
Ÿniona z mieszkañcami. Ca³¹ uroczystoœæ zarejestro-
wa³o Radio Biper - i Radio
Lublin .

Nie wszyscy mieszkañcy naszego regionu wiedz¹, ¿e
na Po³udniowym Podlasiu znajduje siê a¿ 10 kopców
poœwiêconych Marsza³kowi Józefowi Pi³sudskiemu.
Od lat o ich renowacjê zabiega dr.

. Dziêki staraniom lokalnej spo³ecznoœci uda³o siê
odbudowaæ kopce w ¯erocinie, Mariampolu, ¯ako-
woli Radzyñskiej, Rozbitówce i Wólce Zab³ockiej. Do
odbudowy zosta³y jeszcze kopce w Jab³oniu i Olszan-

S³awomir Mitura
Zygmunta Litwiniuka

Grzegorza Panasiuka Zofiê Kukaw-
sk¹ Ma³gorzatê Ziñczuk

Alin¹ Lipkê
Jan Domañski,

Mariusza Maksymiuka
Ma³gorzata Tymicka

Szczepan Kalinow-
ski

„

kach. Wejœcie w 1915r. Legionistów 1 Brygady na
teren Po³udniowego Podlasia by³o dla umêczonych
mieszkañców zapowiedzi¹ rych³ej wolnoœci. Gdy tak
siê sta³o wdziêczni Podlasiacy wznieœli liczne pomni-
ki ku czci ¿o³nierzy w szarych mundurach. Jedn¹
z form upamiêtnienia by³o a¿ 10 kopców. Mniejszych
oczywiœcie od krakowskiego. -

- powie-
dzia³ S³awomir Mitura. (ek.)

Wspólne z mieszkañ-
cami Wólki Zab³ockiej i Kolonii postanowiliœmy od-
tworzyæ kopiec, który upamiêtnia czyny nie tylko Mar-
sza³ka, lecz ¿o³nierzy poleg³ych w walce o woln¹ Pol-
skê. Nie ma zapisanej historii, ¿e Marsza³ek osobiœ-
cie têdy przechodzi³, jednak z opowiadañ najstar-
szych mieszkañców mogliœmy siê dowiedzieæ, ¿e
przez nasz¹ wieœ maszerowa³y wojska Józefa Pi³sud-
skiego. Dowodem na to s¹ kamienie pozostawione
na tym szlaku. Nastêpnym dowodem jaki pamiêtaj¹
mieszkañcy jest most w Rozbitówce, który by³ u³o¿o-
ny z sosen, poniewa¿ ¿o³nierze nie mogli przeci¹gn¹æ
kuchni polowej. Kopce zosta³y zniszczone, lecz ka-
mienie pozosta³y i choæ nieme, opowiadaj¹ nam swo-
j¹ historiê, któr¹ przekazujemy pokoleniom. Chcia³-
bym bardzo podziêkowaæ mieszkañcom za pomoc
przy odbudowie tego kopca w czynie spo³ecznym.
Tablicê zakupiliœmy z funduszu so³eckiego
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Rozmowa z leœnikiem i samorz¹dowcemMariuszem Kiczyñskim

Wsparcie prywatnych ekosystemów leœnych

* Czy warto zainteresowaæ siê nowym projektem
unijnym w zakresie wsparcia lasów prywatnych?

* Sk¹d czerpaæ wiedzê w zakresie wykonywania
wskazanych w programie czynnoœci?

* Kto mo¿e byæ beneficjentem
takiego programu?

* Jakie rodzaje czynnoœci s¹ objête programowaniem?

To du¿a szansa na wsparcie finansowe dla w³aœcicieli
lasów w tym szczególnie dla rolników, którzy na terenie
powiatu bialskiego, w tym gminy Tuczna maj¹ du¿o
gruntów leœnych. Przewidziano wsparcia w zakresie
inwestycji zwiêkszaj¹cej odpornoœæ ekosystemów
leœnych i ich wartoœci dla œrodowiska.
W tym miejscu trzeba zauwa¿yæ, ¿e lasy w³asnoœci
p r ywa tne j s¹ n i edo i nwes towane . C zês to
niedostatecznie hodowane w zakresie pe³nego
wykorzystania mo¿liwoœci glebowych siedlisk aby
podwy¿szyæ produkcyjnoœæ na danym gruncie.
Skorzystanie z niektórych mo¿liwoœci jakie daje program
pozwoli na wzbogacenie siedlisk poprzez m.in.
wprowadzenie drugiego piêtra lub podszytu i tym samym
pozwoli na zwiêkszenie wykorzystania potencja³u
siedliska oraz liczne korzyœci z zakresu ekologii.

Wiedzê tak¹ posiadaj¹ pracownicy
Starostwa, którzy w imieniu Starosty
nadzoruj¹ lasy prywatne. Innym
Ÿród³em informacji jest literatura,
internet czy wiedza pracowników
Lasów Pañstwowych wykonuj¹cych
projekty dla beneficjentów.

Pomoc mo¿e uzyskaæ w³aœciciel lasu,
którego dzia³ka leœna ma numer
identyfikacyjny, któr y mo¿e byæ
wykorzystany do ubiegania siê o tê
pomoc, a tak¿e ten kto zobowi¹za³
siê do wykonania inwestycji zgodnie z
wymogam i p l anu i nwes t y c j i
z w i ê k s z a j ¹ c y c h o d p o r n o œ æ
ekosystemów leœnych i ich wartoœæ
dla œrodowiska, sporz¹dzonym przez
nadleœniczego.

Bardzo du¿o i ten zakres stanowi o atrakcyjnoœci
programu. W zale¿noœci od wieku drzewostanu,
uszkodzenia lasu przez patogeniczne grzyby lub fazy
rozwojowej drzewostanu rolnik ma do wyboru wiele
mo¿liwoœci. Na pierwszy rzut oka ró¿ne rodzaje
inwestycji mog¹ wydawaæ siê skomplikowanymi
czynnoœciami, natomiast w rzeczywistoœci i w terenie to
bardzo proste zabiegi hodowlano pielêgnacyjne m.in. -
przebudowa sk³adu gatunkowego drzewostanu przez
wprowadzenie drugiego piêtra w drzewostanie, w którym
œredni wiek gatunku panuj¹cego w drzewostanie wynosi
od 30 do 50 lat, lub dolesienie luk powsta³ych w wyniku
procesu chorobowego w drzewostanie, w którym œredni
wiek gatunku panuj¹cego w drzewostanie wynosi od 21

do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciêtych
drzewach, a tak¿e zró¿nicowanie struktury drzewostanu,
w któr ym œredni wiek gatunku panuj¹cego w
drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez
wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna
warstwa w drzewostanie, z³o¿ona z gatunków
dr zewiastych i kr zewiastych, chroni¹cych i
uaktywniaj¹cych glebê. Ciekaw¹ propozycj¹ jest
za³o¿enie remizy rozumianej jako obszar, na którym s¹
wprowadzane gatunki drzew i krzewów o du¿ym
znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym
œredni wiek gatunku panuj¹cego w drzewostanie wynosi
od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna byæ
ogrodzona oraz mieæ powierzchniê 10 arów.
Kolejnym bardzo wa¿nym zabiegiem w ramach propozycji
s¹ czyszczenia póŸne rozumiane jako ciêcia
pielêgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym
œredni wiek gatunku panuj¹cego w drzewostanie wynosi
od 11 do 20 lat, polegaj¹ce na rozluŸnieniu drzewostanu
przez usuniêcie drzew niepo¿¹danych. Wa¿nym

elementem programu s¹ zabiegi
ochronne przed zwierzyn¹ polegaj¹ce
na og r od zen i u r em i z y a l b o
zabezpieczeniu drzewek repelentami
tj. œrodkami chemicznymi.

O Prog ramie r ozmawiamy w
najlepszym momencie, poniewa¿
w³aœnie za kilka dni rozpocznie siê
kolejny nabór. Wnioski o przyznanie
pomocy mo¿na sk³adaæ w terminie od
17 maja do 27 czerwca 2021 r. do
kierownika biura powiatowego ARiMR,
zgodnie z miejscem zamieszkania lub
siedzib¹ w³aœciciela lasu. Jednak
trzeba siê œpieszyæ, poniewa¿
w³aœciwie terytorialnie Nadleœnictwa
dla wykonania Planu potrzebuj¹ sporo
czasu, a to mo¿e opóŸniæ jego

realizacjê.

Wed³ug mnie realizacja programu niesie za sob¹ wiele
kor zyœci, zarówno w wymiar ze finansowym,
hodowlanym, œrodowiskowym czy edukacyjnym. Trzeba
mieæ œwiadomoœæ, ¿e dopiero powi¹zanie tych korzyœci
daje pe³n¹ satysfakcjê z trudu jaki trzeba ponieœæ na
realizacjê przedstawionych przeze mnie form realizacji
tej inwestycji. Poza tym rolnicy bo szczególnie do nich
kierowany jest program posi¹d¹ szczególn¹ wiedzê i
umiejêtnoœci z zakresu leœnictwa, które najczêœciej jest
w zasiêgu ich wzroku lub na wyci¹gniêcie rêki. Przy okazji
wzbogac¹ swoj¹ wiedzê o wzajemnych korzyœciach
ró¿nych ekosystemów w tym przypadku leœnego i
agralnego.

Rozmawia³a: E. Koziara

* Kiedy mo¿na sk³adaæ wnioski?

* Na jakie stawki pomocy mo¿e liczyæ w³aœciciel lasu?
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Ró¿norodnoœæ roœlin to te¿ ekologia
Od kilku lat samorz¹d gminy Tuczna realizuj¹ inicjatywê
wspieraj¹c¹ zachowania ekologiczne mieszkañców
gminy.
S¹ rozdawane sadzonki roœlin za segregacjê odpadów.
Ogrody i sady przydomowe wzbogaci³y siê dotychczas o
iglaki, jab³onie starych odmian.
W tym roku bêd¹ to krzewy miododajne: maliny i borówki
amerykañskie.

Dzia³ania proekologiczne to nie tylko wodoci¹gi - dostêp
do dobrej wody, kanalizacja - zagospodarowanie
odpadów ciek³ych i nie wylewanie ju¿ szamb na pola, ³¹ki
czy do lasu a tak¿e selektywna zbiórka odpadów
przyczyniaj¹ siê do poprawy atrakcyjnoœci ekologicznej
terenu gminy Tuczna. Zniknê³y dzikie wysypiska œmieci,
w gospodarstwach domowych segreguje siê odpady i
coraz czêœciej nie z przymusu ale dlatego, ¿e wzrasta
œwiadomoœæ ekologiczna ludzi.
Niew¹tpliwie ta edukacja to d³ugotrwa³y proces, bo
przecie¿ jeszcze wielu mieszkañców gminy pamiêta tani

pr¹d, smaczn¹ wodê ze studni
p r z y d o m o w y c h ,
kompostowniki by³y w ka¿dym
gospodarstwie, nie p³aci³o siê
ani za œmieci ani za wodê.
Na naszych oczach œwiat siê
zmieni³, i ten cywilizowany,
rozwiniêty technologicznie
œwiat zacz¹³ produkowaæ
œmieci, nie trzeba daleko
szukaæ, wystarczy przyjrzeæ siê

ile œmieci zostaje po wiêkszych zakupach - wszelkie
opakowania, butelki plastykowe po napojach, mleku itp.
To sta³ siê powa¿ny problem, z którym trzeba siê uporaæ.
Bo inaczej to odpady nas zasypi¹.
W tym roku Mieszkañcy gminy otrzymaj¹ sadzonki roœlin
miododajnych. Tym bardziej jest to korzystne, ¿e
pszczelarze ca³y czas nawo³uj¹ aby zwracaæ uwagê na
pszczo³y, które nie radz¹ sobie z niesprzyjaj¹cymi
warunkami agrotechnicznymi i nowoczesnoœæ jakby jest
wbrew pszczo³om, bo one po prostu gin¹. A s¹ bardzo
wa¿ne. Pszczo³y odpowiadaj¹ za zapylanie roœlin, które

stanowi¹ ponad 1/3 naszej
codziennej diety. Do znudzenia
trzeba przypominaæ wypowiedŸ
Alber ta Einsteina, któr y
pisa³:

Trudno to precyzyjnie obliczyæ, ale bez pszczó³ ludzkoœci
zostanie mniej ni¿ 10 lat. Pszczo³y s¹ niezwykle wa¿ne
dla rolnictwa i produkcji ¿ywnoœci. Niestety, w Polsce a¿
po³owa z oko³o 470 gatunków pszczó³ jest zagro¿ona
wyginiêciem. A wiêc tylko cz³owiek mo¿e pomóc
pszczo³om ocaleæ!!!
Roœliny miododajne maj¹ du¿e znaczenie zw³aszcza w
pszczelarstwie. Miododajne, d³ugo kwitn¹ce kwiaty
krzewów ciesz¹ siê zainteresowaniem pszczó³ i innych
po¿ytecznych owadów. Swym zapachem wype³niaj¹ ca³y
ogród. Zapach poszczególnych gatunków odczuwalny
jest ju¿ z kilkudziesiêciu metrów.
Pszczo³a jest w stanie w poszukiwaniu po¿ywienia
przelecieæ ok. 3-5 km. W³aœnie dlatego potrzeba jak
najwiêcej roœlin miododajnych, nie tylko na wsiach, ale i
w miastach.

to nic innego, jak roœliny, które
posiadaj¹ kwiaty barwne i
wonne, kwitn¹ce d³ugo oraz
obficie, posiadaj¹ce nektar
(s¹ wtedy tzw. roœlinami
nektarodajnymi) czy spadŸ
(s¹ wtedy tzw. roœlinami
spadziodajnymi). Pomocne
dla pszczó³ s¹ równie¿

, które
posiadaj¹ py³ek - sk³adnik
pokarmowy pszczó³.

warto sadziæ , np.
,

czy .
Ka¿dy z nas - ludzi mo¿e do³o¿yæ cegie³kê w kierunku
ratowania ¿ycia pszczó³. Warto zatem posadziæ w swoim
ogrodzie roœliny wykazuj¹ce siê wysokim poziomem
miododajnoœci. Obecnoœæ roœlin miododajnych w
ogrodzie sprawi, ¿e owady nie bêd¹ g³odowaæ. Co wiêcej,
ich obecnoœæ wyjdzie z po¿ytkiem dla nas wszystkich, a
ogród jeszcze bardziej o¿yje.
Niektóre drzewa i krzewy liœciaste miododajne: agrest,
Akacja, berberysy, brzoskwinia zwyczajna, czeremchy,
czereœnia, g³ogi, grusza, jab³onie, jarzêbina, klon, lipa,
Pigwowiec, porzeczka czarna, œliwa, tarnina, wierzba,
wiœnia... i jeszcze mo¿na by³oby wymieniaæ. (e.)

„Kiedy pszczo³a zniknie z
p o w i e r z c h n i z i e m i , t o
cz³owiekowi pozostan¹ ju¿
najwy¿ej cztery lata ¿ycia. Nie
bêdzie pszczó³, tonie bêdzie
zapylania, nie bêdzie zapylania,
nie bêdzie roœlin, nie bêdzie roœlin, to nie bêdzie
zwierz¹t...”

Roœliny miododajne

roœliny py³kodajne

Roœliny
miododajne dla pszczó³

w ogrodzie
na ¿ywop³oty na balkonie

tarasie
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SEGREGUJ¥C ODPADY WSPIERASZ ŒRODOWISKO I OCHRONÊ DOBROSTANU PSZCZÓ£

Rozpoczynamy IV edycjê akcji
, pod nazw¹:

Zostawiaj¹c segregowane odpady odbierzesz
miododajne sadzonki krzewów owocowych. Nasza akcja
kierowana jest do mieszkañców Gminy Tuczna.
Do udzia³u zachêcamy wszystkie gospodarstwa domowe
z terenu gminy, które posiadaj¹ z³o¿on¹, aktualn¹
deklaracjê o wysokoœci op³at za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Posegregowane odpady mo¿na dostarczyæ do PSZOK w
Tucznej. Surowce wtórne bêd¹ przyjmowane w pi¹tki
ustalone w harmonogramie, od lipca 2021 r. do koñca
lutego 2022 r., w godz. 10:00-13:00. W celach
ewidencyjnych, przekazuj¹cy odpady, podaje nazwê
miejscowoœci i nr posesji, z której pochodz¹.
Za odpowiednio posegregowane odpady, mo¿na bêdzie
pozyskaæ miododajne sadzonki krzewów owocowych tj.:
borówki amerykañskiej i malin.
Jedna sadzonka krzewu - borówka amerykañska za
ka¿de:
- 40 kg makulatury
- 20 kg metalu
- 16 kg butelek typu PET
- 50 kg szk³a opakowaniowego (zu¿yte butelki i s³oiki bez

Gmina Tuczna Przyjazna
Œrodowisku „SEGREGUJ¥C ODPADY
WSPIERASZ ŒRODOWISKO I OCHRONÊ DOBROSTANU
PSZCZÓ£”.

zawartoœci)
Jedna sadzonka krzewu - malina za ka¿de:
- 20 kg makulatury
- 10 kg metalu
- 8 kg butelek typu PET
- 25 kg szk³a opakowaniowego (zu¿yte butelki i s³oiki bez
zawartoœci)

W miesi¹cach marzec/kwiecieñ 2022 r. uczestnicy
akcji, nie posiadaj¹cy zaleg³oœci w op³atach za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, bêd¹ mogli
odebraæ miododajne sadzonki krzewów owocowych,
które bêd¹ dla nich przygotowane w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tucznej.
Za³o¿eniem akcji jest propagowanie prawid³owej
segregacji odpadów komunalnych, a zw³aszcza
opakowañ po produktach spo¿ywczych. Ma ona na celu
podniesienie œwiadomoœci ekologicznej dzieci i
m³odzie¿y oraz osób, które nie prowadz¹ prawid³owej
segregacji odpadów. Tego typu dzia³ania, promuj¹
w³aœciwe postêpowanie z odpadami, oraz maj¹ zachêciæ
do zachowañ i postaw proekologicznych. Dba³oœæ o
otaczaj¹ce nas œrodowisko i dobrostan pszczó³, winne
staæ siê wspólnym dzia³aniem nas wszystkich.

Tomasz Kukawski
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Gmina Tuczna w 2020 roku zakoñczy³a realizacjê
projektu pn.

realizowanego w ramach dzia³ania 2.1 Cyfrowe
Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Projekt
realizowany by³ w partnerstwie z innymi gminami, a
liderem projektu by³o Stowarzyszeniem Samorz¹dów
Euroregionu „BUG”. Realizacja projektu przyczynia³a siê
do rozwoju elektronicznej administracji, elektronicznych
us³ug publicznych oraz zwiêkszenia dostêpnoœci
informacji sektora publicznego. Wartoœæ projektu w
czêœci dotycz¹cej Gminy Tuczna to 215 584,91 z³, z
czego dofinansowanie wynios³o 183 247,16 z³. Gmina
Tuczna za pozyskane œrodki zakupi³a oprogramowanie
do Elektronicznego Obiegu Dokumentów, u³atwiaj¹cego
realizacjê zadañ za poœrednictwem œrodków
komunikacje elektronicznej. Kolejn¹ us³ug¹ pozyskan¹ z
projektu by³a modernizacja strony internetowej Gminy
Tuczna, oraz dostosowanie jej do aktualnych norm.
Nastêpnym punktem by³o utworzenie Por talu

„Wzrost efektywnoœci i dostêpnoœci e-
us³ug gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug”

Interesanta system stworzony przez firmê MikroBIT
u³atwia obs³ugê mieszkañców oraz podmiotów prawnych
z terenu Gminy, zapewnia szybki dostêp do informacji o
wszelkich zobowi¹zaniach wobec gminy, optymalizuje
prace urzêdnika.
G³ówne korzyœci zwi¹zane z u¿ytkowanie programu to:
* kontakt on-line z urzêdnikiem
* mo¿liwoœæ za³atwienia szeregu spraw bez wychodzenia
z domu
* dostêpnoœæ do informacji o zobowi¹zaniach wobec
gminy (np. podatek od nieruchomoœci, rolny, leœny,
op³aty z tytu³ u dzier¿aw, i inne)
* prosty sposób regulacji zobowi¹zañ
* szybki dostêp do komunikatów z gminy
* optymalizacja pracy urzêdnika i usprawnienie obiegu
spraw w urzêdzie
Program zapewnia oszczêdnoœæ czasu, skraca obieg
informacji, redukuje koszty zwi¹zane z drukiem oraz
fizycznym przesy³aniem dokumentów, podnosi jakoœæ
obs³ugi mieszkañców.

Marcin Laskowski
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Zmiana stawek za odpady w 2021 roku
Stawki obowi¹zuj¹ce: w 2020 r. oraz w I kwartale
2021 r.
- podstawowa - 8 z³/1 os./ msc
- podwy¿szona - 32 z³/1 os./ msc
- ulga za kompostowniki - 2 z³/1 os./ msc

- podstawowa - 11 z³/1 os./ msc
- podwy¿szona - 35 z³/1 os./ msc
- ulga za kompostowniki - 2 z³/1 os./ msc

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w roku 2021 podyktowana by³a
koniecznoœci¹ pokrycia kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
którego sk³adowe to: koszty odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania
odpadów, obs³uga administracyjna systemu oraz
edukacja ekologiczna w zakresie prawid³owego
postêpowania z odpadami komunalnymi.

Obowi¹zuj¹ce stawki op³at, nie zapewni³y by
pokrycia ponoszonych kosztów zwi¹zanych z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi
od w³aœcicieli nieruchomoœci zamieszka³ych na terenie

Nowe stawki: II, III i IV kwarta³ 2021 r.

gminy Tuczna. Uzyskiwane dotychczas wp³ywy z op³at od
w³aœcicieli nieruchomoœci nie dawa³y by takich
mo¿liwoœci.

G³ówn¹ przyczyn¹ podwy¿szenia stawek by³y
koszty, wynikaj¹ce ze wzrostu wynagrodzenia dla
podmiotu odbieraj¹cego odpady, których nie mo¿na
wyeliminowaæ z uwagi na koniecznoœæ realizacji zadañ
wynikaj¹cych z ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.

Podjêta przez Radê Gminy Tuczna Uchwa³a w sprawie
wyboru metody ustalenia op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokoœci tej
op³aty, dopuszcza te¿ zwolnienie w czêœci z op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w³aœcicieli
nieruchomoœci zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, kompostuj¹cych bioodpady,
stanowi¹ce odpady komunalne, w kompostowniku
przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z
gospodarstw domowych t.j. 2 z³ miesiêcznie od 1 osoby
zamieszkuj¹cej dan¹ nieruchomoœæ.

Ulga za kompostowniki

Odpady komunalne przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
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Terminy odbioru zadeklarowanych odpadów komunalnych w miejscowoœciach na terenie Gminy Tuczna w 2021 roku.

Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK

w Tucznej przyjmuje odpady zebrane wy³¹cznie
w sposób selektywny, w podanych poni¿ej terminach:

W razie koniecznoœci w sytuacjach szczególnych,
posegregowane odpady mo¿na dostarczyæ do PSZOK po
wczeœniejszym uzgodnieniu z prowadz¹cym PSZOK, pod nr
tel. 83 377 10 03.
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„Cyfryzacja Gminy Tuczna”

SYSTEM

DO ZARZ¥DZANIA

PRODUKCJ¥
Firma Digital Crops wychodz¹c naprzeciw potrzebom
nowoczesnego rolnictwa przygotowa³a portal internetowy,
który ca³y czas dostosowuje do ró¿norodnych potrzeb
gospodarstw rolnych. Rolnicy otrzymuj¹ system do
zarz¹dzania produkcj¹ roln¹ FarmPortal za darmo i mog¹
wykorzystywaæ te elementy, które s¹ im potrzebne.
Dziêki zaanga¿owaniu Wójta Gminy Tuczna jest to jedyne
w Polsce i zdaniem Digital Crops równie¿ na œwiecie
wdro¿en ie oprogramowania do zar z¹dzan ia
gospodarstwem rolnym i zdalnego wsparcia w skali gmin.
Do projektu wesz³y gminy Tuczna i Konstantynów.
Gmina Tuczna podjê³a wspó³pracê z Digital Crops
poniewa¿ przed rolnictwem stoj¹ powa¿ne wyzwania takie
jak wdra¿anie rolnictwa zrównowa¿onego, Nowy Zielony
£ad. Pojedynczy rolnik sam sobie z tym nie poradzi i
dlatego warto bli¿ej zapoznaæ siê z mo¿liwoœciami
wspó³pracy oraz tak¹ ofert¹ jak FarmPortal.

FarmPortal jest tworzony z myœl¹ o gospodarstwach
rolnych, które chc¹ wykorzystaæ nowoczesne technologie
do poprawy op³acalnoœci produkcji rolnej oraz s¹
za i n t e r e sowane au t oma t y z a c j ¹ p r oduk c j i ,
monitorowaniem upraw, inwentarza gospodarstwa,
wprowadzaniem dobrych praktyk organizacyjnych i co nie
jest bez znaczenia w gospodarstwie zaoszczêdzeniem
czasu podczas prowadzenia dokumentacji gospodarstwa.
Na efekty w postaci redukcji kosztów oraz zwiêkszenia
rentownoœci dzia³alnoœci rolniczej nie trzeba bêdzie d³ugo
czekaæ.
FarmPortal jest nowoczesnym systemem do zarz¹dzania
gospodarstwem i produkcj¹ roln¹ daj¹cym zarz¹dcy -
w³aœcicielowi gospodarstwa pe³ny obraz aktualnej
sytuacji.
W ramach projektu „Cyfryzacji gminy Tuczna” wszyscy
rolnicy otrzymaj¹ bezp³atny, do¿ywotni dostêp do aplikacji
i jej funkcji:
* Zarz¹dzanie inwentarzem gospodarstwa - grunty,
uprawy, pracownicy, maszyny, budynki;
* System wsparcia decyzji w oparciu o aktualne i
prognozowane informacje;

* Zalecenia zabiegów agrotechnicznych;
* Pe³ne prowadzenie kart pola;
* Raporty u¿ycia œrodków ochrony roœlin, maszyn,
p³odozmian;
* Monitorowanie upraw i gruntów z wykorzystaniem stacji
meteorologicznych, analiz gleby, sensorów nawodnienia
upraw, obrazowania satelitarnego;
* Monitorowanie i kontrolowanie GPS maszyn oraz
pojazdów, kontrola paliwa, alarmy prêdkoœci;
* Przeciwdzia³anie suszy dziêki aktualnym danym,
alarmom oraz prognozom pogody;
* Dok³adne obserwacje polowe ze zdjêciami, lokalizacj¹
GPS oraz histori¹ danego pola.
FarmPortal z powodzeniem jest wykorzystywany w ma³ych
gospodarstwach, o ma³ym stopniu i potrzebie
automatyzacji jak równie¿ w œrednich i wielkich
gospodarstwach rolnych, gdzie wymagana jest pe³na
kontrola zasobów, optymalizacja produkcji oraz
automatyzacja.
Firma swoim partnerom oferuje te¿ webinary a wiêc
bezp³atne szkolenie przez internet w celu edukacji
producentów rolnych jak korzystaæ z nowoczesnych
rozwi¹zañ i aplikacji.
Z us³ug firmy korzysta pani Barbara Baj Wójtowicz, która w
Sosnówce prowadzi specjalistyczne gospodarstwo
zielarskie: Lubelskie zio³a. -

-
mówi.

Wiêcej o systemie na: http://farmportal.eu/
Ewa Koziara

Portal umo¿liwia zarz¹dzanie
produkcja w gospodarstwie praktycznie od pola do sto³u

Maj¹c na uwadze rolnictwo ekologiczne mo¿na
przeœledziæ, czy rzeczywiœcie produkt by³ wyprodukowany
z przestrzeganiem zasad produkcji ekologicznej. Na
por talu mo¿na zamieszczaæ wszystkie dane
gospodarstwa oraz ka¿dej uprawy. Dane bardzo ³adnie
system przerabia w wykresy i widaæ czy jest za mokro, czy
za sucho. W moim gospodarstwie mamy agroklimatyczn¹
przenoœn¹ aparaturê, która przekazuje dane do systemu.
System ma szereg ró¿nych mo¿liwoœci monitorowania
produkcji.
Podpisa³am umowê z firm¹ i oni przek³adaj¹ na jêzyk
informatyczny wypracowane przez nasze gospodarstwo
rozwi¹zania. My te¿ ca³y czas testujemy, dopracowujemy i
wdra¿amy rozwi¹zania, które s¹ nam przy produkcji zió³
potrzebne. Ale ta sama zasada dzia³a w innych
gospodarstwach.
Jak dotychczas to jestem zadowolona z tej wspó³pracy.
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Nowa finansowa perspektywa unijna

2021-2028 Nowa perspektywa

Przedstawiciele Stowarzyszenia Przygranicznego
Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” spotkali
siê na konferencji 28 maja w Miêdzylesiu gmina Tuczna.
Zebranych przywita³ Zygmunt Litwiniuk wójt gminy Tuczna,
lider projektu.
Podczas spotkania Miros³aw Maziarka prezes Agro Smart
Lab w prezentacji omawia³ temat - Innowacyjny system
monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w
uprawach roœlin rolniczych oraz zagro¿eñ pogodowych w
rejonie Nadbu¿añskim pomoc w dostosowaniu siê do
celów Zielnego £adu.
Firma wspólnie z partnerami zrealizowa³a projekt
wdro¿enia precyzyjnego systemu diagnozy chorób,
szkodników oraz potrzeb nawozowych w produkcji
ogrodniczej, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Dzia³anie 16 „Wspó³praca”. Cele
projektu by³y nastêpuj¹ce: Prognozowanie zagro¿enia,
monitoring i sygnalizacja chorób i szkodników; Potrzeby
nawo¿eniowe, szybka analiza gleby i roœlin pod wzglêdem
potrzeb ¿ywieniowych; Dostêpnoœæ - prosty dostêp dla
producentów z ka¿dego urz¹dzenia; Dostêpny dla
zarz¹dzania grup¹ producentów; Dostêpny dla doradców;
Analityka - analizy danych na podstawie informacji z

kilkuset stacji pogodowych i automatycznych pu³apek
zosta³y przedstawione korzyœci zarówno dla rolników jak i
samorz¹dów z funkcjonowania tego systemu na danym
terenie.
Korzyœci dla rolników: Codzienny komunikat dla rolnika
wysy³any drog¹ e-mail (o 6.00 -7.00) zawieraj¹cy:
- Precyzyjny system monitoringu i sygnalizacji chorób,
pe³na informacja o wystêpuj¹cych infekcjach
chorobowych na poszczególnych gatunkach roœlin z
poprzedniego dnia;
- Informacje o przebiegu infekcji chorobowej w formie
graficznej za ostatni miesi¹c;
- Dane ze stacji meteorologicznej za ostatnie 30 dni-
- Dane ze stacji meteorologicznej za ostatnie 24 godziny-

7-dniowa profesjonalna prognoza pogody dla miejsca-

gdzie jest stacja: temperatura powietrza, opady,
zachmurzenie, wskaŸnik „okna oprysku” (bardzo
potrzebna informacja dla producentów kiedy mo¿na
najlepiej przeprowadziæ zabieg). Dane na podstawie
temperatury powietrza, wilgotnoœci, wiatru), prêdkoœæ i
kierunek wiatru
- Precyzyjny system monitoringu i sygnalizacji szkodników.
Korzyœci dla samorz¹dów z wdro¿enia innowacyjnego
systemu monitoringu i sygnalizacji chorób i szkodników w
uprawach roœlin rolniczych oraz zagro¿eñ pogodowych w
rejonie Nadbu¿añskim.
System monitoringu warunków atmosferycznych oraz
system ostrzegania przed ryzykiem podtopieñ.
SYSTEM MONITORINGU ZAWIERA
Codzienny raport wysy³any emailem (podobny jak
wysy³any rolnikom), zawieraj¹cy:
Dane pogodowe z poprzedniego dnia:
Wielkoœæ opadów z rozbiciem na godziny.
Temperaturê powietrza, gleby oraz wilgotnoœæ powietrza z
rozbiciem na godziny.
Profesjonaln¹ prognozê pogody dla miejsca gdzie
znajduje siê stacja, zawieraj¹ca jak poni¿ej.
SYSTEM OSTRZEGANIA ZAWIERA:
System alertów (sms/email) wysy³anych do centrum
kryzysowego oraz do stra¿y po¿arnej informuj¹cy o:
Przekroczeniu krytycznej temperatury (mróz/upa³).
Przekroczeniu okreœlonego poziomu opadów w krótkim
okresie czasu.

System monitoringu warunków atmosferycznych do
oszacowywania strat zwi¹zanych niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi.
O wspó³pracy gminy z uczelni¹ mówi³a dr hab. Agnieszka
Siedlecka Prorektor ds. nauki Pañstwowej Szko³y Wy¿szej
w Bia³ej Podlaskiej.
Na jakim etapie jest Strategia Rozwoju Ponadlokalnego
przygotowywana przez Regionalne Centrum Kompetencji
w Lublinie dla Stowarzyszenia „Aktywne Pogranicze” oraz

Przekroczenie tego poziomu powoduje
ryzyko wyst¹pienia lokalnych podtopieñ, osuwisk.
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jej roli w pozyskiwaniu funduszy w obecnej perspektywie
finansowej mówi³a .
W przygotowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
nale¿a³o uwzglêdniæ nastêpuj¹ce dokumenty: Krajow¹
Strategiê Rozwoju Regionalnego 2030, nowelizacjê
kluczowych ustaw, aktualizacjê Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego, projekty rozporz¹dzeñ UE,
fundusze europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2028
oraz projekt Umowy Partnerstwa, któr¹ musz¹ zawrzeæ
cz³onkowie „Aktywnego Pogranicza”.
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego to nowy dokument w
polskim systemie prawnym, ale wynika wprost ze
znowelizowanej ustawy o samorz¹dzie gminnym.
Strategia mo¿e stanowiæ podstawê pozyskania œrodków

Anna Krzy¿anowska Orlik
europejskich w ramach instrumentów terytorialnych.
Stanowi podstawê do zawarcia porozumienia
terytorialnego. Zawiera model struktury funkcjonalno -
przestrzennej.
Wa¿ne, ¿e Strategia Rozwoju Ponadlokalnego mo¿e
zast¹piæ strategiê gminy.
Z kolei z Stowarzyszenia na rzecz
efektywnoœci im. prof. Krzysztofa ¯mijewskiego
przedstawi³ zabranym ofertê wspó³pracy na rzecz lokalnej
Transformacji Energetycznej i rozwoju spo³ecznoœci
energetycznych. Planowane jest podpisanie
porozumienia z gminami, które wyra¿¹ tak¹ wolê.

Ewa Koziara

Rafa³ Czaja

Rozmowa z dr hab.
Prorektorem ds. nauki Pañstwowej Szko³y Wy¿szej w Bia³ej Podlaskiej

Agnieszk¹ Siedleck¹, prof. PSW

Obiecuj¹ce perspektywyObiecuj¹ce perspektywy

* Pojêcie innowacja, innowacyjnoœæ robi osza³amiaj¹c¹
karierê, jakby pani najproœciej zdefiniowa³a pojêcie
innowacja?

* To znaczy, ¿e innowacjê mo¿na te¿ uznaæ za Ÿród³o
wspó³pracy uczelni z samorz¹dem?

Pojêcie to ma bardzo du¿o definicji, uzale¿nionych te¿ od
tego w jakim obszarze wystêpuje. Najproœciej okreœliæ, ¿e
innowacja to ka¿de nowe rozwi¹zanie, które jest
wprowadzane.
Innowacja, innowacyjnoœæ to s¹ dzisiaj s³owa klucze w
przygotowywanych projektach unijnych. I ci¹gle
spotykamy siê z tymi pojêciami w ró¿nych konfiguracjach.
Innowacyjnoœæ jest wysoko punktowana i po czêœci
wymusza wspó³pracê ró¿nych podmiotów aby mo¿liwe
by³o wypracowanie nowych rozwi¹zañ.

Nasza uczelnia od pocz¹tku swojego istnienia
wspó³pracowa³a z otoczeniem spo³eczno-gospodarczym,
naszymi interesariuszami przy realizacji ró¿nych
projektów krajowych i miêdzynarodowych, konferencji.
Niejednokrotnie zapraszaliœmy pr zedstawicieli
samorz¹dów do wspó³pracy zarówno przy organizacji
konferencji naukowych jak tak¿e przy analizowaniu
programów kszta³cenia.
W tej chwili dzia³ania te zosta³y zintensyfikowane w
obszarze realizowanych projektów i badañ naukowych z
uwagi na to, ¿e coraz wiêcej samorz¹dów jest
zainteresowanych wspó³prac¹ w wymienionych
obszarach. Z kolei uczelnia równie¿ jest zainteresowana
tego rodzaju wspó³prac¹ z uwagi na fakt, i¿ kszta³cimy na
profilu praktycznym. Co wi¹¿e siê z realizacj¹ praktyk
zawodowych studentów równie¿ w jednostkach
samorz¹du terytorialnego. Kilka dni temu uczelnia
podpisa³a umowê z gmin¹ £omazy, w zakresie szeroko
pojêtej wspó³pracy.
Wójt gminy Tuczna jest zainteresowany kooperacj¹ o
wymiarze badawczym i naukowym. Miêdzy innymi
wspólnie przygotowaliœmy projekt Nadbu¿añski ziemniak.
Zanim projekt zosta³ z³o¿ony odby³o siê kilkanaœcie
spotkañ, które pozwoli³y nam na wzajemne poznanie siê,

zapoznanie z oczekiwaniami oraz mo¿liwoœciami.
Rozpoczêl iœmy te¿ rozmowy na temat koni
z imnokr wistych, jest to temat wymagaj¹cy
zainteresowania, przewidzenia skali produkcji nie tylko na
LubelszczyŸnie ale i w kraju.

To s¹ korzyœci obustronne i wa¿ne, uwa¿am ¿e
wspó³praca ma dobre perspektywy.
Dla nas najwa¿niejszym aspektem wspó³pracy jest
kszta³cenie, ale chcemy nasz¹ wiedzê przekazywaæ na
zewn¹trz. Nowa ustawa o szkolnictwie wy¿szym du¿y
nacisk k³adzie na kooperacjê. Uczelnia dysponuje
interesuj¹c¹ ofert¹ wspó³pracy, a samorz¹d to dla
naszych studentów te¿ miejsce praktyk.
Dziêkujê za rozmowê: Ewa Koziara

* Czy wspó³praca z samorz¹dami jest korzystna dla
uczelni?
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Ruch to zdrowieRuch to zdrowie
W ostatnich latach na terenie gminy powsta³y place
zabaw dla dzieci oraz obiekty sportowe na œwie¿ym
powietrzu. A wiêc s¹ to miejsca, gdzie mog¹ aktywnie
spêdziæ czas zarówno dzieci jak i m³odzie¿ - najm³odsi

mieszkañcy gminy Tuczna.
Aktywnoœæ ruchowa w ka¿dym wieku jest po prostu
dobra dla zdrowia i samopoczucia cz³owieka.
W Tucznej jest sala gimnastyczna i Orlik, z tych
obiektów te¿ mo¿na bezp³atnie korzystaæ, tylko trzeba
siê porozumieæ ze szko³¹, albo z sekretariatem
Urzêdu Gminy. Ale s¹ dostêpne, wystarczy chcieæ. (e.)

Ruch to zdrowie
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