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Już wkrótce powitamy na terenie 
naszej Małej Ojczyny

młodych Przyjaciół z zaprzyjaźnionych 
krajów: Niemiec - Czech - Francji

Władze Gminy i Społeczeństwo 
pięknej Ziemi Juchnowieckiej 

witają Was serdecznie 
i życzą miłego pobytu !

	 8	lipca	obradowała	Rada	
Gminy	 Juchnowiec	 Kościel-
ny na XXXIV sesji nadzwy-
czajnej.	 Obrady	 prowadził	
przewodniczący	 Rady	 Gminy	
– Krzysztof Marcinowicz, Te-
matem	 najważniejszym	 była	
sprawa	 zakupu	 działki	 rol-
nej, oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 77, o powierzchni 
5400 m. kwadr., w Juchnowcu 
Dolnym, z przeznaczeniem na 
powiększenie	 istniejącego	 bo-
iska	sportowego,	znajdującego	
się	na	sąsiedniej	działce.	
	 Zanim	 doszło	 do	 głoso-
wania nad projektem uchwa-
ły	w	sprawie	wyrażenia	zgody	
na	nabycie	nieruchomości	rad-
ny	 Paweł	 Gradkowski	 zapy-
tał	wójta	Czesława	 Jakubowi-

cza,	 co	 zamierza	 budować	 na	
tej	działce.	Odpowiadając	wójt	
stwierdził,	 iż	 należy	 wspólnie	
zastanowić	 się	 nad	 inwesty-
cją,	może	to	być	hala	sportowa	
z	częścią	hotelową.	Trzeba	też	
odwołać	się	do	Gminnej	Rady	
Sportu,	 by	 rozważyć	 rozma-
ite	 propozycje.	 Radny	 Grze-
gorz	 Śliwowski	 zachęcał,	 aby	
nie	 zwlekać	 z	 decyzją	 o	 kup-
nie;	 cena	 50	 zł.	 za	metr	 kwa-
dratowy	nie	 jest	wygórowana.	
Cel	jest	ważny,	działka	położo-
na	po	sąsiedzku	może	być	zna-
komicie wykorzystana. 
	 Zastępca	 przewodni-
czącego	RG	Leszek	Matowic-
ki	 opowiedział	 się	 za	 naby-
ciem	działki.	Powiększony	sta-
dion	stanie	się	na	tyle	atrakcyj-

ny,	że	można	będzie	tam	orga-
nizować	częściej	zawody	mię-
dzynarodowe.	 Przewodniczą-
cy Henryk Silwon poinformo-
wał	o	posiedzeniu	Komisji	Re-
wizyjnej,	 która	 przeprowadzi-
ła	 szeroką	 analizę	 planowanej	
transakcji,	 jednakże	 nie	 było	
głosowania,	nie	sformułowano	
opinii. 
	 Wójt	 Czesław	 Jakubo-
wicz	przekonywał	 radnych	do	
nabycia	 nieruchomości.	 Jeśli	
nie	 będzie	 zgody	Rady	 zosta-
ną	 wybudowane	 cztery	 domy	
mieszkalne	w	 sąsiedztwie	 bo-
iska.	 W	 efekcie	 ulegną	 ogra-
niczeniu funkcje stadionu, na 
nic	zdadzą	się	plany	 rozbudo-
wy	i	rozszerzenia	działalności.	
Mieszkańcy	domów	

Cd. na str. 16

 Tak jak zapowiada-
liśmy	 w	 naszej	 „Gazecie”,	
5	 lipca	 odbył	 się	w	Bogdan-
kach festyn na powitanie lata 
2009	 r.	 Festyny	 w	 Bogdan-
kach	mają	już	swoją	tradycję,	
związane	są	z	dorocznym	od-
pustem	 parafialnym.	 Do	 ro-
dzin	 przyjeżdżają	 krewni	 i	
znajomi,	 z	 sąsiednich	 miej-
scowości	 przybywają	 dzieci	
i	 dorośli	 na	 imprezę,	 organi-
zowaną	przez	Ośrodek	Kultu-
ry.	Mamy,	zwykle,	dobrą	fre-
kwencję.	 Jeśli	 dodać	 piękną	
pogodę,	 efekt	 jest	 gwaranto-
wany. 
 W tym roku aura spi-
sała	 się	 na	 medal.	 Nieco	 po	
godzinie	16.	festyn	rozpoczął	
się	 przedstawieniem	 dla	 naj-

Powitanie lata w Bogdankach
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Plan odnowy Juchnowca Dolnego 

Akcja oddawania krwi 
w Starostwie Powiatowym 

w Białymstoku

z pielgrzymką

w Licheniu
Sołtysi W dniach 30 – 31 

maja do Sanktuarium Matki 
Bożej	Bolesnej	Królowej	Pol-
ski	 w	 Licheniu	 przybyli	 soł-
tysi	 z	 całej	 Polski,	 również	 z	
gminy	 Juchnowiec	 Kościelny.	
W	 pielgrzymce	 uczestniczył	
wójt	Czesław	Jakubowicz.	Już	
po	raz	siedemnasty	odbyła	się	
krajowa	pielgrzymka	sołtysów.	
Na	zaproszenie	senatora	Irene-
usza	Niewiarowskiego,	 preze-
sa Krajowego Stowarzysze-
nia	Sołtysów,	przyjechał	do	Li-
chenia	prezes	Rady	Ministrów	
- Donald Tusk. Ponad godzi-
nę	 odpowiadał	 na	 różne,	 czę-
sto trudne pytania. Uczestni-
cy	spotkania	wyrazili	wdzięcz-
ność	za	przeprowadzenie	usta-
wy	o	 funduszu	 sołeckim.	Pre-
mier	 razem	 z	 sołtysami	 wziął	
udział	w	Mszy	św.,	celebrowa-
nej	przez	ks.	biskupa	Wiesława	
Meringa.	Na	 zdjęciu	widzimy	
grupę	 sołtysów	 z	 naszej	 gmi-
ny,	 przybyłych	 z	 pielgrzymką	
do	sanktuarium	w	Licheniu.	(l)

Cd. na str. 4

Zadania na lata 2009 - 2017 

II Podlaski Konkurs Fotograficzny

„Krajobrazy z moich stron”

Serdecznie zapraszamy, 
miłośników	fotografii	i	piękna	
krajobrazów	 Ziemi	 Podlaskiej	
do	udziału	w	naszym	konkur-
sie. Pragniemy przy pomocy 
fotograficznych	 środków	 wy-
razu	 utrwalić	 urodę	 i	 niepo-
wtarzalny charakter naszej ma-

łej	 ojczyzny	 -	 Podlasia,	 naj-
bliższej	sercu	okolicy.	Zapisać	
to,	co	jest	trwałe	oraz	zmienne	
-	wraz	z	upływem	czasu.	

Wyrażam	 nadzieję	 na	
liczny	udział	w	konkursie,	bę-
dąc	przekonany,	 że	 przyniesie	
on	obfity	plon	znakomitych	fo-

tografii,	a	udział	w	nim	dostar-
czy satysfakcji uczestnikom. 

Wysyłamy	 regulamin	
konkursu, a dodatkowe infor-
macje	 można	 bezpośrednio	
otrzymać	 w	 Ośrodku	 Kultury	
w	Juchnowcu	Kościelnym	pod	
nr. tel. (085) 719-60-56. OK-j

Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny organizuje II Podlaski Konkurs Fotograficzny 
„Krajobrazy z moich stron”, który będzie trwał do 20 września 2009 r.

O w o c n a  w i z y t a
w  t e l e w i z j i

Tematem	spotkania	było	
nawiązanie	 ściślejszej	 współ-
pracy Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny	z	tym	ośrodkiem,	a	tak-
że	uzyskania	opieki	medialnej	
niektórych	 środowiskowych	
przedsięwzięć.

Wizyta	przyniosła	pożą-
dane efekty. Dyrektor Kowal-
ski	zapewnił	ze	swej	strony,	iż	
będzie	wspierał	 najważniejsze	
inicjatywy	 społeczności	 Juch-
nowieckiej.

/BOP/

	 21	lipca	br.	w	siedzibie	Oddziału	Telewizji	Polskiej	S.A.	
w	Białymstoku	odbyło	się	spotkanie	Sylwestra	Kowalskiego,	
dyrektora	 tegoż	 Ośrodka	 z	 Leszkiem	 Koleśnikiem,	 dyrek-
torem	Ośrodka	Kultury	w	Gminie	Juchnowiec	Kościelny

 21 lipca br. sala 
konferencyjna w Sta-
rostwie Powiatowym w 
Białymstoku	 zamieniła	 się	
w	 stację	 krwiodawstwa.	
Chętnych	 do	 oddania	 krwi	
nie	 brakowało.	 Zgłosiło	 się	
29	 dawców,	 którzy	 łącznie	

oddali	ponad	12	litrów	krwi.	
Byli	 to	 głównie	 pracown-
icy Starostwa Powiatowego 
w	 Białymstoku,	 ale	 także	
kilku	 interesantów,	 którzy	
przyłączyli	się	do	akcji.
www.powiatbialostocki.pl

Rada	 Gminy	 przyję-
ła	 „Plan	 Odnowy	 Miejsco-
wości	 Juchnowiec	 Dolny	
na	 lata	 2009-	 2017”.	 Obej-
muje	 on	 dwa	 sołectwa,	 któ-
re do niedawna stanowi-
ły	 jedną	wieś.	Plan	ma	 cha-
rakter strategiczny, wytycza 
kierunki	 działań	 stymulują-
cych	 rozwój	 miejscowości.	
Uwzględnia	potrzeby	i	ocze-
kiwania	 mieszkańców;	 po-
winien	 też	 jednoczyć	 spo-
łeczność	 lokalną	 w	 działa-
niach	dla	dobra	wspólnego.
 Autor opracowania 
Jarosław	 Danowski	 podkre-
śla	potrzebę	zachowania	toż-
samości	i	integralności	miej-
scowości	 w	 wymiarze	 spo-
łecznym,	 duchowym,	 z	 ca-
łym	 dziedzictwem	 kultury	
materialnej i krajobrazu. To 
sami	 mieszkańcy,	 realizując	
zadania zawarte w planie, 
umocnią	 więzi	 wzajemne,	
pogłębią	 tożsamość.	 Już	 w	

trakcie opracowywania do-
kumentu	mieszkańcy	uczest-
niczyli w procesie identyfi-
kowania	 problemów	 swoje-
go	 otoczenia.	 „Plan	 odno-
wy…”	wpisuje	się	w	działa-
nia	 inicjowane	przez	rząd	w	
„Programie	Rozwoju	Obsza-
rów	 Wiejskich	 2007-2013”,	
w	 ramach	 działania	 „Odno-
wa	i	rozwój	wsi”.
	 Jakie	są	mocne	i	sła-
be	 strony	 miejscowości,	 co	
może	 wpływać	 na	 szanse	 i	
zagrożenia	 rozwoju	 Juch-
nowca	Dolnego?	Do	 atutów	
zalicza	 się	 m.	 in.	 bliskość	
Białegostoku,	 dobre	 połą-
czenie komunikacyjne, baza 
sportowa, dogodne warun-
ki naturalne do rozwoju rol-
nictwa,	 atrakcyjne	 położe-
nie krajobrazowo – przyrod-
nicze.	 Słabe	 strony	 to	 niski	
poziom	 przedsiębiorczości	
mieszkańców,	 brak	 kwater	
agroturystycznych, migra-

cja (emigracja) ekonomicz-
na	ludzi	młodych	i	wykształ-
conych,	starzejące	się	społe-
czeństwo,	 nadużywanie	 al-
koholu.
 Szanse rozwojowe 
wsi	 kształtuje	 szereg	 czyn-
ników,	 które	 warto	 wymie-
nić:	 rozwój	 infrastruktury	
drogowej,	możliwość	napły-
wu	nowych	mieszkańców	w	
związku	z	modą	na	zamiesz-
kiwanie poza miastem, po-
siadanie	 terenów	 pod	 bu-
downictwo mieszkaniowe i 
do	prowadzenia	działalności	
gospodarczej, agroturysty-
ka,	rozwój	produkcji	w	opar-
ciu	o	 lokalna	bazę	surowco-
wą.	
	 Należy	 też	 powie-
dzieć	o	zagrożeniach	rozwo-
jowych,	 która	 przytoczono	
w	 planie.	 Są	 nimi:	 rosnące	
bezrobocie i kryzys gospo-
darczy,	 niska	 świadomość	
m i e s z k a ń -
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inicjatywa
juchnowieckiej społeczności

Cenna

Bezpieczne
grzybobranie 
	 Zbieranie	grzybów	w	Polsce	było	i	jest	bardzo	popularne,	a	spożywanie	ich	jest	tradycyjnym	
zwyczajem	żywieniowym	naszego	społeczeństwa.	Są	one	chętnie	spożywane	ze	względu	na	swoje	
walory	smakowe	i	zapachowe.	Ponadto	amatorzy	grzybów	traktują	pobyt	w	lesie	jako	bardzo	do-
brą	formę	aktywnego	wypoczynku.	Z	jednej	więc	strony	grzyby	są	cenionym	artykułem	spożyw-
czym	i	zbieranie	ich	dostarcza	dużej	przyjemności,	ale	z	drugiej	niestety	mogą	stać	się	przyczyną	
śmiertelnych	zatruć	pokarmowych.

 Wakacje	to	okres	nie	tylko	wypoczynku	i	urlopów	ale	również	czas	intensywnych	prac	polo-
wych	i	żniw.	Co	roku	dochodzi	do	wypadków,	którymi	ofiarami	są	dzieci.

	 W	 naszych	 lasach	 rośnie	
wiele	gatunków	grzybów	o	różnej	
toksyczności.	Spotykamy	gatunki	
trujące,	jadalne	i	niejadalne.
 Przed wyruszeniem w las 
warto	zaopatrzyć	się	w	atlas	grzy-
bów,	 gdyż	 znajomość	 grzybów	
jest podstawowym warunkiem 
uniknięcia	 tragicznych	 w	 skutki	
pomyłek.
	 Najsmaczniejsze	 i	 najbar-
dziej poszukiwane przez grzybia-
rzy	są	te,	które	na	spodniej	części	
kapeluszy	 mają	 warstwę	 ułożo-
nych obok siebie rureczek przy-
pominających	 gąbkę.	 Popularnie	
nazywamy je grzybami rurkowy-
mi.	W	 tej	 grupie	 nie	 spotyka	 się	
grzybów	 śmiertelnie	 trujących.	
Są	 tylko	gatunki	 grzybów	powo-
dujące	zaburzenia	pokarmowe	lub	

grzyby niejadalne, jak np. gory-
czak	 żółciowy,	 popularnie	 nazy-
wany	 „szatanem”	 –	 niejadalny	
z uwagi na bardzo gorzki smak. 
Większość	grzybów	rurkowych	to	
znakomite grzyby jadalne, takie 
jak:	*podgrzybki – brunatny, za-
jączek,	złotawy		*maślaki – zwy-
czajny, pstry, sitarz, strojny, ziar-
nisty *koźlarze – babka, czerwo-
ny, grabowy *różne odmiany bo-
rowika szlachetnego.
	 Większość	najbardziej	nie-
bezpiecznych,	 śmiertelnie	 trują-
cych	 grzybów	ma	 blaszki	 o	 bia-
łym	zabarwieniu,	nie	zmieniające	
się	w	okresie	wegetacji.	Zbieranie	
grzybów	 z	 blaszkami	 na	 spodzie	
kapeluszy	wymaga	 dużej	wiedzy	
i	ostrożności	–	takie	owocniki	na-
leży	szczególnie

dokładnie	 obejrzeć	 przed	 włoże-
niem	do	koszyka.	Należą	do	nich	
wszystkie	 muchomory,	 a	 wśród	
nich muchomor sromotnikowy – 
50g	 tego	 grzyba	może	 spowodo-
wać	śmierć	dorosłego
człowieka.
 Muchomor sromotniko-
wy jest grzybem o zielonkawo 
– oliwkowym zabarwieniu kape-
lusza,	 białych	 blaszkach	 na	 jego	
spodzie	i	przy	dojrzałych	okazach	
długim,	 wysmukłym	 trzonie	 u	
dołu	bulwiasto	osadzonym	w	od-
stającej	pochwie.	W	górnej	części	
trzonu	ma	przerośnięty	zwisający	
pierścień.	Małe,	jeszcze	nie	wyro-
śnięte	grzyby	nie	mają	wykształ-
conych tak charakterystycznych 
cech. Muchomor sromotnikowy 
najczęściej	 mylo-

wakacje na wsiwakacje na wsi
 Bezpieczeństwo dzieci 
przy pracach polowych
 Dzieci nie powinny ba-
wić	 się	w	 roboczej	 części	 go-
spodarstwa.	Powinny	mieć	wy-
dzielone miejsce do zabawy. 
Należy	 zabezpieczyć	 wszel-
kie wykopy, szamba, studnie, 
tak	aby	dziecko	nie	wpadło	do	
środka.
	 Dzieci	nie	mogą	nieć	do-
stępu	do	pomieszczeń	gdzie	są	
generatory	prądu,	piece	grzew-
cze,	parniki	,	oraz	ostre	narzę-
dzia.	 Najmłodsi	 mogą	 wyko-
nywać	lekki	przydomowe	pra-
ce odpowiednie do ich wie-
ku. Dziecko nie powinno zbli-
żać	się	do	pracującej	maszyny	
i	być	zawsze	pod	opieką	osoby	
dorosłej.
 Kontakt z obcymi
W	 wakacje	 dzieci	 mogą	 być	
narażone	 na	 kontakty	 z	 obcy-
mi.	Wyjaśnij	 dziecku	kim	 jest	
obcy:	to	osoba,	której	nie	zna-
my, nie mamy do niej zaufa-
nia	i	ktoś	kto	może	wyrządzić	
dziecku	krzywdę.	Uczul	malu-
cha	aby	pod	żadnym	pozorem	
nie	ufał	obcym,	którzy	propo-
nują	 podwiezienie	 do	 domu,	
zapraszają	 do	 swojego	miesz-
kania	 lub	 mówią,	 że	 rodzice	
prosili	 aby	 się	 nim	 zaopieko-
wać.

	 Uświadamiając	 dziec-
ko	zaznacz,	że	większość	osób	
jakie	 spotka	 to	 mili	 i	 życzli-
wi	 ludzie,	 którzy	 niewątpli-
wie	 udzielą	 pomocy	 każdemu	
dziecku,	 które	 będzie	 potrze-
bowało	pomocy.	Może	 jednak	
zdarzyć	się	tak,	że	przypadko-
wo	 maluch	 spotka	 kogoś	 kto	
jest	 zły.	 Zwróć	 uwagę	 jakie	
dziecko odwiedza strony inter-
netowe i z kim czatuje na fo-
rach.
 Niebezpieczne zwie-
rzęta
 Podczas wakacji odno-
towywane	są,	częściej	niż	zwy-
kle	 ataki	 na	 dzieci	 i	młodzież	
ze	strony	zwierząt,	szczególnie	
psów.	 Agresywny	 pies	 wysy-

ła	znaki	ostrzegawcze:	ma	na-
jeżoną	 sierść,	położone	uszy	 i	
sztywny ogon. Warczy, szcze-
ka,	pokazuje	zęby	i	skacze	do-
okoła	osoby,	którą	osacza.
 W przypadku napo-
tkania	 tak	 zachowującego	 się	
czworonoga po pierwsze nie 
panikuj,	 stań,	nie	uciekaj.	Nie	
patrz mu prosto w oczy, nie 
okazuj strachu. Przyjmij po-
zycję	 żółwia	 tj	 spleć	 dłonie	
do	 wewnątrz,	 schowaj	 kciu-
ki	 do	 środka,	 załóż	 ręce	 na	
kark,	osłoń	nimi	uszy	i	kucnij,	
przyciągając	 głowę	 do	 kolan.	
Pies	 zniechęcony	 taką	 posta-
wą	i	brakiem	reakcji	ze	strony	
ofiary,	 na	 ogół	 odchodzi.	 (P)

Znikające pejzaże Podlasia

	 31	czerwca	br.	w	Ośrodku	Kultury	w	Juchnowcu	Ko-
ścielnym	miało	miejsce	spotkanie	grupy	osób,	która	posta-
nowiła	poprzeć	propagowaną	-	przez	Podlaskie	Stowarzy-
szenie	na	Rzecz	Transplantologii	–	ideę	ratowania	ludzkie-
go	życia	i	niesienia	pomocy	osobom	potrzebującym.

	 Działacze	 kultury	 po-
stanowili	 wyjść	 poza	 dzia-
łalność	 statutową	 i	 już	 w	
najbliższym	 czasie	 aktyw-
nie	uczestniczyć	w	ruchu	lu-
dzi dobrej woli. W tym celu 
powołali	Oddział	Podlaskie-
go	Stowarzyszenia	na	Rzecz	
Transplantologii w Juch-
nowcu	 Kościelnym.	 Jego	
pracą	 kierował	 będzie	 po-
wołany	 Zarząd	 w	 składzie:	
Rafał Borzymowski – prze-
wodniczący,	Anna Świeżak 
–	wiceprzewodnicząca,	Mi-
rosław Guzewicz – sekre-
tarz, Eugeniusz Antoniuk 
– skarbnik oraz Leszek Ko-
leśnik, Elżbieta Brzęś, 
Emilia Karpowicz, Mag-
da Klekotko i Małgorzata 
Kuczynko	–	członkowie.
 Co spowodowało po-
wołanie Oddziału Stowa-
rzyszenia w małym śro-
dowisku, jakim jest gmi-
na Juchnowiec Kościelny? 
Z	 tym	 pytaniem	 zwróciłam	
się	 do	 Rafała	 Borzymow-
skiego,	inicjatora	powołania	
Oddziału.
 Moim zdaniem py-
tanie jest nietrafne. Gmina 
Juchnowiec	Kościelny	wca-
le	 nie	 jest	 małym	 środowi-
skiem,	 Za	 to	 jest	 środowi-
skiem	wiejskim	 z	 dużą	 ak-
tywnością	 i	 wrażliwością	
jego	mieszkańców.	
 Zazwyczaj wszelkie 
debaty na temat przeszcze-
pów,	 transplantologii,	 ko-
nieczności	 niesienia	 pomo-

cy	 potrzebującym	 organi-
zowane	 są	 w	 środowiskach	
miejskich.	Pytam,	 czym	się	
różnimy	 od	 Białegostoku	
czy	też	innych	miast.
	 Nasze	 środowisko	 też	
jest	 chłonne	 wiedzy	 na	 ten	
temat.	Dlatego	powołaliśmy	
Oddział,	który	zajmie	się	or-
ganizacją	debat	o	 roli	prze-
szczepów,		chcemy	rozwiać	
wszelkie	 wątpliwości	 doty-
czące	 tego	 tematu.	 Zamie-
rzamy	 zapraszać	 naukow-
ców,	 specjalistów	 w	 zakre-
sie	transplantologii,	etyków,	
przedstawicieli	Kościoła,	by	
przedstawili	 swoją	opinię	o	
zasadności	 przeszczepów	
i	 ich	 wpływie	 na	 życie	 tak	
darczyńców	jak	i	biorców.
 Z tym tematem chce-
my przede wszystkim tra-
fić	 do	 młodzieży.	 Będzie-
my to robili poprzez spotka-
nia,	kolportaż	oświadczenia	
woli,	 plakatów	 Stowarzy-
szenia,	 ulotek	 i	 organizację	
akcji	 zbiórki	 pieniędzy	 na	
rzecz	potrzebujących.
	 Nasze	 działania	 za-
początkowane	 zostaną	 już	
podczas tegorocznych Dni 
Ziemi	 Juchnowieckiej,	 któ-
re	 przypadają	 w	 dniach	 31	
lipiec – 2 sierpnia.
 Dziękując za rozmo-
wę życzę by udało się Pań-
stwu zrealizować wszyst-
kie swoje statutowe zało-
żenia.

Renata	ToczydłowskaCd. na str. 4
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Cd. ze str. 3

sposób na lepsze jutro

Pielgrzymi w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin 

Bezpieczne
grzybobranie 
ny	 jest	 z	 następującymi	 grzyba-
mi	 jadalnymi:	 gołąbkiem	 zielo-
nawym ( potocznie zwanym su-
rojadką	 )	 i	gąską	zielonką.	Nato-
miast muchomor jadowity i wio-
senny	(	śmiertelnie	trujące	odmia-
ny muchomora sromotnikowego 
o	białych	kapeluszach	)	bywa	my-
lony	z	młodą	pieczarką	lub	młodą	
czubajką	kanią.
	 Wyróżnia	 się	 trzy	 zasad-
nicze	 typy	 zatruć	 pokarmowych	
grzybami:	cytotropowe,	neurotro-
powe i gastryczne.
 Zatrucia cytotropowe cha-
rakteryzują	 się	 przede	 wszyst-
kim	uszkodzeniem	narządów	we-
wnętrznych:	 wątroby,	 śledziony,	
nerek, serca itp. Objawy chorobo-
we	występują	 po	 długim	 okresie	
utajenia,	 wynoszącym	 po	 spoży-
ciu muchomora sromotnikowego, 
wiosennego i jadowitego od 8 do 
14 godzin, piestrzenicy kasztano-
watej od 5 do 8 godzin; natomiast 
w	 przypadku	 spożycia	 zasłonaka	
rudego od 3 do 14 dni.
	 Spośród	 12	 poznanych	
grzybowych	 trucizn,	 najgroźniej-
sza	 jest	 działająca	 na	 wątrobę	 i	
ajczęściej	 powodująca	 przypadki	
śmiertelne	amanityna.	Jeśli	dawka	
spożytej	trucizny	jest	duża,	śmierć	
zwykle	następuje	po	4	-7	dniach	i	
niemal zawsze spowodowana jest 
niewydolnością	 wątroby.	 Często	
w takich przypadkach dochodzi 
również	do	hemolizy	krwi.
 Trucizny zawarte w wy-
mienionych grzybach nie roz-
puszczają	 się	 w	 wodzie,	 dlatego	
obgotowywanie	 tych	 gatunków	
nie powoduje zmniejszenia ich 
właściwości	trujących.
Pamiętajmy o tym!
 Zatrucia neurotropowe 
najczęściej	 wywołują:	 strzępiaki,	
lejkówki,	 muchomor	 czerwony,	
muchomor plamisty. Do tej gru-
py	 zalicza	 się	 również	popularną	
olszówkę	 (krowiak	 podwinięty),	
która	 zawiera	 truciznę	 rozpusz-
czalną	 w	 wodzie.	 Obgotowywa-
nie	zmniejsza	właściwości	trujące	
tego gatunku, ale nie likwiduje ich 
zupełnie.	Stąd	grzyby	te	u	niektó-
rych	 osób	mogą	 nie	 wywoływać	
widocznych	 objawów	 zatrucia,	 a	
występujące	 zaburzenia	 w	 oddy-
chaniu	 i	krążeniu	niekiedy	nie	są	
kojarzone	ze	spożyciem	grzyba.
 Zatrucia neurotropowe 
ujemnie	wpływają	przede	wszyst-
kim	na	system	nerwowy	człowie-
ka. Pierwsze objawy chorobowe 
występują	po	krótkim	okresie	uta-
jenia,	 wynoszącym	 od	 15	 minut	
do	2	godzin.	Ze	względu	na	 róż-
ne objawy kliniczne zatrucia neu-
rotropowe	dzieli	się	na	dwie	gru-
py.
 Pierwsza grupa charak-
teryzuje	 się	 zwolnieniem	 akcji	
serca,	 spadkiem	 tętna,	 zaburze-
niem	oddychania,	uczuciem	gorą-
ca	 i	 silnym	 ślinotokiem.	Objawy	
te	wywołuje	muskaryna,	 zawarta	
głównie	w	 strzępiakach	 i	 niektó-
rych	lejkówkach,	już	po	15-30	mi-
nutach	 od	 spoży-

4 lipca do Sanktu-
arium	 Matki	 Bożej	 Królowej	
Rodzin	w	Juchnowcu	Kościel-
nym	 przybyła	 XIV	 Archidie-
cezjalna Piesza Pielgrzymka 
Rodzin.	 W	 pątniczym	 trudzie	
uczestniczyło	około	500	osób.	
Początek	 pielgrzymki	 miał	
miejsce	 w	 Białymstoku,	 uli-
cami	 tego	 miasta,	 by	 później	
wkroczyć	na	teren	parafii	juch-
nowieckiej. 
	 Na	 końcowym	 etapie	
pielgrzymiego szlaku, przed 
kościołem	Świętej	Trójcy,	 po-
witał	 pątników	 kustosz	 sank-

tuarium ks. proboszcz Andrzej 
Kondzior.	 Wśród	 witających	
był	 wójt	 gminy	 Juchnowiec	
Kościelny	 -	 Czesław	 Jakubo-
wicz.	 Następnie	 rozpoczęła	
się	Msza	św.,	której	przewod-
niczył	ks.	infułat	Zygmunt	Le-
wicki. 
	 Ikona	 Matki	 Bożej	
Królowej	 Rodzin,	 umieszczo-
na	 nad	 tabernakulum	 w	 ołta-
rzu	 głównym	 świątyni	 juch-
nowieckiej,	 doznawała	 wiel-
kiej	czci	już	w	dawnym,	drew-
nianym	 kościele.	 Od	 lat	 1639	
–	 40	 datuje	 się	 kult	 tego	 ob-

razu,	 który	 zasłynął	 łaskami	 i	
cudami.	Wkrótce	 obraz	Matki	
Bożej	 Juchnowieckiej	 zaczął	
przyciągać	pielgrzymów	z	ca-
łej	 Archidiecezji	 Wileńskiej;	
świadczą	o	tym	wota	znajdują-
ce	się	w	kościele.	
	 Warto	 przypomnieć,	
że	w	 1989	 roku	 J.	 E.	Ks.	Ar-
cybiskup	 Edward	 Kisiel,	 Me-
tropolita	 Białostocki,	 poświę-
cił	kopię	obrazu,	by	mogła	od-
być	 peregrynację	 do	 wszyst-
kich	rodzin	w	swojej	parafii.	O	
tamtego czasu jest odmawia-
na specjalna nowenna do Mat-

ki	Bożej	Juchnowieckiej.	Dru-
ga	 kopia	 została	 podarowana	
Ojcu	 Świętemu	 Janowi	 Paw-
łowi	II	podczas	wizyty	w	Bia-
łymstoku,	w	1991	roku.	Obec-
nie	znajduje	się	w	Domu	Pol-
skim	w		Rzymie.	
 6 listopada 1966 roku 
decyzją	 Ks.	Arcybiskupa	 Sta-
nisława	 Szymeckiego,	 Me-
tropolity	 Białostockiego,	 ko-
ściół	 otrzymał	 tytuł	 Mat-
ki	 Bożej	 Królowej	 Rodzin.	
W	 1997	 roku	 został	 zaliczo-
ny	 w	 poczet	 sanktuariów	Ar-
chidiecezji	 Białostockiej.	 (k)	Cd. na str. 5

Plan odnowy Juchnowca Dolnego 
Zadania na lata 2009 - 2017 

ców	 o	 konieczności	 wspól-
nego	 działania	 dla	 dobra	
wsi,	 mała	 możliwość	 wyło-
nienia	się	lokalnych	liderów,	
a	 także	 brak	 mieszkań	 so-
cjalnych i komunalnych.

W	 „Planie	 odno-
wy…”	 zawarto	 grupę	 zadań	
inwestycyjnych,	 które	 mają	
rozwiązać	problemy	związa-
ne	 ze	 stanem	 obiektów	 bu-
dowlanych, brakami infra-
struktury technicznej. Przy-
jęto	 również	zadania	nie	 in-
westycyjne,	 aby	 polepszyć	
aktywność	mieszkańców	wsi	
oraz	promować	miejscowość	
poza	gminą.	Mamy	zatem	33	
zadania, w tym 22 inwesty-
cyjne i 11 nie inwestycyj-
nych.	 Oszacowane	 nakłady	
finansowe powinny wyno-
sić	ponad	11	mln	zł.,	 z	 cze-
go dotacje, to prawie 8800 
tys.	zł.

Na	 rok	 bieżący	 pla-
nuje	 się	 realizację	 prioryte-
towego	 zadania	 „Miejsco-
we	pejzaże”,	które	ma	akty-
wizować	 społeczność	 lokal-
ną,	 a	 składa	 się	 ono	 z	 czte-
rech	 podzadań:1.utworzenie	
telewizyjnego studia inter-
netowego; 2.wirtualna gale-
ria	 twórczości	 artystów	pla-
styków	i	rzemieślników	z	te-
renu	 miejscowości	 i	 gminy	
Juchnowiec	 Kościelny;3.re-
lacje	 internetowe	 z	meczów	
piłki	 nożnej	 rozgrywanych	
na stadionie; 4.wirtualna 
wystawa pokonkursowa - II 
Podlaski Konkurs Fotogra-
ficzny	 „Krajobrazy	 z	moich	
stron”.

Wykonanie tego za-
dania ( z podzadaniami) 
przyczyni	 się	 do	 promocji	
wsi i kolonii w Polsce i za 
granicą.	 Zadania	 -	 w	 isto-

cie	swej	-	ukazuje	w	sposób	
przekrojowy obraz miejsco-
wej kultury, pozwala rozpo-
znać	 stopień	 udziału	miesz-
kańców	w	 różnych	 formach	
kultury. Posiadanie telewi-
zji	 internetowej	 daje	 moż-
liwość	 promocji	 lokalnej	
kultury wiejskiej na szero-
kim	 forum.	 Plan	 zawierają-
cy wspomniane zadanie po-
służy	integracji	społeczności	
miejscowej, pobudzi patrio-
tyzm	 lokalny,	 przyczyni	 się	
do	większej	samoorganizacji	
mieszkańców	 i,	 być	 może,	
doprowadzi do ograniczenia 
patologii	społecznych.

Ważne	 zadanie	 na	
najbliższy	 okres:	 2010	 –	
2012	 nosi	 nazwę	 „Stadion	
gminny”,	składa	się	z	trzech	
podzadań.	 1.	 powiększe-
nie	 obszaru	 ośrodka	 sportu;	
2.oświetlenie	 terenu	 stadio-
nu i boisk treningowych;3.
rozbudowa trybun dla wi-
dzów	 i	 ich	 zadaszenie,	 bu-
dowa	 sanitariatów.	 Realiza-
cja	 tego	 zadania	 –	 według	
autora	planu	--	przyczyni	się	
do promocji wsi i kolonii w 
Polsce oraz poza granicami, 
dzięki	 internetowym	 trans-

misjom imprez sportowych 
na terenie stadionu w Juch-
nowcu Dolnym. Jest pewna 
nadzieja	na	większy,	czynny	
udział	mieszkańców	w	upra-
wianiu sportu i rekreacji.

W latach przewi-
dzianych	na	 realizację	„Pla-
nu odnowy Juchnowca Dol-
nego…”	 przewidziane	 są	
liczne zadania inwestycyj-
ne.	 Pisaliśmy	 już	 o	 projek-
cie	 „Miejscowe	 pejzaże”	 i	
pn.	„Stadion	gminny”.	Jakie	
jeszcze	umieszczono	na	dłu-
giej	 liście?	 Zakłada	 się	 bu-

dowę	 chodnika	 i	 oświetle-
nia do Juchnowca Dolnego, 
ze	wsi	Wólka.	W	planie	bu-
dowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej wraz z prze-
budową	 dróg.	 Aby	 zaspo-
koić	 potrzeby	 mieszkanio-
we	osób	będących	w	trudnej	
sytuacji	 trzeba	 wybudować	
mieszkania socjalne. Posze-
rzy	się	drogę	Wólka	–	Juch-
nowiec, z 8 m. do 12 m., 
będzie	 położona	 nowa	 na-
wierzchnia, wykonany chod-
nik.	Muszą	być	zlikwidowa-
ne szamba przydomowe. Za-
mierza	 się	 sukcesywnie	 re-
alizować	układ	dróg	rowero-
wych,	aby	poprawić	bezpie-
czeństwo	rowerzystów,	udo-
stępnić	 ciekawe	miejsca	 dla	
turystów.	 OSP	 otrzyma	 do-
datkowy	 sprzęt,	 w	 tym	 też	
wóz	ratownictwa	gaśniczego	
i drogowego. Wreszcie, na-
leży	 usunąć	 azbestowe	 po-
krycia dachowe.

Wspomnijmy	 rów-
nież	 o	 przedsięwzięciach	
aktywizujących	 mieszkań-
ców	 Juchnowca	 Dolnego	
i Kolonii. Systematycznie 
mają	 być	 organizowane	 ak-
cje	 porządkowania	 posesji,	
np.	 „Dni	 Ziemi”,	 „Sprząta-
nie	 świata”.	W	 planach	 jest	
promocja budowy szczel-
nych	 zbiorników	 na	 gnojo-
wicę	 (gnojówkę)	 oraz	 płyt	
obornikowych w gospodar-
stwach	 rolnych,	 prowadzą-
cych	 hodowlę	 zwierząt.	 We	
współpracy	 z	 organizacja-
mi rolniczymi propagowanie 
stosowania dobrych praktyk 
rolniczych, jako instrumen-
tu ochrony gleb, upowszech-
nianie	 kierunków	 produkcji	
zapewniającej	 zrównoważo-
ny	 rozwój	 rolnictwa	 -	 rol-

nictwo ekologiczne. War-
to	 wypromować	 tradycyjne	
produkty	 żywnościowe,	 ta-
kie	jak:	babka	ziemniaczana,	
kiszka ziemniaczana, sycz, 
chłodnik,	kaszanka,	kiełbasa	
palcówka,	 kwas	 chlebowy.	
Przewiduje	 się	 prowadzenie	
działań	 edukacyjnych	 oraz	
popularyzujących	 odnawial-
ne	 źródła	 energii.	 Ważnym	
kierunkiem	 -	 rozwój	 tury-
styki	i	rekreacji,	w	tym	urzą-
dzenie	 ścieżek	 przyrodni-
czo	 -	 edukacyjnych.	 Należy	
wdrożyć	program	segregacji	
odpadów.	

Część	 zadań,	 zawar-
tych	 w	 „Planie	 odnowy…”	
opierać	 się	 będzie	 na	 dzia-
łaniach	 społecznych,	 podej-
mowanych i prowadzonych 
przez	 Radę	 Sołecką	 i	 inne	
instytucje, odpowiedzialne 
za urzeczywistnienie zapi-
sanych	 przedsięwzięć.	 Przy	
zadaniach inwestycyjnych 
o	 znaczeniu	 ogólnoużytko-
wym	wiodącą	rolę	powinien	
odgrywać	 budżet	 Gminy	
Juchnowiec	 Kościelny.	 Na	
niektóre	 zadania,	 duże	 in-
westycje, nie wystarczy pie-
niędzy	z	budżetu	gminnego,	
należy	 wówczas	 sięgnąć	 po	
środki	 z	 programów	 krajo-
wych i unijnych.

Ze	względu	na	zmie-
niającą	 się	 sytuację	 gospo-
darczą,	polityczną,	pojawia-
jące	 się	 nowe	 potrzeby,	 za-
kłada	się	możliwość	aktuali-
zacji planu w trakcie wdra-
żania,	 dotyczyć	 to	 może	 li-
sty	 zadań,	 wnoszenia	 no-
wych	 projektów,	 analizy	
uwarunkowań	rozwojowych.	
Ustalono,	że	corocznie	Rada	
Sołecka,	 podczas	 zebrania,	
dokona oce- Cd. na str. 9
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Bezpieczne
grzybobranie 20-lecie 

Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach
	 Dom	Pomocy	Społecznej	w	Czerewkach		obchodził		4	lipca	jubileusz	20.lecia	swojej	opiekuńczej	działalności.	Wła-
ściwie,		dwadzieścia	lat	minęło	w	ubiegłym	roku,	jednakże	z	powodu	remontu		obchody	jubileuszowe	zostały	przesunięte	
na	ten	rok.
	 Tradycją	DPS	w	Czerewkach	stały	się	też	spotkania	pokoleń,	impreza	o	charakterze	pikniku,	urządzana	na	dzie-
dzińcu	domu.	Spotykają	się	wówczas	podopieczni,	przyjeżdżają		rodziny,	młodzież	i	dzieci.	Z	okazji		jubileuszu	nie	obe-
szło	się	również		bez	spotkania	pokoleń.

	 Uroczystości	rozpoczę-
ły	 się	 od	Mszy	 św.	 polowej,	
celebrowanej przez ks. Wie-
sława	 Kuleszę,	 proboszcza	
Parafii	 Niepokalanego	 Po-
częcia	 NMP	 w	 Tryczówce.	
W	 okolicznościowej	 homi-
lii	 nawiązał	 do	 największego	

przykazania	 chrześcijańskie-
go	 o	miłości	 bliźniego.	Wła-
śnie	w	tym	domu	w	wymow-
ny,	 konkretny	 sposób	 jest	 re-
alizowane to przykazanie. Ks. 
Jan Karpiuk, proboszcz Para-
fii	 Prawosławnej	 	 	 Podwyż-
szenia	 	 Krzyża	 Pańskiego	 w	
Kożanach,	 	 odprawił	 nabo-

żeństwo	w	intencji	mieszkań-
ców	i	pracowników	DPS,	ży-
czył	 wszystkim	 opieki	 Mat-
ki	Bożej	na	każdy	dzień	służ-
by	bliźniemu		oraz	w	codzien-
nym	życiu.	
	 W	części	oficjalnej	dy-
rektor	 domu	 –	 Józef	 Doma-

szuk	 powitał	 gości,	 wśród	
nich	 Czesława	 Jakubowicza,	
wójta	gminy	Juchnowiec	Ko-
ścielny	 i	wicestarostę	 –	Ada-
ma	Kamińskiego.	W	krótkim	
wystąpieniu	 przedstawił	 hi-
storię	domu	i	obecny	stan	pla-
cówki	 opiekuńczej.	Wybudo-
wano go  w latach 1983- 88 na 

bazie	nieczynnej	 szkoły	pod-
stawowej,	 staraniem	 działa-
czy	 Kółek	 Rolniczych.	 Pro-
wadzone	 były	 zbiórki	 wśród	

rolników,	 wykonywano	 nie-
które	prace	w	czynie		społecz-
nym.			1	października	1988	r.	
powołano	 Państwowy	 Dom	
Rencisty,	 początkowo	 dla	 87	
pensjonariuszy.	 W	 następ-
nych latach wykonano mo-
dernizację	i	remonty,	w	rezul-
tacie	zwiększono	ilość		miejsc	
do 106. 
 Obecnie,  DPS jest sa-
modzielna	 jednostką	 budże-
tową,	 zaś	 organem	 prowa-

dzącym	–	Powiat	Białostocki.	
Mieszkają		w	nim	osoby	prze-
wlekle	chore,	gdzie	mają	wa-
runki	godnego	życia,	 realiza-
cji opieki terapeutycznej  i re-
habilitacji.	 Postępowanie	 te-
rapeutyczne jest  dostosowane 
do indywidualnych potrzeb. 
Mieszkańcy	mogą	korzystać	z	
biblioteki,	kawiarni,	świetlicy		
i kaplicy ekumenicznej. 
 Dyrekcja domu, pra-
cownicy i podopieczni otrzy-
mali	liczne		życzenia	i	gratu-
lacje.	 Występowały	 zespoły	
artystyczne, kabarety  i sami 
mieszkańcy,	 którzy	 przy-
gotowali program satyrycz-

ny.	Można	było	obejrzeć	mo-
dele i inne prace wykonane 
przez	mieszkańców	DPS.	At-
mosferę	 pikniku	 zepsuł	 nie-
co	 padający	 deszcz,	 wypło-
szył	 bowiem	 	 gości	 i	 miesz-
kańców	z	dziedzińca.	Wystę-
py	 zespołów	 były	 kontynu-
owane	 w	 świetlicy.	 Jednak-
że	jubileusz	20.lecia		pozosta-
nie	 na	 pewno	w	pamięci	 i	w	
kronice Domu Pomocy Spo-
łecznej	 w	 Czerewkach.	 (lk)	

cia	tych	grzybów.
	 Druga	 grupa	 zatruć	 cha-
rakteryzuje	 się	 silnym	 podniece-
niem	nerwowym,	aż	do	napadów	
szału	i	halucynacji	oraz	przyspie-
szeniem akcji serca. Objawy te 
powoduje mikoatropina, zawarta 
w muchomorze plamistym i czer-
wonym.	Okres	 utajenia	 objawów	
chorobowych	wynosi	około	2	go-
dziny.
	 Trzecim	 typem	zatruć	 sta-
nowią	 grzyby	 powodujące	 zatru-
cia	 gastryczne,	 charakteryzujące	
się	 nieżytem	 żołądkowo	 –	 jelito-
wym	(bóle	brzucha,	biegunki,	wy-
mioty),	który	doprowadza	do	od-
wodnienia	 organizmu	 oraz	 duże-
go	osłabienia	i	zaburzenia	równo-
wagi	kwasowo-zasadowej	płynów	
ustrojowych. Zatrucia tego rodza-
ju	 występują	 po	 spożyciu	 grzy-
bów,	 takich	 jak:	 borowik	 szatań-
ski, czubajka cielista, wieruszka 
zatokowata,	maślanka	wiązkowa,	
muchomor	 cytrynowy	 oraz	 róż-
nych	gatunków	mleczajów,	gołąb-
ków	i	gąsek.	
 Substancjami toksycznymi 
są	związki	terpenowe	i	inne	jesz-
cze	nieznane	związki		organiczne.
Przy	 zatruciach	 grzybami	 należy	
wspomnieć	o	tzw.	zatruciach	nie-
swoistych grzybami. 
	 Mówimy	 tutaj	 o	 trzech	
grupach:	*zatrucia grzybami su-
rowymi	 -	 w	 postaci	 sałatek	 lub	
spożywane	 bez	 dokładnej	 obrób-
ki	 termicznej.	 Taki	 gatunki	 jak:	
gąsówka	 naga,	 opieńka	 miodo-
wa	 spożyte	 na	 surowo	 powodu-
ją	 nudności,	wymioty,	 bóle	brzu-
cha *zatrucia grzybami zepsuty-
mi	–	grzyby	należą	do	produktów	
spożywczych	łatwo	psujących	się,	
zwłaszcza	 owocniki	 stare,	 przej-
rzałe	ulegają	bardzo	łatwo	proce-
som	rozkładu.	Przechowywane	w	
nieodpowiednich warunkach ule-
gają	zepsuciu,	przegrzaniu,	stano-
wiąc	doskonałą	pożywkę	dla	roz-
woju	pleśni	i	bakterii.	Takie	grzy-
by	 zawierają	 różne	 substancje	
toksyczne,	 powodując	 nieżyt	 żo-
łądkowo	 –	 jelitowy,	 zaburzenia	
nerwowe, zmiany w obrazie kli-
nicznym krwi *zatrucia grzyba-
mi zakażonymi bakteriami cho-
robotwórczymi	 –	 grzyby	 świe-
że	 oraz	 suszone	mogą	 być	 zaka-
żone	bakteriami	chorobotwórczy-
mi:	 Salmonella,	Escherichia	 coli,	
zatrucia takimi grzybami przebie-
gają	 z	 podwyższoną	 temperaturą	
ciała,	ogólnym	rozbiciem	i	dresz-
czami.
Aby uniknąć pomyłek, przy 
zbieraniu grzybów i postępowa-
niu z nimi należy zawsze pamię-
tać, że:
1.	 Należy	 zbierać	 i	 spożywać	
grzyby,	 co	 do	 których	mamy	 ab-
solutną	 pewność,	 że	 są	 gatunka-
mi	jadalnymi.	Nie	wolno	przepro-
wadzać	 prób	 smakowych	 z	 nie-
znanymi	grzybami.	 Jak	 się	mówi	
„wszystkie	grzyby	są	jadalne	–	ale	
niektóre	tylko	raz…”
2.	 	 Nie	 należy	 zbierać	 grzybów	
młodych,	które	nie	

Juchnowiec Kościelny
w fotografii
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Bezpieczne
grzybobranie 

Cd. ze str. 5 Cd. ze str. 1

mają	wykształconych	owocników.	
Trudno
wówczas	rozpoznać	gatunek	i	 ła-
two	się	pomylić	w	jego	ocenie.
3.	 Nie	 należy	 zbierać	 grzybów	
starych,	 przejrzałych,	 przerośnię-
tych,	 zaczerwionych.	 Nie	 należy	
ich	 niszczyć,	 podobnie	 jak	 grzy-
bów	trujących	-	są	potrzebne	w	le-
sie.
4.	 	 Nie	 należy	 zbierać	 grzybów	
wokół	 terenów	 przemysłowych	
lub	szlaków	komunikacyjnych
(łatwo	 wchłaniają	 pyły	 i	 zanie-
czyszczenia) oraz w parkach na-
rodowych i rezerwatach przyrody.
5.		Nie	należy	zbierać	grzybów	w	
czasie	 deszczu,	 gdyż	 nasiąknięte	
wodą	łatwo	się	psują.
6.	 	 Przy	 małej	 znajomości	 grzy-
bów	najlepiej	nie	zbierać	okazów	
z blaszkami pod kapeluszem,
wśród	nich	są	gatunki	śmiertelnie	
trujące.	 Mniej	 niebezpieczne	 są	
grzyby z rurkami.
7.	Grzyby	zbieramy	przez	wykrę-
canie	 owocników	 z	 podłoża.	 Po-
zostały	dołek	zasypujemy	ziemią,	
którą	 lekko	 przygniatamy,	 co	 za-
bezpiecza	 grzybnię.	 Zbieranie	
przez	odłamanie	trzonu	czy	odcię-
cie	 nożem	 jest	 nie	 tylko	 szkodli-
we dla grzybni, ale utrudnia roz-
poznanie gatunku grzyba.
8.  Zebrane grzyby po oczyszcze-
niu	z	ziemi	 i	ściółki	układamy	w	
koszykach	 lub	 łubiankach,	 nigdy	
w torebkach i woreczkach folio-
wych,	ponieważ	łatwo	ulegają	za-
parzeniu,	zepsuciu	i	stanowią	zna-
komitą	pożywkę	dla	pleśni	i	bak-
terii.	 Nawet	 w	 gatunkach	 jadal-
nych	 wytwarzają	 się	 wówczas	
substancje	trujące	i	szkodliwe	dla	
zdrowia.
9.		W	lesie	należy	zwracać	uwagę	
na	małe	dzieci,	gdyż	chętnie	bio-
rą	 one	 do	 buzi	 barwne	 owocniki	
grzybów,	np.	muchomora.
10.	 Należy	 zachować	 szczególną	
ostrożność	 przy	 zbieraniu	 grzy-
bów	 mających	 na	 spodniej	 stro-
nie kapelusza blaszki. Szcze-
gólnie	 niebezpieczne	 są	 te	 grzy-
by,	które	mają	białe	blaszki,	bul-
wiasto	 zgrubiałą	 podstawę	 trzo-
nu	 oraz	 przyrośnięty	 (nierucho-
my)	do	 trzonu	pierścień,	gdyż	 są	
to	najczęściej	muchomory.
11.	 Nie	 należy	 wierzyć	 starym	
przesądom,	ciemnienie	cebuli	czy	
czernienie	srebrnej	łyżki	włożonej	
do	potrawy	z	grzybów	nie	dowo-
dzi,	że	są	one	gatunkami	niejadal-
nymi.	Również	fakt,	że	na	grzybie	
żeruje	np.	 ślimak	nie	 świadczy	o	
tym,	że	grzyb	jest	jadalny.	Ślimak	
to inny
organizm - na niego ta trucizna nie 
działa.
12.	 	Przestrzega	się	przed	spoży-
ciem w stanie surowym wszyst-
kich	 gatunków	 grzybów,	 w	 tym	
jadalnych.
13.		Potrawy	z	grzybów	należą	do	
ciężkostrawnych	 -	nie	należy	po-
dawać	ich	dzieciom	wieku	0-7	lat	
i osobom starszym.
14.  Potrawy z grzy-

nie	zgodzą	się	na	uciążliwości,	
wynikające	 z	 organizowanych	
na	stadionie	festynów,	czy	pił-
ki	 wpadające	 do	 ogródków.	
Ceny	 działek	 systematycznie	
rosną	ponieważ	gmina	Juchno-
wiec	Kościelny	jest	atrakcyjna	
dla	inwestorów.	
	 Kiedy	 doszło	 do	 głoso-
wania,	 okazało	 się,	 że	 radni	
odrzucili	uchwałę	o	wyrażeniu	
zgody na nabycie nierucho-
mości.	Warto	wiedzieć,	kto,	w	
jaki	sposób	głosował.	Za	przy-
jęciem	 uchwały	 opowiedzieli	
się:	Marian Grabowski, Le-
szek Grzegorz Kuczyński, 
Krzysztof Marcinowicz, Le-
szek Matowicki, Stanisław 
Szerenos, Grzegorz Śliwow-
ski. 
	 Przeciwni	nabyciu	dział-
ki	sąsiadującej	ze	stadionem	w	
Juchnowcu	Dolnym	byli:	Sta-
nisław Cydzik, Paweł Grad-
kowski, Marek Jóźwiuk, Ste-
fan Leon Kozłowski, Henryk 
Silwon, Krzysztof Szczuka i 
Eugeniusz Szotko. Wstrzyma-
li	się	od	głosu:	Jan Bruczko i 
Andrzej Kolęda. 
	 Radny	 Grzegorz	 Śli-
wowski	poinformował	o	prze-
biegu	prac	 związanych	z	upa-
miętnieniem	poległych,	zamor-
dowanych, zaginionych miesz-
kańców	Ziemi	Juchnowieckiej	
podczas	 II	 Wojny	 Światowej.	
Pisaliśmy	 o	 tym	 szczegółowo	
w	 poprzednim	 numerze	 „Ga-
zety	 Juchnowieckiej”.	 Inicja-
tywa	 społeczna	 ufundowania	
tablic	 z	 nazwiskami	 ofiar	wo-
jennych,	które	zostaną	umiesz-
czone	w	obrębie	kościołów	pa-
rafialnych	oraz	cerkwi	w	Koża-
nach,	 spotkała	 się	 z	 pozytyw-
nym	oddźwiękiem;	trwa	wery-
fikacja	nazwisk	w	porozumie-
niu z proboszczami. Projekt i 
zawartość	 treści	 tablic	 przed-
stawiono do akceptacji Woje-
wódzkiego	Komitetu	Ochrony	
Pamięci	Walk	i	Męczeństwa.	
	 Leszek	 Matowicki	 w	

swojej	wypowiedzi	 sprzeciwił	
się	 umieszczaniu	 nazwisk	 na	
tablicach	 pamiątkowych,	 pro-
ponował	 postawienie	 obeli-
sku bez nazwisk, bo - jego zda-
niem	-	nie	ma	możliwości	we-
ryfikacji,	a	chodzi	o	to,	by	nie	
umieszczać	 osób	 kontrower-
syjnych,	otwierać	rany	już	za-
bliźnione.	 Obelisk	 powinien	
stanąć	 w	miejscu	 neutralnym,	
poza	terenem	kościelnym,	czy	
na	cmentarzu	parafialnym.	Nie	
zgodził	się	z	tym	Grzegorz	Śli-
wowski,	 który	mówił	 o	wciąż	
żywej	 pamięci	 w	 społeczno-
ściach	 poszczególnych	 wsi.	
Współpraca	 z	 sołtysami,	 pro-
wadzona	 weryfikacja,	 dają	
szansę,	aby	nazwiska	osób	nie-
godnych	 pamięci	 nie	 zostały	
wyryte na tablicach. 
	 Radni	 podjęli	 uchwałę	
w sprawie zatwierdzenia tary-
fy za zbiorowe odprowadza-
nie	 ścieków	 dla	 Spółdzielni	
Mieszkaniowej w Kleosinie. 
Dokonano	też	zmian	w	budże-
cie gminy na 2009 rok.

***
XXXV sesja nadzwy-

czajna	Rady	Gminy,	która	od-
była	się	22	lipca	br.,	zajęła	się	
ponownie	 projektem	 uchwały	
w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	
nabycie	 nieruchomości	 sąsia-
dującej	 ze	 stadionem	w	 Juch-
nowcu Dolnym. Przewodni-
czący	 Rady	 -	 Krzysztof	 Mar-
cinowicz	 zaproponował	 rad-
nym	 45.	 minutową	 przerwę,	
by	obejrzeć	na	miejscu	działkę	
oferowaną	gminie	do	sprzeda-
ży.	Radni	wyrazili	na	to	zgodę.
 Po przerwie zabierali 
głos	 działacze	 sportowi,	m.in.	
Jan	 Matejczyk.	 Apelował	 do	
radnych o zakup nieruchomo-
ści.	Jest	ona	naprawdę	potrzeb-
na, naszym dzieciom, wnu-
kom.	 Można	 będzie	 wybudo-
wać	 bieżnię,	 boczne	 boisko,	
powstanie stadion z prawdzi-
wego zdarzenia. Stracimy bez-

powrotnie	szansę,	jeśli	decyzja	
nie	zostanie	podjęta.
	 Wójt	 Czesław	 Jakubo-
wicz	zwracając	się	do	radnych	
powiedział:	-	Odwołuję	się	do	
waszych	 sumień,	 do	 waszej	
odpowiedzialności	 za	 gminę.	
Wspomniał	o	rezultatach	kon-
kursu na studencki projekt ( 
pod	 kierunkiem	 naukowców	
Politechniki	 Białostockiej)	
aglomeracji	 wiejskiej,	 z	 któ-
rym	 będzie	 można	 się	 zapo-
znać	w	październiku	br,	Przy-
szłe	 inwestycje	 na	 działce,	 w	
sąsiedztwie	 stadionu,	 mają	
istotne znaczenie w procesie 
przekształceń.	 Im	więcej	wła-
snej ziemi posiada gmina, tym 
łatwiej	 kreować	 rozwój	 prze-
strzenny. 
	 Radny	Stanisław	Cydzik	
wyraził	 opinię,	 że	 nierucho-
mość	 jest	 potrzebna,	 ale	 cho-
dzi mu, i radnym z Kleosina, 
o	poziom	ceny,	o	to	idzie	spór.	
Wtedy	 zabrał	 głos	 właściciel	
działki,	przypominając,	że	naj-
pierw	 cenę	 obniżył	 z	 250	 tys.	
zł.	 do	 240	 tys.,	 niedawno	 do	
220	 tys.	zł.,	ostateczna	cena	–	
210	tys.	zł.	Zastępca	przewod-
niczącego	RG	–	Leszek	Mato-
wicki	również	apelował	o	pod-
jecie	 decyzji:	 -	Teraz	 kupimy,	
będzie	czas	na	porządne	przy-
gotowanie inwestycji, nie ja-
kiejś	tam	wiaty.	Nie	ma	boiska	
treningowego, dobrego zaple-
cza stadionu. 
	 Przewodniczący	Krzysz-
tof	Marcinowicz	podkreślił,	ze	
problem tkwi w cenie nieru-
chomości.	 Pytał	 też	 wójta,	 co	
ma	 powstać	 na	 działce.	 Cze-
sław	 Jakubowicz	 odpowie-
dział:	 -	 Infrastruktura	 zwią-
zana ze sportem. P o -
winna	się	o	tym	wypowiedzieć	
Gminna	Rada	Sportu.	 	 Ze-
non Opryszczko - prezes KS 
„Magnat”	 potwierdził,	 że	 po-
trzebna jest rozbudowa kom-
pleksu sportowego o boisko 
boczne,	bieżnię.

	 Niespodziewanie,	 prze-
wodniczący	 Krzysztof	 Marci-
nowicz	 zapoczątkował	 dysku-
sję	o	 tym,	 iż	za	 tę	sumę	moż-
na	 kupić	 3	 ha	 gruntu	 w	 in-
nym	miejscu.	 Na	 co	 zareago-
wał	wójt	Czesław	Jakubowicz	
dłuższą	 wypowiedzią	 na	 te-
mat	wartości	działki,	ze	wzglę-
du	 na	 możliwość	 rozbudowy	
stadionu	 już	 istniejącego.	 Na-
wet	wyższa	 cena	nie	powinna	
powstrzymać	 od	 kupna.	 Każ-
da	 inna	 lokalizacja,	 gdzieś	 w	
polu, poza granicami wsi, po-
ciągnie	wysokie	 koszty	 budo-
wy nowej infrastruktury. 
	 Radny	Krzysztof	Szczu-
ka	mówił,	że	nie	jest	przeciw-
ny transakcji. Kwestia tylko, 
jaka	cena?	Jego	zdaniem,	wła-
ściciel	 mógłby	 ja	 opuścić	 do	
200	tys.	zł.	
	 Radni	 postanowili,	
wreszcie,	 głosować	 projekt	
uchwały	 w	 sprawie	 wyraże-
nia zgody na nabycie nieru-
chomości	 za	 cenę	 maksymal-
ną	200	tys.	zł.	Wówczas,	wła-
ściciel	 działki	 oświadczył,	 że	
proponuje	cenę	ostateczną	210	
tys.	 zł.,	 a	 za	 niższą	 nie	 odda.	
Rada	 Gminy	 przyjęła	 uchwa-
łę	 o	 kupnie	 nieruchomości	 za	
cenę	maksymalną	200	tys.	zł.	
	 Wójt	 Czesław	 Jakubo-
wicz	 poinformował	 o	 zamia-
rze	 jednej	 z	 firm	 telefonii	 ko-
mórkowej	 wybudowania	 wie-
ży	w	Juchnowcu	Górnym.	Do	
urzędu	 gminy	 wpłynął	 wnio-
sek o wydanie decyzji ustale-
nia	lokalizacji.	Wójt	jest	prze-
ciwny	 ustawieniu	wieży,	mie-
rzącej	65	m.	 	 z	 różnych	przy-
czyn, m. in. z powodu zeszpe-
cenia	krajobrazu.	Sprzeciwiają	
się	również	mieszkańcy	wsi.	
	 Na	 sesji	 powróco-
no	 także	 do	 sprawy	 upamięt-
nienia	 ofiar	 II	Wojny	 Świato-
wej,	mieszkańców	naszej	gmi-
ny.	 Radny	 Grzegorz	 Śliwow-
ski	 przedstawił	 informację	 o	
pracach	 społecznego	 komite-
tu,	 który	 postanowił	 wykonać	
cztery tablice z nazwiskami 
ofiar	 wojennych;	 zostaną	 one	
umieszczone	na	ścianach	świą-
tyń	 katolickich	w	 Juchnowcu,	
Księżynie	 i	 Tryczówce	 oraz	
cerkwi	 w	 Kożanach.	 Nato-
miast	tablicę	z	ogólną	inskryp-
cją	 ,	bez	nazwisk,	umieści	 się	
w	kościele	w	Kleosinie.	Radni	
większością	głosów	poparli	 tę	
inicjatywę,	 wyrazili	 zgodę	 na	
sfinansowanie	tablic	z	budżetu	
gminy. 

Leszek	Koleśnik	

Przeciw, a nawet za 
Radni o kupnie działki przy stadionie w Juchnowcu Dolnym 
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CAR zamieszkały w
Wojszkach

	 Na	początku	lat	siedem-
dziesiątych,	 a	 więc	 w	 okre-
sie wczesnego Gierka,  uka-
zała	się	książka	Włodzimierza	
Pawluczuka, socjologa, dzien-
nikarza	pt.	„Wierszalin...",	cie-
sząca	 się	wielką	 poczytnością		
wśród	 ówczesnej	 inteligencji.	
Mówiąc	dzisiejszym	językiem	
stała	 się	 ona	 książką	 kultową,	
która	budzi	również		i	teraz	za-
ciekawienie	 mitycznym	 świa-
tem	proroków,	apostołów	i	ca-
rów,		pojawiających	się	wśród		
ludności	 prawosławnej	 w	 la-
tach dwudziestych, trzydzie-
stych	ubiegłego	wieku		na	Bia-
łostocczyźnie.	Dla	 nas	współ-
czesnych	-		wydaje	się	-		świat	
mityczny, a jednak w tamtym 
czasie	 	bardzo	 	 	 realny.	 	 	Lud	
niepiśmienny	 i	 ubogi,	 	 zagu-
biony i bezradny wobec prze-
mian	 cywilizacyjnych,	 	 ła-
two	 ulegał	 tajemniczym	przy-
byszom	 z	 dalekiego	 świata,		
wieszczącym	 kres	 istnienia,	
nadejście	Syna	Bożego.	Wielu	
poszło	 za	wezwaniem	 	 proro-
ka  Ilji   Klimowicza, by wybu-
dować	 	 stolicę	 świata	–	Wier-
szalin, nieopodal Grzybowsz-
czyzny.	 Do	 sekty	 garnęli	 się		
ludzie pozbawieni szerszych 
kontaktów,	żyjący	w	wyizolo-
wanej	społeczności.	
 Wszechrosyjski impe-
rator	 Mikołaj	 II	 Aleksandro-
wicz		przyjechał	w	nasze	stro-
ny pod koniec lat dwudzie-
stych.	Wieść	 niosła,	 że	 wcale	
nie	 zginął	 z	 rąk	 bolszewików,	
ukrywał	się	przed	nimi,	w	koń-
cu	 odnalazł	 się	w	 Polsce.	 Za-
mieszkał	z	małżonką	w	Wojsz-
kach,	u	rodziny	Bonifaciuków.	
								 		„I	przybycie	cara	z	ca-
rycą,	 	 i	 pochodzenie,	 i	 zacho-
wanie	się,	 	były	niezwykle	ta-
jemnicze.	–	pisze	Włodzimierz	
Pawluczuk.	 Szczupły	 wąsaty	
car	był	katolikiem	,	rozmawiał	
po	 polsku,	 ale	 też	 doskonale	
znał	rosyjski	 i	starosłowiański	
i	 chętnie	 śpiewał	 prawosław-
ne	 	pieśni	 religijne.	Ona	wyż-
sza od niego,  bardzo energicz-
na,	znała	niemiecki,	ludzie	mó-

wili,	że	jest	Niemką”.
																		Później	do	domu	Bo-
nifaciuków	przybył	jeszcze	je-
den	tajemniczy	gość,	z	długimi	
włosami,	 czarną	 	 brodą.	 Ser-
decznie,	ze	łzami	w	oczach	wi-
tał	się	z	parą	carską.	Zamyka-
li	 się	w	 pokoju,	 gdzie	 prowa-
dzili	długie	 rozmowy.	Bonifa-
ciuk	próbował	podsłuchiwać,	o	
czym	rozmawiają.	Nie	udawa-
ło	 się,	 docierały	 do	 jego	 uszu		
jedynie	szlochy	i	płacze.
		 Car	 –	 jak	 się	 wkrót-
ce	 okazało	 -	 był	 człowiekiem	
wszechstronnie uzdolnio-
nym	.	Zaczął	od	szycia	butów	
miejscowym	 chłopom.	 Lu-
dzie	 wzruszyli	 się	 jego	 	 nie-
dolą,	przynosili	różne	dary,	li-
cząc	na	wdzięczność,	gdy	od-
zyska	tron	w	Rosji.	Później	za-
jął	się	pisaniem	wierszy	i	hym-
nów	 religijnych	 dla	 wyznaw-
ców	prawosławia;	a	nawet	od-
malował	 kościół	 w	 Tryczów-
ce.	Malował	 	 obrazy	 oraz	 pi-
sał		ikony.	 	 Jego	 sława	
jeszcze	 bardziej	 się	 rozniosła,	
gdy w latach trzydziestych car 
dołączył	do	ruchu	proroka	Ilji;	
zgromadził	wokół	siebie		wła-
snych	 zwolenników,	 	 organi-
zując	odgałęzienie	sekty	grzy-
bowskiej	–	tzw.	nikołajowców.
	 W	 święto	 Bożego	 Na-
rodzenia,  28  grudnia (starego 
stylu)  1932 roku,   do cerkwi w 
Puchłach		przyjechał	car	Miko-
łaj	z	carową.	Miejscowy	kroni-
karz		diak	Marczuk	napisał,	że	
w	świątyni	 	było	mnóstwo	lu-
dzi,	z	trudem	się	w	niej	mieści-
li,	każdy	chciał	zobaczyć	parę		
monarszą.	 Po	wejściu	 do	 cer-
kwi	 car	 z	 carową	 przeżegnali	
się	po	katolicku.	Podesłano	im	
chusty,		aby	mogli	przeklęczeć	
całe	nabożeństwo.
	 „Po	 utreni	 ,	 car	 zanucił	
jakąś	 pieśń,	 którą	 sam	ułożył,	
wielbiciele i wielbicielki pod-
chwycili. Po obiedni , gdy wy-
chodzili	 z	 cerkwi,	 ktoś	 podał	
komendę		„baczność”.		W	tłu-
mie	 niektórzy	 salutowali,	 nie-
którzy	gwizdali.”
	 „Rozjeżdżał	 trojkoj	 ło-

szadiej,	 bywał	 na	 ucztach,	
które	wydawali	 na	 jego	 cześć	
miejscowi	 chłopi,	 brał	 udział	
w	 nabożeństwach	 odprawia-
nych przez wielbicieli. – czy-
tamy	 w	 książce	Włodzmierza	
Pawluczuka.	 	 Dla	 władz	miał	
nazwisko	 Józef	 	 Bachliński,	
dla	ludu		był	Mikołajem	II.	Po-
byt	 cara	w	Puchłach	 skończył	
się	tym,	iż	pewnego	ranka	(…)	
sołtys	i	kilka	osób	oświadczy-
li	 carowi,	 iż	ma	 niezwłocznie	
opuścić	Puchły,	 	a	jeżeli	spró-
buje	tu	wrócić,	zostanie	wrzu-
cony	do	rzeki	pod	lód”.	
	 Rzekomy	 car	 wyje-
chał	do	Grodna,	gdzie	również	
zmarł	i	został	pochowany.	Ca-
ryca,		czyli	Bachlińska,		miesz-
kała	w	Wojszkach	aż	do	1944	
roku.	Wyjechała	ze	wsi	razem	
z	 uciekającymi	 Niemcami.	
Wśród	 sekciarzy	 długo	 trwała	
wiara	w	obecność		cara.	Mieli	
nadzieję,	że	dobry	batiuszka		-	
car	poprawi	ich	ciężki	los,	wy-
nagrodzi wysokimi  stanowi-
skami	państwowymi	i	nadania-
mi ziemi.
	 Kiedy	 odjechał	 z	 Woj-
szek	 car	 Mikołaj	 (Bachliń-
ski)	wkrótce	w	Ostrowiu,		koło	
Grzybowszczyzny,	 	 zjawił	 się	
nowy		car	 	Mikołaj.	Wyglądał	
jak	 włóczęga,	 pochodził	 nie	
wiadomo	skąd,	ale	właśnie	ta-
jemniczość	 jaką	roztaczał	wo-
kół	siebie	oraz	znajomość	sze-
rokiego	 świata	 wystarczyły,		
by	powstała	 legenda.	 I	nazwi-
sko	 miał	 jakieś	 królewskie	 –	
Mikołaj	Regis.	Chociaż	w	po-
deszłym	 wieku,	 stale	 pijany,	
nie	stanowiło	to		przeszkody	w	
zdobywaniu	zwolenników.	
		 Jeszcze,	gdy	w	Ciełusz-
kach	 przebywał	 	 imperator	
Wszechrosji,			Mikołaj	II	(Ba-
chliński),	 	 	 przywędrował	 do	
tej wsi syn cesarza Wilhelma. 
Zapowiadał	 odbudowę	 cesar-
stwa	 niemieckiego	 ze	 stolicą		
w	…	Ciełuszkach.	
	 Kilkadziesiąt	 lat	 po	
ostatniej wojnie prof. Wlodzi-
mierz	 Pawluczuk	 odwiedził	
Bonifaciuków	 w	 Wojszkach.	

Wypytywał	o	pobyt	cara	w	ich	
domu.	 Nie	 rezygnował,	 gdy	
gospodarze stanowczo temu  
zaprzeczali.	Warto	 przytoczyć	
rozmowę	 autora	 	 zapisaną	 	w	
książce:		„Wierszalin,	reportaż	
o	końcu	świata,		trzydzieści	lat	
później”.	
	 „	-	Sąsiedzi	mówili,	że	u	
pani	–	upieram	się	przy	swoim.	
Bonifaciukowa	znów	przesad-
nie	długo	się		zastanawia.
	 -	 A	 kiedyż	 	 to	 było	 ?-	
pyta.
 - O, dawno… Jeszcze 
przed	wojną.
	 -	To	wojna	jakaś	była?	–	
dziwi	się	z	głupia	frant.	Osłu-
piałem.	 Też	 wymyśliła	 	 spo-
sób,	żeby		się	mnie	pozbyć.
  Wchodzi gospodarz. 
Przywitanie – i rozmowa sama 
rusza:	 gorąco	 dziś…	 upały…	
żniwa…
	 -	 Pan	 szuka	 jakiegoś	
cara	Mikołaja	–	informuje	rze-
czowo	Bonifaciukowa.	Gospo-
darz	 kiwa	 przecząco	 głową:	
nie,	 nie	wie.	O	 żadnym	 carze	
Mikołaju	nic	mu	nie	wiadomo.	
Potem	przygląda			mi	się	uważ-
nie	i	pyta:	
	 -	A	po	cóż		to	panu,	jeśli	
wolno	wiedzieć?	Komu	to	po-
trzebne? 
	 Interesują	 mnie	 takie	
różne	 stare	 rzeczy…	 Spisuję		
to,	 żeby	zachować	 	 	dla	przy-
szłości.	Dla	historii…
	 -	Historii	?	–	ożywia	się	
znienacka	rozmówca.	–	Dla	hi-
storii	 pan	powiedział?	O!	Ro-
zumiem…- Skwapliwie pod-
sunął	 	 mi	 taboret,	 sam	 usiadł		
na	drugim.	–	Rozumiem	–	po-
wtórzył	 klepnąwszy	 mnie	 po	
kolanie.-	Więc		to	pan!	Jak	on	
odjeżdżał	 	 od	 nas	 przed	 samą	
wojną,	 powiedział	 tak:	 „Pa-
miętaj	 Bonifaciuk,	 o	 tym	 bę-
dzie	 pisała	 historia”.	 (lk) 
(na	podstawie	książki	Włodzi-
mierza	Pawluczuka:	 	 „	Wier-
szalin	reportaż	o	końcu	świa-
ta,	 	 trzydzieści	 lat	 później	 ”,			
Biblioteka	 Kartek,	 Białystok		
1999 r.) 

Bezpieczne
grzybobranie 
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bów	 należy	 spożywać	 świeże,	
bezpośrednio	po	sporządzeniu.
15.		Nie	wolno	przetrzymywać	po-
traw	 z	 grzybów	 nawet	w	 lodów-
ce,	ponieważ	 łatwo	się	one	psują	
i	szybko	powstają	w	nich	substan-
cje	trujące.
16. Trucizn zawartych w grzy-
bach nie niszczy ani marynowanie 
grzybów	w	occie,	ani	suszenie.
17.  Zatruciu nie zapobiega mo-
czenie	 grzybów	 i	 odlewanie	 wy-
waru,	gdyż	nie	wszystkie	substan-
cje	trujące	są	rozpuszczalne	i	wy-
płukiwane	przez	wodę,	a	także	nie	
są	niszczone	w	wysokiej	tempera-
turze.
 Jeśli mimo to zdarzy nam 
się pomyłka pamiętajmy;
1.		Jeżeli	po	spożyciu	grzybów	za-
uważymy	 objawy	 zatrucia,	 takie	
jak:	 *bóle	 brzucha,	 bóle	 w	 nad-
brzuszu *uporczywe wymioty i 
biegunka *silne pragnienie *kur-
cze	 mięśni,	 drgawki	 mięśni	 *za-
burzenia	pracy	serca	i	układu	krą-
żenia	 *spadek	 ciśnienia	 tętnicze-
go	 krwi	 *bóle	 wątroby	 *silnie	
rozszerzone	 źrenice	 *stany	 pod-
niecenia, odurzenia, zamroczenia, 
zaburzenia	 świadomości,	 utraty	
przytomności,	 śpiączka	 powinni-
śmy	natychmiast	wezwać	 lekarza	
lub	zgłosić	się	do	szpitala	!
Zanim	przybędzie	lekarz	należy:
1.	 Zaleca	 się	 wypróżnić	 żołądek	
poprzez	 wywołanie	 wymiotów	
(wprowadzenie	 palca	 do	 gardła	 i	
podanie osolonej wody).
2.		Nie	wolno	podawać	mleka	ani	
alkoholu	!!!
3.		Należy:	*zabezpieczyć	wymio-
ciny oraz resztki potrawy grzybo-
wej	 *zabezpieczyć	 (ewentualnie)	
obierzyny	z	grzybów	(celem	dia-
gnostyki	 laboratoryjnej);	 ułatwi-
my	w	ten	sposób	rozpoznanie	ga-
tunku	 grzyba,	 który	wywołał	 za-
trucie,	co	umożliwi	zastosowanie	
właściwego	leczenia.
Wymienione	zabiegi	należy	zasto-
sować	również	do	osób,	które	ja-
dły	tę	samą	potrawę,	choć	nie	wy-
stąpiły	u	nich	jeszcze	objawy	za-
trucia.
	 Często	 po	 wystąpieniu	
w/w	 objawów	 następuje	 okreso-
we polepszenie stanu zdrowia, 
po	którym	stan	chorego	gwałtow-
nie	 się	 pogarsza.	 Zgłoszenie	 się	
w	porę	do	lekarza	może	choremu	
uratować	życie.
	 Tekst	 przygotowano	 na	
podstawie	 ulotki	 informacyjnej	
pt.	 „Poznaj	 grzyby	 –	 unikniesz	
zatrucia”	 opracowanej	 przez	
Główny	Inspektorat	Sanitarny.

…170	 kotów	 pracuje	 w	 Pała-
cu	Kultury	 i	Nauki	w	Wasza-
wie	walcząc	z	myszami.
…26.06 1974r. klient sklepu 
Marsh w miasteczku Troy w 
Ohio	 kupił	 opakowanie	 gum	
do	żucia		Juicy	Fruit	-	pierwszy	
produkt oznaczony kodem kre-

skowym sprzedanym w skle-
pie detalicznym.
…Antarktyda	to	największy	na	
Ziemi	 lądolód	 o	 powierzchni	
około	30	milionów	km².
…bursztyn jest skamienia-
łą	żywicą	pochodzącą	z	drzew	
iglastych sprzed 20-50 milio-

nów	lat.
…drugie	na	świecie	biuro	po-
dróży	powstało	we	Wrocławiu	
w roku 1863.

…dżinsy	 wymyślone	 150	 lat	
temu	 przez	 Leviego	 Straussa	
stały	 się	 symbolem	 Dzikiego	
Zachodu	 i	 amerykańskiej	 po-
pkultury.
…najstarsza znana kartka 
pocztowa	na	Boże	Narodzenie	
została	wykonana	dla	Anglika,	

Henry	Cole	w	1843	roku.
…bursztynowa Komnata wy-
wieziona	 przez	 Niemców	 w	
roku	1945	z	Królewca,	w	roku	
1942	była	wyceniana	na	50	mi-
lionów	dolarów	w	złocie.
…dżuma	 zabiła	 w	 1348	 roku	
jedną	trzecią	ludności	Europy.

Czy wiesz że...
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O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009r.

I. Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs	odbędzie	się	zgodnie	z	przepisami	ustawy	z	dnia	24	kwietnia	2003	r.	o	działalności	
pożytku	publicznego	i	o	wolontariacie	(Dz.U.	Nr	96,	poz.873	z	późn.zm.)

2. Konkurs	ma	na	celu	wyłonienie	ofert	i	zlecenie	organizacjom	pozarządowym		realizację	zadań	
publicznych	w	zakresie:

działania	na	rzecz	środowiska	osób	niepełnosprawnych
w	formie	wspierania	zadań

3. Konkurs	adresowany	jest	do	organizacji	pozarządowych	oraz	podmiotów	wymienionych	w	
art.	3	ust.	3	ustawy	z	dnia	24	kwietnia	2003r.	o	działalności	pożytku	publicznego	i	o	wolonta-
riacie oraz jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy.

II. Rodzaje zadań: 

Działania	na	rzecz	środowiska	osób	niepełnosprawnych,	a	w	szczególności	poprzez:	
•	 utworzenie	punktu	konsultacyjno-informacyjnego	dla	osób	niepełnosprawnych	(spotkania	 i	

konsultacje ze specjalistami),
•	 organizację	spotkań	integracyjnych,
•	 organizację	regionalnej	spartakiady	osób	niepełnosprawnych,
•	 organizację	wyjazdów	w	celu	zapoznawania	się	z	różnymi	formami	pomocy	i	samopomocy	

osobom	niepełnosprawnym.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 
w 2009 r. wynosi 20.000zł. 

VI. Termin składania ofert. 

1. Wyznacza	się	termin	składania	ofert	na	dzień	17	sierpnia	2009r.	do	godz.	1400.	Oferty,	które	
zostaną	złożone	po	tym	terminie	nie	będą	brane	pod	uwagę	w	konkursie	i	zostaną	zwrócone	
oferentowi bez otwierania. 

2. Oferty	należy	składać	osobiście	w	sekretariacie	Urzędu	Gminy	Juchnowiec	Kościelny,	ul.	Li-
powa	10,	16-061	Juchnowiec	Kościelny	–	pokój	Nr	6	lub	za	pośrednictwem	poczty.

Powitanie lata w Bogdankach
młodszych.	Zabawiał	 i	 uczył	
Teatr	 „Miś”	 z	 Białegostoku	
sztuką:	 „Kłapouchy	 i	przyja-
ciele”.	
	 Nasi	 strażacy	 z	 OSP	
dali	 pokaz	 swoich	 umiejęt-
ności	 i	 sprzętu,	 którym	 po-
sługują	się	w	działaniu.	Dzie-
ci	 wskakiwały	 do	 piany	 ga-
śniczej,	 doskonale	 bawiły	
się,	wyobrażając,	 pewnie,	 że	
to	 śnieg	 leży	na	zielonej	 tra-
wie	 podczas	 lata.	 Takie	 złu-

dzenie	 udzielało	 się	 również	
dorosłym.	 Strażacy	 zapra-
szali	 dzieci	 do	 samochodów,	
by	mogły	zapoznać	się	z	po-
jazdami bojowymi i ratunko-
wymi.	 Ośrodek	 Kultury	 ser-
decznie	 dziękuje	 wszystkim	
dzielnym	 rycerzom	 św.	 Flo-
riana,	 podziękowania	 kieru-

jemy	 do	 szefów	OSP:	 Ceza-
rego	Mańkowskiego	 i	 Stani-
sława	Szczytko.	
	 Głównie	 dla	 star-
szych	osób	był	przeznaczony	
występ	kabaretu	„Lumbago”.	
Artyści	 młodzi	 duchem	 nie	
ukrywają	 swego	 dojrzałego	
wieku. Pan Gotfryd Grubo-
wski,	grający	na	instrumencie	
klawiszowym,	 pamięta	 jesz-
cze	 lata	 przedwojenne.	 Stąd	
zapewne sentyment kabare-
tu do starych piosenek, popu-
larnych	 w	 latach	 II	 Rzeczy-
pospolitej.	 Jednakże	 przed-
stawienie kabaretowe, z za-
bawnymi	skeczami,	nawiązy-
wało	 do	 aktualnej	 problema-
tyki.	I	z	tego	widzowie	śmie-
li	 się	 najbardziej.	W	 progra-
mie	wystąpili:	Barbara	Zgiet,	
Wanda Drzazga, Helena Wa-
silewska,	Lesław	Kwaśnik.	
	 Kiedy	 swój	 występ	
zakończył	 kabaret	 „Lumba-
go”,	 pary	 ruszyły	 do	 tańca.	
No,	 może	 niedokładnie,	 po-
nieważ	 grano	 takie	 muzycz-
ne	 kawałki,	 że	 można	 zbio-
rowo	i	w	pojedynkę	wywijać	

taneczne	 układy.	 Zabawa	 na	
murawie	trwała	do	północy,	a	
przygrywał	 wytrwale	 zespół	
„Sonel”,	 pod	kierownictwem	
Zbigniewa	Żukowskiego.	
	 Uczestników	 festynu	
pozdrowił	ze	sceny	wójt	Cze-
sław	 Jakubowicz.	 Byli	 rów-
nież	obecni:	zastępca	wójta	–	
Henryka Szklaruk oraz radni 
Leszek	Matowicki,	Stanisław	
Szerenos	i	Grzegorz	Śliwow-
ski. 
	 Impreza	 udała	 się	
znakomicie.	Szkoda	tylko,	że	
poza ogrodzeniem, poza te-
renem,	gdzie	odbywał	się	fe-
styn,	doszło	do	chuligańskiej	
rozróby	młodzieży	z	okolicz-
nych	 wsi.	 Pracownicy	 firmy	
ochroniarskiej musieli wzy-
wać	 policję,	 by	 poskromić	
wybujałe	temperamenty	mło-
dzieńców,	którzy	swoi	zacho-
waniem dali o sobie jak naj-
gorsze	 świadectwo.	 Skąd	 te	
obyczaje,	 skąd	 te	 chuligań-
skie	 zachowania?	 -	 można	
zadać	 pytanie	 retoryczne.	 (l)

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań pub-
licznych w 2009r.

I. Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs	odbędzie	się	zgodnie	z	przepisami	ustawy	z	dnia	
24	kwietnia	2003r.	o	działalności	pożytku	publicznego	 i	
o	wolontariacie	(Dz.U.	Nr	96,	poz.873	z	późn.zm.)	oraz	
ustawy	z	dnia	29	lipca	2005r.	o	sporcie	kwalifikowanym	
(Dz.U.	Nr	155,	poz.1298	z	późn.zm.).

2. Konkurs	ma	na	celu	wyłonienie	ofert	i	zlecenie	organiza-
cjom	pozarządowym	realizację	zadań	publicznych	w	za-
kresie:

organizacji	I	Jeździeckich	Otwartych	Mistrzostw	Ziemi	
Juchnowieckiej

w	formie	wspierania	zadań

3. Konkurs	adresowany	 jest	do	organizacji	pozarządowych	
oraz	podmiotów	wymienionych	w	art.	3	ust.	3	ustawy	z	
dnia	24	kwietnia	2003r.	o	działalności	pożytku	publiczne-
go i o wolontariacie oraz jednostek organizacyjnych wy-
mienionych w art. 11 ust. 3 ustawy.

II. Rodzaje zadań: 

Organizacji	I	Jeździeckich	Otwartych	Mistrzostw	Ziemi	Juch-
nowieckiej przy spełnieniu następujących warunków:	
•	 posiadanie	zaplecza	niezbędnego	do	organizacji	zawodów	

(komplet	 przeszkód	 parcours	 owych)	 zaplecze	 technicz-
ne	umożliwiające	przygotowanie	terenu	do	organizacji	za-
wodów,	zabezpieczenie	ogrodzenia	 terenu	wydzielonego	
dla koni,

•	 bliskość	stajni,	w	której	mogłyby	stanąć	konie	z	odległych	
ośrodków	(dojazd	wierzchem	bez	konieczności	jazdy	dro-
gami publicznymi,

•	 doświadczenie	w	organizacji	podobnych	imprez

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadań w 2009 r. wynosi 8.000zł. 

IV. Termin składania ofert. 

1. Wyznacza	się	termin	składania	ofert	na	dzień	17 sierpnia 
2009r. do godz. 1400.	Oferty,	które	zostaną	złożone	po	tym	
terminie	nie	będą	brane	pod	uwagę	w	konkursie	i	zostaną	
zwrócone	oferentowi	bez	otwierania.	

2. Oferty	 należy	 składać	 osobiście	 w	 sekretariacie	 Urzę-
du	Gminy	Juchnowiec	Kościelny,	ul.	Lipowa	10,	16-061	
Juchnowiec	Kościelny	–	pokój	Nr	6	lub	za	pośrednictwem	
poczty.

Pełna	 informacja	 o	 konkursie	 oraz	 druki	 dostępne	 są	 na	
stronie	 internetowej	 http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/
org_poz/	oraz	w	pokoju	Nr	4	Urzędu	Gminy	Juchnowiec	Kościel-
ny	16-061	Juchnowiec	Kościelny	ul.	Lipowa	10,	tel.085	7132884

Cd. ze str. 1
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Widziane z bliska 

Regionalny	Oddział	Pol-
skiego Towarzystwa Walki z 
Kalectwem w Juchnowcu Ko-
ścielnym	 zorganizował	 wy-
cieczkę	 turystyczno-integra-
cyjną.	Wycieczka	odbyła	się	w	
dniach 11-12 lipca 2009 r. na 
trasie	Juchnowiec	Kościelny	–	
Augustów	–	Suwałki	-	Juchno-
wiec	Kościelny.	Organizatorzy	
i	 uczestnicy	 składają	 serdecz-
ne	 podziękowanie	 za	 pomoc	
w	 urządzeniu	 wycieczki	 inte-
gracyjnej	osób	niepełnospraw-
nych	panu	wójtowi	Czesławo-
wi Jakubowiczowi. Przychyl-
ność	pana	wójta	w	organizacji	
tego	przedsięwzięcia	pozwoli-
ła	nam	poznać	piękno	naszego	
regionu	 i	dostarczyła	niezapo-
mnianych	wrażeń.

Zarząd	TWK	składa	ser-
deczne	 podziękowanie	 panu	
Grzegorzowi Andrzejewskie-
mu, kierowcy autobusu za jego 
wyjątkową	życzliwość	i	bezin-
teresowną	pomoc,	 jaką	okazał	
osobom	 niepełnosprawnym,	
poruszającym	 się	 na	wózkach	
inwalidzkich. Jego postawa 
pozwoliła	wszystkim	wyciecz-
kowiczom	 być	 równoprawny-
mi	uczestnikami.	Jesteśmy	peł-
ni	podziwu	dla	jego	umiejętno-
ści	w	prowadzeniu	tak	dużego	
pojazdu	 po	 dość	 zróżnicowa-
nym	terenie,	na	różnej	jakości	
drogach. 

Halina Wildner 

WYCIECZKA pełna wrażeń

ny	 realizacji	 przyjętych	 za-
dań,	 przeprowadzając	 rów-
nież	 korekty	 planu.	 W	 wy-
niku corocznie wykonanej 
analizy	 sformułowane	mogą	
być	 nowe	 kierunki	 działań	
prorozwojowych	sołectw.

Nad	 realizacją	 „Pla-
nu	 odnowy…”	 będzie	 czu-
wała	Rada	Sołecka	wsi	Juch-
nowiec Dolny oraz wsi Ko-
lonia,	 wspólnie	 z	 Wójtem	
Gminy Juchnowiec Ko-

ścielny.	 Rady	 sołeckie	 mu-
szą	 zadbać	 o	 zgodność	 re-
alizacji planu z dokumenta-
mi	 programowymi	 wyższe-
go	 rzędu,	 głównie	 ze	 Stra-
tegią	Rozwoju	Gminy	 Juch-
nowiec	 Kościelny	 na	 lata	
2009- 2025. Trzeba moni-
torować	 postęp	 w	 wykony-
waniu	 poszczególnych	 za-
dań,	zbierać	dane	statystycz-
ne	 i	 finansowe.	Ważna	 rze-
czą	prowadzenie	działań	 in-

formacyjno – promocyj-
nych,	mających	na	celu	upo-
wszechnienie	 założeń	 „Pla-
nu	 odnowy..”	 w	 społecznej	
świadomości	 mieszkańców.	
Nie	 mniej	 ważne	 jest	 rów-
nież	uczestnictwo	w	opraco-
waniu	i	składaniu	wniosków	
o	 finansowanie	 zewnętrzne,	
zadań	przyjętych	w	planie.

(opr.k)

Plan odnowy Juchnowca Dolnego 

Zadania na lata 2009 - 2017 Cd. ze str. 4

 Aura tego roku zasko-
czyła	wszystkich	wiosną.	Su-
sza	pozwoliła	rolnikom	wyjść	
w pole w optymalnym termi-
nie.	Wydawało	się,	że	wszyst-
ko	 będzie	w	 porządku.	Czer-
wiec	 tego	 roku	 okazał	 się	
mniej	łaskawy.	Padające	desz-
cze	 podtopiły	 łąki	 i	 pola.	W	
zatopieniu	 pól	 pomogły	 bo-
bry,	 które	 tak	 się	 rozmnoży-
ły,	 że	 podchodzą	 rowami	 do	
zabudowań.	Lipiec	okazał	się	
zmienny.	Częste	burze	nie	po-
zwalały	 rolnikom	 zebrać	 sia-
na. Pogoda podobna jest w ca-
łym	kraju
	 W	 połowie	 lipca,	 wraz	
z	 żoną,	 pojechaliśmy	 na	 za-
proszenie znajomych do wo-
jewództwa	 małopolskiego,	
w	 okolicę	Limanowa.	Gmina	
Tymbark,	 okolica	 przepięk-
nych	gór	 i	 lasów,	u	 stóp	któ-
rych	 porozrzucane	 są	 gospo-
darstwa	 rolne.	 Bardzo	 małe,	
położone	 na	 stokach.	 Ziemia	
rolna	 głębokości	 do	 15	m.,	 a	

pod	 spodem	 skała.	 Intereso-
wało	 mnie,	 jako	 rolnika,	 w	
jaki	 sposób	 żyją	 tutaj	 ludzie.	
Trafiliśmy	 na	 dobrą	 pogodę.	
Sąsiedzi	 nasi,	 gdzie	 miesz-
kaliśmy,	 sprzątali	 siano.	 Na	
równiejszym	polu	robili	to	za	
pomocą	 maszyn.	 Na	 stokach	
ręczne	koszenie	i	wynoszenie	
siana	na	bardziej	płaski	teren,	
z	 którego	można	było	 zebrać	
siano	 przyczepą	 samozbiera-
jącą.	
	 Poszliśmy	 pomóc	 i	 na-
wiązaliśmy	 rozmowę	 .Było	
to	młode	małżeństwo	z	trójką	
dzieci, w wieku od 5 do 12 lat. 
Przy	pracy	pomagała	również	
matka	gospodarzy.	Mówili,	że	
jest	 im	 bardzo	 ciężko.	 Trzy-
mają	 krowy	 i	 parę	 świnia-
ków.	Z	mleka	wyrabiają	sery,	
masło	 i	 sprzedają	 turystom.	
Przed 1990 rokiem uprawia-
li porzeczki, maliny i aronie. 
Wszystko	skupował	zakład	w	
Tymbarku. Obecnie nikt nie 
skupuje,	 a	 zbocza	 porastają	

krzaki.	Nie	mogą	odżałować,	
że	 z	 Chin	 i	 różnych	 innych	
państw,	 kupujemy	 do	 Polski	
gotowe	 soki,	 często	 również	
chemikalia,	 niszcząc	 własną	
produkcję.		 Powstał	 rów-
nież	problem	z	wodą.	Miesz-
kańcy	 okolicznej	 góry	 zro-
bili	 ujęcie	 wodne	 ze	 źróde-
łek,	 z	 których	 płynęła	 woda.	
Umiejętnie	 je	 połączyli	 i	 za-
instalowali	zbiorniki.	Do	każ-
dej	 zagrody	 płynęła	 woda.	 Z	
chwilą,	gdy	w	Tymbarku	zro-
biono	 dwa	 odwierty	 głębino-
we,	 wody	 zaczęło	 ubywać.	
Musieli	 szukać	 jeszcze	 źró-
deł	 (łączyć	 w	 jedno	 źródło	
zaopatrzenia) i tak sobie ra-
dzą.	 Drogi	 dojazdowe	 ukła-
dają	sami	z	płyt,	które	dostar-
cza	gmina.	I	 tak	mają	własną	
infrastrukturę:	 sami	 ją	wyko-
nują,	 za	 własne	 pieniądze.	 Z	
tych	małych	gospodarstw	nie	
idzie	żyć.	Radzą	sobie	w	róż-
ny	sposób.	Jedni	chwytają	się	
różnych	prac,	inni	wyjeżdżają	

mi - w sensie merytorycznym 
- przekazano powiatom. Za-
kazano	 samorządom	 dofinan-
sowania	 spółek	 (obecnie	 ten	
przepis	został	cofnięty).	Gmi-
ny	mogą	znowu	dofinansować	
spółkę	wodną.		Gospodarkę	
wodną	 pozostawiono	 chyba	
bobrom,	to	one	mają	ten	pro-
blem	 załatwić.	 Bezmyślność	
czy	 głupota,	 a	 może	 sabo-
taż?	Nie	bez	winy	są	 rolnicy.	
Za	namową	różnych	osób	nie	
płacą	na	spółkę	i	wycofują	się	
z	niej	całe	wsie.	Zarasta	infra-
struktura,	 która	 była	 dawniej	
zrobiona.		 Na	 ostatnim	
walnym	 zgromadzeniu	 spół-
ki wodnej ledwie sklejono za-
rząd,	 który	 obecnie	 wyłączył	
wieś	Tryczówkę	ze	swej	opie-
ki,	 nie	 zastanawiając	 się,	 jak	
będzie	 spływać	 woda	 ze	 wsi	
Wojszki.	Brak	jest	woli	walki	
o	 wspólne	 dobro.	 Samorząd	
biernie	się	temu	przygląda,	to-
leruje	wygłupy	pseudodziała-
czy,	 namawiających	 ludzi	 do	
wyłączenia	całych	wsi.	Może	
paść	pytanie,	skąd	analogia	do	
gór?	A,	no	 taka,	 że	 jedni	 po-
trafią	 budować,	 a	 drudzy	 bu-
rzą.	

	Wiktor	Antoniuk
Sołtys	wsi	Złotniki	

za	granicę,	pracują	również	w	
Warszawie.	 Domy	 są	 zadba-
ne,	 obsadzone	 iglakami,	 toną	
w kwiatach.  
	 Nie	 pisałbym	 o	 tym,	
gdyby	 nie	 to,	 że	 mieszkańcy	
już	 są	 społeczeństwem	 oby-
watelskim.	Wspólnie	 rozwią-
zują	swoje	problemy,	nie	oglą-
dają	 się,	 że	 ktoś	 za	 nich	 zro-
bi. A jak jest w naszej Gmi-
nie Juchnowiec Kościelny? 
Mało jest u nas wsi, gdzie 
mieszkańcy sami podejmu-
ją inicjatywę, robią sami, a 
gmina wspomaga. Przyjrzyj-
my	 się,	 jak	 wyglądają	 wiej-
skie place, boiska… wszystko 
to	jest	wspólne.	
 W tym roku istnieje pro-
blem	z	odprowadzeniem	wód.	
Spółkę	 wodną,	 która	 jeszcze	
coś	 robi,	 uznaje	 się	 za	 relikt	
przeszłości.	 Rząd	 polski,	 po	
przełomie,	zwalił	wszystko	na	
barki	rolnika:	to	on	odpowia-
da	 za	 to,	 czy	woda	 odpływa,	
czy nie. W poprzednim okre-
sie	 państwo	 pokrywało	 kosz-
ty	pracowników	technicznych	
w	 spółkach	 wodnych.	 Samo-
rządy	 również	 dofinansowy-
wały.	 Na	 przykład	 odmular-
ka	 Pelikan	 została	 zakupio-
na	 przez	 gminę	 i	 przekaza-
na	 spółce	 wodnej.	 Obecnie,	
nadzór	 nad	 spółkami	wodny-

OGŁOSZENIE
Kupię	działkę	rolną,	siedliskową	
w	Gminie	Juchnowiec	Kościelny

Tel.	0509434012;		085-	6762806;	e-	mail:	
biuro@bialowieza.com.pl
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Możemy być dumni ze zwycięstwa

Gość z Kiejdan

W rocznicę Bitwy Warszawskiej 

Polski	plakat	1920
Rzeczpospolita	Polska	

powołana	do	istnienia	i	nie-
podległości	 w	 listopadzie	
1918	 r.	 stała	 się	 państwem,	
które	 przeszkadzało	 Rosji	
bolszewickiej w realizacji 
zaborczych	planów	-	podbo-
ju	Europy.	Rząd	Lenina	 to-
czył	 wojnę,	 aby	 odtworzyć	
carskie imperium w komu-
nistycznym przebraniu oraz 

rozszerzyć	 rewolucję	 na	
kraje zachodnioeuropejskie. 
Bolszewicy	 mieli	 nadzie-
ję	stworzyć	z	naszego	kraju	
„czerwony	 most”,	 wiodący	
do	rewolucyjnych	Niemiec.

Znając	 zamiary	 wro-
ga	 ze	 Wschodu,	 Józef	 Pił-
sudski	opracował	strategicz-
ny plan uderzenia w kierun-
ku Ukrainy, by razem z wy-
zwolonym	narodem	ukraiń-
skim,	stawić	czoła	najeźdź-
cy.	 Wojska	 polskie	 ruszyły	
szlakiem	 Chrobrego,	 przy-
wracając	 Polakom	 poczu-
cie	własnej	siły	i	niosąc	in-
nym	wolność.	 9	maja	1920	
r.	 gen.	 Edward	Rydz-	 Śmi-
gły	wkroczył	do	Kijowa.

Tymczasem	nad	Bere-
zyną	wódz	bolszewicki	Mi-
chaił	 Tuchaczewski	 skupił	
potężne	wojska.	Pod	silnym	
uderzeniem	 bolszewików	
wojska	 nasze	 musiały	 się	

cofać.	 Z	 Armią	 Czerwoną	
zabrali	się	zdrajcy	polskiego	
pochodzenia,	 a	 wśród	 nich	
Marchlewski	 i	Dzierżyński,	
Kon	 i	 Unszlicht,	 którzy	 w	
Białymstoku	ogłosili	komu-
nistyczną	 dyktaturę	 i	 zmie-

rzali do utworzenia Polskiej 
Socjalistycznej	 Republiki	
Rad.	Zaczęły	się	w	Białym-
stoku	 czerwone	 porządki:	
nacjonalizacja	 przemysłu,	

agitacja komunistyczna, ter-
ror,	wyroki	kapturowych	są-
dów	-	sprzeczne	z	jakimkol-
wiek poczuciem sprawie-
dliwości	,	system	rabunku	i	
bezkarnej	grabieży.	Nikt	nie	
miał	prawa	do	swego	domu,	

mieszkania i swojej posesji. 
To	miało	 być	wspólne,	 ko-
munistyczne.	Był	to	prolog,	
swego	 rodzaju	 próba	 cywi-
lizacji,	jaka	miała	być	urzą-

dzona	w	Polsce	i	Europie.
Postęp	 ofensywy	 bol-

szewickiej	 sprawił,	 że	
Warszawa	 stanęła	 w	 obli-
czu	 śmiertelnego	 zagroże-
nia.	 Powołany	 został	 Rząd	
Obrony	 Narodowej,	 z	 pre-
mierem Wincentym Wito-
sem	na	czele.	Wydał	on	30	
lipca	 1920	 r.	 odezwę	 wzy-
wającą	do	ochotniczego	za-
ciągu	w	szeregi	Wojska	Pol-
skiego.	 Niemal	 na	 każdym	
plocie	 wisiały	 plakaty,	 na	
których	było	napisane	m.in.	
„..	od	Was,	Bracia	włościa-
nie,	 zależy,	 czy	 Polska	 bę-
dzie	wolnym	 państwem	 lu-
dowym,	 czy	 też	 stanie	 się	
niewolnicą	 moskiewską.	
(…)	 Precz	 z	 małoduszno-
ścią,	precz	ze	zwątpieniem.	
Ludowi,	 który	 jest	 potęgą,	
wątpić	 ani	 rezygnować	 nie	
wolno.	 Trzeba	 ratować	 Oj-
czyznę…”

Wymarsz	strzelców,	na	czele	Józef	Piłsudski	i	szef	sztabu
Kazimierz	Sosnkowski.

Kiejdany… to litew-
skie	 miasteczko,	 jakże	 pol-
skim	 echem	 odbija	 się	 w	 na-
szych	sercach.	Za	sprawą	Sien-
kiewicza	stało	się	ono	bliskie,	
zapamiętane,	 owiane	 nostal-
gią.	 Niedawno	 w	 Juchnow-
cu	Kościelnym	gościliśmy	pa-
nią	 Irenę	Duchowską,	niestru-
dzoną	działaczkę	polską	na	Li-
twie,	 poetkę,	 pedagoga.	 Wójt	
Czesław	 Jakubowicz	 zaprosił	
do	 siebie,	 aby	porozmawiać	o	

możliwościach	 współpracy	 ze	
środowiskiem	Polaków	na	Ko-
wieńszczyźnie,	 może	 udałoby	
się	nawet	sformułować	wspól-
ny projekt do realizacji, z wy-
korzystaniem unijnych dota-
cji. Irena Duchowska od 2000 
roku	pełni	funkcję	prezesa	Sto-
warzyszenia	Polaków	Kiejdan,	
prowadzi	 założony	 przez	 sie-
bie	zespół	artystyczny	„Issa”.
	 Jakże	byłem	mile	zasko-
czony,	kiedy	wszedłem	do	ga-
binetu	wójta,	nie	wiedząc,	kto	
jest	 jego	gościem.	 I	 oto	 zoba-
czyłem	panią	 Irenę	z	Kiejdan,	
tę,	 którą	 poznałem	 dwa	 lata	
temu w dalekim od Juchnow-
ca	Zagnańsku,	koło	Kielc.	Go-

ściliśmy	 w	 salonie	 artystycz-
nym	Macieja	Zarębskiego,	wy-
bitnego regionalisty, anima-
tora kultury, pisarza, wydaw-
cy,	 lekarza,	 podróżnika.	 Tyle	
tych	 wspaniałych	 przymiotów	
ma nasz przyjaciel, absolwent 
białostockiej	 Akademii	 Me-
dycznej.	Przypadł	mi	zaszczyt	
mówić	 do	 licznego	 grona	 na-
ukowców,	 literatów,	 dzienni-
karzy,	muzyków,	 z	kraju	 i	 za-
granicy,	 o	 polityce	 państwa	
polskiego wobec mniejszo-
ści	 narodowych	 w	 II	 Rzeczy-
pospolitej	i	współcześnie.	Słu-
chaliśmy	 również	wierszy	po-
etki	z	Kanady	i,	właśnie	–	Ire-
ny Duchowskiej. Jej kresowy 
akcent	 uwydatniał	 bogactwo	
uczuć,	serdeczną	więź	z	ziemią	
położoną	 nad	 Issą,	Kowieńsz-
czyzną,	 sławną	Laudą.	Wróci-
łem	 do	 domu	 z	 dwoma	 tomi-
kami	poezji	pani	Ireny:	”Znad	
Issy”	i	„Głos	z	Laudy”.	W	każ-
dej	książce	znajduje	się	osobi-
sta dedykacja.
 Wiersze Ireny Duchow-
skiej	 przekazują	 w	 strofach	
pełnych	 liryzmu	 odwieczne	
piękno	 ziem	 litewskich,	 daw-
niej	tętniących	polskością.	Jest	
też	w	nich	żal	z	powodu	zani-
kania	tradycji	polskich,	języka,	
słyszy	się	głos	kogoś,	kto	 jest	
bardo	 dumny,	 z	 tego,	 że	 trwa	
na stanicy kresowej. 

	 Warto	wiedzieć,	 ze	pani	
Irena	 jest	 Polką	 nad	 wyraz	
twardą,	 zahartowaną	 w	 swo-
ich zmaganiach o przetrwanie 
Polaków	wśród	żywiołu	litew-
skiego.	Niepodległa	Litwa	nie	
odznacza	się	życzliwością	wo-
bec	 naszych	 rodaków,	 gorzej,	

nader	często	nie	szanuje	się	w	
tym	państwie	standardów,	kon-
wencji	 dotyczących	mniejszo-
ści	narodowych,	jakie	obowią-
zują	w	Unii	Europejskiej.
 Irena Duchowska nie 
ugięła	się,	kilka	lat	walczyła	o	
zachowanie polskiej pisowni 
swego	 nazwiska,	 jak	 też	 swo-
ich dzieci, w dokumentach li-
tewskich.	Upór	przyniósł	 suk-
ces.	 Niestety,	 są	 to	 indywidu-
alne	 przypadki.	 Inna	 sprawa:	
polskie	 czynniki	 rządowe	nie-
mal	 nic	 nie	 robią,	 aby	 zmie-
nić	 ten	 stan	 rzeczy,	 doprowa-

dzić	do	jakiejś	symetrii	w	tym	
zakresie.	Za	wszelka	cenę	chcą	
utrzymać	fasadowo	dobre	sto-
sunki	 z	 Litwą,	 kosztem	 praw	
tamtejszych	Polaków.	Postawa	
pani Ireny, i jej praca na rzecz 
kultury	 narodowej,	 sprawiły,	
że	przyjaciele	zaczęli	 ją	nazy-

wać	„siłaczką	z	Laudy”.
	 Ale	 wróćmy	 do	 poezji	
Ireny Duchowskiej, do wier-
szy,	 które	 mówią	 o	 stronach	
ojczystych.	Zdzisław	T.	Łącz-
kowski, znany poeta i krytyk, 
częsty	gość	salonu	dr	Macieja	
Zarębskiego	w	Zagnańsku,	pi-
sał	w	słowie	wstępnym	do	to-
miku	 „Głos	 z	 Laudy”.	 ”Pra-
gnie	jak	gdyby	tę	ziemię	odno-
wić,	 nadać	 jej	 bardziej	 czysty	
wymiar,	 pragnie	 swoją	miłość	
do	 tej	 ziemi	 uczynić	 miłością	
ponad	miłość.	 Jej	 Litwa,	Wil-
no,	 Kiejdany	 nabierają	 wręcz	

cech	 świętości.	 Przyroda	 zaś	
tej	 Krainy	 staje	 się	 u	 Poet-
ki	źródłem	najwyższej	czysto-
ści	i	wręcz	niepojętego	piękna,	
pełnego	blasku.	Ale	jest	też	ból	
,że	„Lubicza	brak	na	mapie”,	i	
że	 „pałacu	 nie	ma	 już	 śladu”.	
Nadzieja	 pozostaje	 jednak	 w	
tym,	 że	 „zachował	 się	kościół	
maleńki”.	 Nadzieja	 silna	 wia-
rą	tego,	co	trwałe,	powiedział-
bym	nawet	i	wieczne”.

L.	Koleśnik

O Laudzie

I	cóż	to	za	Polak,
Co	trylogii	nie	czyta
I	będąc	na	Litwie,	
O	Laudę	nie	spyta?

Nie	wie	o	tym,	że	tu	
Polskość	wieki	przetrwała.
Pamięć	o	Kmicicu
W	legendach	została.

Lubicza	brak	na	mapie,
Ale	są	Wodokty	Oleńki
Choć	pałacu	już	nie	ma	śladu
Zachował	się	kościół	maleńki.

Mitruny	widać	po	drodze,	
Pacunele	dumnie	witają,	
Na	starym	cmentarzu
Znani	rodacy	spoczywają.

Szetejnie	mają	nowy	dwór
Kraj	ten	Miłoszem	słynie,
W	parku		rośnie	jego	dąb,
Doliną	Issa	w	dal	płynie.

Irena	Duchowska

Cd. na str. 12
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zaocznie

matykę	 korzyść	 jest	 podwój-
na.	 Nie	 tylko	 nasz	 umysł	 sta-
je	 się	 coraz	 sprawniejszy,	 ale	
na	 dodatek	 zyskujemy	 moż-
liwość	 zdobycia	 w	 przyszło-
ści	dobrze	opłacanego	zawodu	
–	 oczywiście	 dotyczy	 to	 tych	
Czytelników	 niniejszego	 arty-
kułu,	którzy	są	jeszcze	ucznia-
mi.	Wszystkich	 zachęcam	go-
rąco	 do	 zapoznania	 się	 z	 ran-
kingiem	najlepiej	płatnych	za-
wodów	 w	 USA	 opublikowa-
nym	przez	„The	Wall	Street	Jo-
urnal”	 (znajduje	 się	 na	 naszej	
stronie internetowej, www.
swiatmatematyki.pl). Jest on o 
tyle	istotny,	że	za	jakieś	15	lat	
będzie	 obowiązywał	 także	 w	
Polsce.

Trening	 umysłowy	 wy-
korzystujący	 matematykę	
może	być	przyjemny,	 a	nawet	
wręcz	 pasjonujący,	 dowodem	
czego jest panoramiczna krzy-
żówka	 cyfrowa	 zamieszczona	
w	niniejszym	numerze.	Zachę-

cam	do	wypróbowania	swoich	
sił	w	zmierzeniu	się	z	nią.

Chciałbym	w	 tym	miej-
scu	 zwrócić	 uwagę	 na	 pew-
ną	bardzo	istotną	różnicę,	jaka	
dokonuje	się	w	umysłach	osób	
rozwiązujących	 krzyżówki	 li-
terowe	 i	 krzyżówki	 cyfrowe.	
Otóż,	 w	 przypadku	 rozwiązy-
wania	 krzyżówek	 literowych	
–	 tych,	które	powszechnie	 za-
mieszczają	 gazety	 –	 cała	 pra-
ca	 naszego	 mózgu	 sprowadza	
się	 jedynie	 do	 przypomnie-
nia sobie, czy znamy opisane 
w	 krzyżówce	 słowo,	 czy	 też	
nie.	Wysiłek	 umysłowy	 zwią-
zany z procesem przypomina-
nia i ewentualnego kojarzenia 
nie	jest	tutaj	duży	i	w	związku	
z tym przyrost liczby synaps 
nie	jest	zbyt	imponujący.	Nato-
miast	 w	 przypadku	 rozwiązy-
wania	 krzyżówek	 cyfrowych	
zmuszeni	jesteśmy	nie	tylko	do	
często	bardzo	intensywnej	pra-
cy	umysłowej,	związanej	z	wy-

nia	powierzchni	mózgu,	liczba	
synaps,	 czyli	połączeń	pomię-
dzy	poszczególnymi	komórka-
mi	mózgu,	 a	 zwłaszcza	 struk-
tura	 tych	 połączeń.	W	mózgu	
działa	 około	 100	 miliardów	
komórek	 nerwowych,	 z	 któ-
rych	każda	powiązana	 jest	sy-
napsami	 z	 około	10	 tysiącami	
innych,	 dając	w	 efekcie	myśl,	
tworząc	 pomysły,	 rejestrując	
zdarzenia,	decydując	o	naszym	
postępowaniu.	 To	 właśnie	 od	
liczby	 synaps,	 a	 zwłaszcza	od	
ich	 struktury,	 uzależniona	 jest	
nasza	 sprawność	 intelektual-
na, nasza inteligencja. Z nie-
których	 komórek	 nerwowych	
w	mózgu	może	wychodzić	na-
wet	do	125	tysięcy	synaps.

A	 teraz	 niesłychanie	
ważna	 informacja,	 którą	 po-
winni	 Państwo	 koniecznie	 za-
pamiętać	i	to	na	zawsze.	Otóż,	
liczba	synaps	w	mózgu	i	struk-
tura	 połączeń,	 jakie	 two-
rzą,	 uzależniona	 jest	 przede	
wszystkim od nas samych. 
Każdy	 może	 mieć	 nadzwy-
czaj	 sprawny	 umysł,	 jeśli	 tyl-
ko	na	ćwiczenia	umysłowe	po-
święci	odpowiednio	dużo	cza-
su.	 Niepotrzebne	 są	 do	 tego	
ani	 jakieś	 specjalne	 uzdolnie-
nia,	ani	wyższe	wykształcenie.	
Konieczna jest tylko wytrwa-
łość	i	systematyczność	w	ćwi-
czeniach	umysłowych,	gdyż	to	
przede wszystkim one powo-
dują	 wzrost	 liczby	 synaps,	 co	
z	 kolei	 bezpośrednio	 przekła-
da	 się	na	naszą	 sprawność	 in-
telektualną.

Umysł	 można	 trenować	
na	 różne	 sposoby.	 Najlepsze,	
najbardziej spektakularne re-
zultaty daje jednak trening na 
gruncie	matematyki	i	szachów.	
W	przypadku	ćwiczeń	umysło-
wych	wykorzystujących	mate-

W	świecie,	w	którym	ży-
jemy awans zawodowy, towa-
rzyski,	a	 także	materialny,	bę-
dący	wynikiem	 uzyskania	 do-
brze	płatnej	pracy,	uzależniony	
jest	 od	 umiejętności	 szybkie-
go przyswajania wiedzy, zdo-
bywania	 nowych	 kwalifikacji,	
poszerzania	 horyzontów	 inte-
lektualnych.	 Osoby	 piastujące	
wysokie i odpowiedzialne sta-
nowiska	 doskonale	 zdają	 so-
bie	sprawę	z	tego,	że	sprawny	
umysł	 i	 dobra	 pamięć	 to	 pod-
stawa	 sukcesu	w	 każdej	 dzie-
dzinie. 

Badania	 neurobiologów	
(uczonych	 zajmujących	 się	
pracą	mózgu)	dostarczyły	nie-
podważalnych	dowodów	na	to,	
że	 ćwiczenia	 zdolności	 inte-
lektualnych	nie	tylko	opóźnia-
ją	następujące	z	wiekiem	osła-
bienie	 sprawności	 intelektual-
nej,	ale	są	w	stanie	ten	proces	
zatrzymać,	 a	 nawet...	 odwró-
cić,	czyli	osobom	w	podeszłym	
wieku	 przywrócić	 sprawność	
umysłową	trzydziestolatków.

		 Amerykańscy	 neuro-
biolodzy	 twierdzą,	 że	 inten-
sywny	 trening	 mózgu	 prowa-
dzi do utrzymania go w spraw-
ności	 nawet	 w	 wieku	 bardzo	
sędziwym.	 Potencjał	 intelek-
tualny, wzbogacony zasobami 
gromadzonych przez lata do-
świadczeń,	 pozwala	 na	 doko-
nywanie	 operacji	 myślowych	
znacznie bardziej skompliko-
wanych	niż	te,	które	zachodzą	
w	młodych,	świeżych,	ale	jesz-
cze	 niewyćwiczonych	 umy-
słach.	Poza	tym	udowodnili,	że	
„nietrenowane”	 komórki	 mó-
zgowe	nie	giną,	 lecz	 zapadają	
w	głęboką	drzemkę.	Najwięk-
sze	 znaczenie	 dla	 sprawności	
intelektualnej	ma	 rozwój	kory	
mózgowej,	stopień	pofałdowa-

Cd. na str. 13

jątkowo	wartościowym	proce-
sem kombinacyjnym dokonu-
jącym	 się	 w	 naszym	mózgu	 i	
zaawansowaną	czynnością	ko-
jarzeniową,	ale	przede	wszyst-
kim do pracy intelektualnej, 
nadzwyczaj	 zróżnicowanej	 w	
porównaniu	 z	 rozwiązywa-
niem	 krzyżówek	 literowych.	
Każdy	 zresztą	 może	 przeko-
nać	 się	 o	 tym	 sam,	 próbując	
rozwiązać	proponowaną	przez	
nas	krzyżówkę.	Tych,	którzy	ją	
rozwiążą	 (prawidłowym	 roz-
wiązaniem	 jest	 hasło,	 będące	
czterocyfrową	 liczbą),	 gorą-
co	zachęcam	do	nadesłania	ha-
sła	do	 redakcji	 „Świata	Mate-
matyki”	 e-mailem	 konkurs@
swiatmatematyki.pl	lub	pocztą	
na	adres:	Mediacom	sp.	z	o.o.,	
ul. Jeziorowa 27, 51-252 Wro-
cław.	Nagroda	pewna	!	Każdy	
bowiem,	kto	przyśle	prawidło-
we	 hasło,	 otrzyma	 w	 prezen-
cie egzemplarz jednego z ar-
chiwalnych nu-
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drogi powrotu bolszewi-
kom. 22 sierpnia, w godzi-
nach	porannych,	1	Pułk	Pie-
choty	 Legionów	 dowodzo-
ny	przez	pułkownika	Stefa-
na	Dąb	 -	Biernackiego,	 za-
atakował	 Białystok	 okupo-
wany	przez	Sowietów.	Gdy	
tylko	na	przedpolach	Białe-
gostoku	pokazali	się	polscy	
żołnierzy,	renegacki,	mario-
netkowy Tymczasowy Ko-
mitet	 Rewolucyjny	 Polski	
w	popłochu	uciekł	z	miasta	
w	 kierunku	 Mińska,	 przez	
Grodno.	Na	ulicach	i	przed-
mieściach	rozgorzała	kilku-
godzinna walka z bolsze-
wickimi	 wojskami.	 Zakoń-
czyła	 się	 zwycięsko.	Ponad	
600	 krasnoarmiejców	 zgi-
nęło	bądź	odniosło	rany,	po-
nad 8 tys. Cd. na str. 13

Dnia 16 maja 2009 
roku w Weidenbergu, Gmina 
Juchnowiec	Kościelny	podpi-
sała	umowę	partnerską	 z	nie-
miecką	 Gminą	 Weidenberg.	
W ramach podpisanego po-
rozumienia obie gminy zade-
klarowały	 chęć	 współpracy	
w	 dziedzinie	 samorządu,	 go-
spodarki socjalnej, ekonomii, 
ochrony	 środowiska,	 szkol-
nictwa	 i	 kształcenia,	 turysty-
ki,	a	także	kultury	i	sportu.	

Pierwszą	wspólną	ini-
cjatywą	jest	organizacja	obozu	
młodzieżowego	 dla	 uczniów	 
z partnerskiej Gminy Weiden-
berg, Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny	 oraz	 partnerskich	 dla	
Gminy Weidenberg, francu-
skiej Gminy Plouhinec oraz 
czeskiej	 Gminy	 Smržovka.	
Obóz	młodzieżowy	 trwać	bę-
dzie w dniach od 1 do 9 sierp-
nia 2009 roku. W ramach przy-
gotowanych	 zajęć	 młodzież	
polska	 będzie	 miała	 szansę	

zapoznania	 się	 z	 kulturą,	 tra-
dycją,	 obyczajami	 niemiecki-
mi, francuskimi oraz czeski-
mi,	natomiast	młodzież	z	kra-
jów	 partnerskich	 będzie	mia-
ła	wyjątkową	okazję	zapoznać	
się	 z	 walorami	 Gminy	 Juch-
nowiec	Kościelny,	poznać	 re-
gion	województwa	podlaskie-
go,	a	także	przyjrzeć	się	oby-
czajom i tradycji polskiej. Po-
nadto uczestnicy obozu we-
zmą	udział	w	szeregu	zajęć	fi-
zycznych	na	 świeżym	powie-
trzu	oraz	poznają	 szlaki	 tury-
styczne i wycieczkowe prze-
biegające	przez	województwo	
podlaskie.	 Życzeniem	 orga-
nizatorów	jest	 to,	aby	po	tym	
pierwszym	 doświadczeniu	
międzykulturowym,	 młodzi	
ludzie	 z	 Polski,	 Francji,	 Nie-
miec	i	Czech	włączyli	się	ak-
tywnie	w	życie	zarówno	swo-
ich	 społeczności	 jak	 i	 także	
całej	Unii	Europejskiej.
Program	wizyty:

1 
sierpień – 

przyjazd i zakwa-
terowanie, anima-

cje	 językowe,	 wspól-
ne	zajęcia	sportowe

2 sierpień	 –	 oficjalne	
rozpoczęcie	obozu	podczas	

I Dni Ziemi Juchnowieckiej, 
wspólne	 ognisko,	 animacje	
językowe
3 sierpień	 –	 zwiedzanie	Bia-
łowieży,	 zajęcia	 integracyjne,	
zajęcia	animacyjne	oraz	spor-
towe
4 sierpień	 –	 wspólne	 zajęcia	
sportowe, zwiedzanie miej-
scowości	 Tykocin,	 Kurowo,	
Pentowo,	 praca	 nad	 wspól-
nym	słownikiem,	animacje	ję-
zykowe
5 sierpień – zwiedzanie Au-
gustowa, rejs statkiem, anima-
cje	językowe
6 sierpień – zwiedzanie Gmi-
ny	 Juchnowiec	 Kościelny,	
zwiedzanie	 Białegostoku	 –	
Pałac	 Branickich,	 Muzeum	
Wsi,	animacje	językowe
7 sierpień – wyjazd do Dru-
skiennik,	animacje	językowe
8 sierpień – zwiedzanie Si-
lvarium,	warsztaty	w	Puszczy	
Knyszyńskiej,	 zajęcia	 sporto-
we,	zajęcia	integracyjne
9 sierpień – wyjazd uczestni-
ków

/BP/

Wakacje 
w świetlicach

W	 świetlicach	 wiej-
skich, na terenie gminy, dzie-
ci	 i	 młodzież	 spędzają	 wol-
ny	 czas	 od	 zajęć	 szkolnych.	
Oczywiście,	 nic	 nie	 przeszka-
dza,	by	również	dorośli	korzy-
stali	 z	 pomieszczeń	 świetlico-
wych,	na	różne	spotkania	i	im-
prezy.	Rzeczywiście,	przycho-
dzą	 tam	 z	 dziećmi	 i	 sami	 od-
wiedzają	placówki.
	 Staraniem	Ośrodka	Kul-
tury	 powołaliśmy	 opiekunów	
świetlic	w	Koplanach,	Rostoł-
tach, Klewinowie i ostatnio w 
Bielach.	 Ustalone	 zostały	 go-
dziny otwarcia, tak, aby miesz-

kańcy	wiedzieli,	kiedy	placów-
ki	są	czynne.	Mają	tam	do	dys-
pozycji	 stoły	 pingpongowe,	
gry	planszowe,	znajdują	się	też	
materiały	 do	 zajęć	 plastycz-
nych.	W	Klewinowie	i	Rostoł-
tach	organizowane	są	systema-
tyczne	zajęcia.	Ta	ostatnia	pla-
cówka	 otrzymała	 komputer	 i	
odtwarzacz DVD. 
	 W	 sobotę	 (25	 lipca)	 w	
Koplanach	 młodzież	 i	 doro-
śli	 tańczyli	 na	 zabawie	 zorga-
nizowanej	przez	Ośrodek	Kul-
tury	 w	 Juchnowcu	 Kościel-
nym	 i	 miejscową	 OSP.	 (k) 

Zanim zabrzmi 
dzwonek szkolny

 W czasie wakacji, w Ze-
spole	Szkół	im.	ks.	Jerzego	Po-
piełuszki	 w	 Juchnowcu	 Gór-
nym	 trwają	 prace	 remontowe.	
Kiedy	 odwiedziliśmy	 szko-
łę,	 wewnątrz	 budynku	 facho-
wiec	przecierał	ściany	świetli-
cy,	przygotowując	je	do	malo-
wania. 
 Od nowego roku szkol-
nego zostanie otwarte przed-
szkole	 przy	 Zespole	 Szkól;	
Rada	 Gminy	 podjęła	 wcze-
śniej	 uchwałę	 o	 utworzeniu	
nowej	 placówki	 .	 Zanim	 po-
jawią	 się	 tutaj	 maluchy	 nale-
ży	 zaadaptować	 pomieszcze-
nia,	by	spełniały	wszelkie	wa-

runki	miłego	pobytu	w	przed-
szkolu.	Zmienia	się	też	otocze-
nie	szkoły,	betonowe	płyty	za-
stąpi	polbruk.	Słowem	–	este-
tyka	obejścia	wyraźnie	się	po-
lepszy. 
	 Dyrektor	 Zespołu	 Szkół	
im.	ks.	 Jerzego	Popiełuszki	w	
Juchnowcu	 Górnym	 –	 Barba-
ra	Klimaszewska	wyraziła	za-
dowolenie	 z	 remontu,	 któ-
ry poprawi warunki i funk-
cjonalność	placówki.	 	I,	oczy-
wiście,	 powstanie	 tak	 bardzo	
potrzebne przedszkole. Fir-
ma wykonawcza zapewne zre-
alizują	 prace	 w	 terminie.	 (k)

Możemy być dumni ze zwycięstwa
W rocznicę Bitwy Warszawskiej 

Na	 apel	 władz	 do	 ar-
mii	zgłosiło	się	około	stu	ty-
sięcy	 ochotników,	 również	
spośród	 mieszkańców	 Bia-
łostocczyzny	 i	 Ziemi	 Juch-
nowieckiej.	Wśród	nich	mój	
dziadek,	 którego	 zdjęcie	 w	
mundurze ze stopniem ka-
prala,	stoi	na	półce	z	książ-
kami	w	moim	domu.	Bisku-
pi zgromadzeni na Jasnej 
Górze	 uroczyście	 powie-
rzyli	naród	i	Ojczyznę	Naj-
świętszemu	 Sercu	 Jezusa	
oraz	 ponownie	 ogłosili	 akt	
obrania	Matki	Bożej	–	Kró-
lową	Korony	Polskiej.

Polsce,	 znajdującej	
w	 ciężkim	 położeniu,	 nie	
sprzyjały	 –	w	większości	 –	
rządy	 europejskie,	 ani	 ów-
czesne elity zaczadzone pa-
cyfizmem	 i	 społeczeństwa	

ulegające	rewolucyjnym	na-
strojom,	 przekonane,	 że	 w	
Rosji	 powstał	 autentyczny	
rząd	 robotniczy.	 W	 wielu	
krajach	 organizowano	więc	
strajki przeciwko wojnie 
polsko- bolszewickiej, boj-
kotowano tranzyt uzbroje-
nia	i	materiałów	do	naszego	
kraju,	a	Czechosłowacja	za-
broniła	 przemarszu	 oddzia-
łom	 kawalerii	 węgierskiej,	
spieszącym	z	pomocą.	Wro-
gi Polakom brytyjski pre-
mier	 David	 Lloyd	 George	
uwierzył	 w	 klęskę	 Polski,	
próbował	 zatem	 narzucić	
nam	nową	granicę	wschod-
nią	po	linii	lorda	Curzona.

Wróg	podążał	do	bram	
Warszawy z szalonym roz-
machem.	Lew	Trocki	liczył,	
że	 wkrótce	 osadzi	 w	 pol-

skiej stolicy komunistyczny 
rząd	 i	 zaraz	 poda	 rękę	 ko-
munistom niemieckim. W 
bitwie	 pod	 Warszawą	 woj-
ska	 bolszewickie	 poniosły	
druzgocącą	 klęskę.	 Patrio-
tyzm	Polaków,	głęboka	mi-
łość	 Ojczyzny,	 owocowały	
bohaterstwem	 żołnierzy	 na	
polu walki. O sukcesie zde-
cydowała	myśl	 strategiczna	
Naczelnika	Państwa,	Józefa	
Piłsudskiego	 i	 szefa	 sztabu	
gen.	 Tadeusza	 Rozwadow-
skiego.	 Mieliśmy	 wybit-
nych	dowódców,	 takich	 jak	
generałowie:	Władysław	Si-
korski,	Józef	Haller,	Franci-
szek	Latinik	 	 i	 Kazimierz	
Sosnkowski.

Od	 czasów	 wikto-
rii	wiedeńskiej,	Bitwa	War-
szawska w wojnie 1920 r. 

była	 największym	 polskim	
sukcesem militarnym. Jej 
znaczenie	,	z	pewnym	opóź-
nieniem,	 zaczęto	 doceniać	
także	 w	 Europie.	 Ambasa-
dor	 brytyjski	 w	 Berlinie,	
lord	Edgar	D'Abernon	napi-
sał	 :	„Bitwa	pod	Tours	ura-
towała	 naszych	 przodków	
przed jarzmem Koranu, jest 
rzeczą	 prawdopodobną,	 że	
bitwa	 pod	 Warszawą	 ura-
towała	 Europę	 Środkową,	
a	 także	 Europę	 Zachodnią,	
przed	o	wiele	groźniejszym	
niebezpieczeństwem:	 fana-
tyczną	tyranią	sowiecką”.	

Po	 klęsce	 nad	 Wi-
słą,	 17	 sierpnia	 1920	 r.	 na-
stąpił	całkowity	odwrót	Ar-
mii	 Czerwonej.	 Wojska	
polskie	 rozpoczęły	 działa-
nia	 pościgowe,	 aby	 odciąć	

SŁYNNE 
CYTATY

*	 Tylko	 życie	 poświęcone	 in-
nym	warte	jest	przeżycia.

			-	Albert	Einstein

*	W	 życiu	 wszystko	ma	 swój	
zmierzch.	 Tylko	 noc	 kończy	
się	świtem.

-	Władysław	Grzeszczyk

*		[...]	najlepsi	odchodzą.	Ta-

-	Fiodor	Dostojewski

*	 Nadzieja	 jest	 najcenniejszą	
towarzyszką	życia.

- Jean Paul Sartre
*	Ludzie,	którzy	nie	mają	wła-
snego	 życia,	 zawsze	 muszą	
wściubiać	nos	w	cudze.

-	Carlos	Ruiz	Zafón

kie	jest	życie.
-	Albert	Camus

*	Życie	to	raj,	do	którego	klu-
cze	są	w	naszych	rękach.

Cd.	ze	str.	10
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Wyśpiewaj 
swój sprzeciw 

wobec 
ubóstwa!

Możemy być 

dumni 
ze zwycięstwa

W rocznicę Bitwy Warszawskiej Rozbudzanie 
mózgu Cd. ze str. 11

Cd. ze str. 12

merów	„Świata	Matematyki”	–	jedynego	w	Polsce	matematycz-
nego	czasopisma	popularnonaukowego	dla	młodzieży	szkolnej.	
Periodyk	ten	adresowany	jest	do	ambitnej	młodzieży	(i	nie	tyl-
ko),	która	pragnie	w	przyszłości	coś	w	życiu	osiągnąć.	Tematy-
ka	„Świata	Matematyki”	dotyczy	na	ogół	zagadnień	matematycz-
nych	wykraczających	poza	program	nauczania	w	szkole,	a	więc	

przeznaczonych	w	dużej	mierze	dla	tych	uczniów,	którzy	chcie-
liby	otrzymać	na	koniec	roku	ocenę	celującą.	Jednak	sposób	re-
dagowania	 pisma	 jest	 niezwykle	 przystępny,	 więc	 z	 powodze-
niem	mogą	z	niego	korzystać	również	uczniowie	przeciętni,	któ-
rzy	mają	z	matematyki	oceny	dobre,	a	nawet	niższe,	pod	warun-
kiem,	że	będą	chcieli	poszerzać	swoje	horyzonty,	a	wówczas	„ce-
lujący”	również	będzie	w	zasięgu	ich	możliwości.	Systematycz-
na	 lektura	 „Świata	Matematyki”	umożliwia	bardzo	 szybki	 roz-
wój	intelektualny	!

Jak	widać,	warto	więc	rozwiązać	tę	krzyżówkę.	Wygrana	
może	 bowiem	 otworzyć	 Państwa	 dzieciom	 nowe	 perspektywy,	
gdyż	dzięki	niej	może	okazać	się,	że	posiadają	one	predyspozycje	
do	matematyki,	z	czego	wcześniej	nikt	sobie	nie	zdawał	sprawy,	
nawet	nauczyciele.	Na	marginesie	muszę	 z	przykrością	 stwier-
dzić,	że	szkoła,	niestety,	nie	jest	nastawiona	na	rozwój	jakichkol-
wiek	 talentów,	 a	 tym	bardziej	matematycznych.	W	 części	 dru-
giej	 omówimy	 przeróżne	metody	 rozbudzania	mózgu,	 oczywi-
ście	przede	wszystkim	te	najbardziej	skuteczne.	

Eugeniusz	Sikorski
redaktor naczelny

„Świata	Matematyki”

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa

Liczby znajdujące się  w szarych polach są równe sumom 

cyfr od 1 do 9, które należy wpisać w wolne białe pola zgodnie 

ze wskazanym przez strzałki kierunkiem, aż do kolejnego sza-

rego pola lub do brzegu diagramu.

W żadnej z tych sum nie może powtórzyć się ta sama cyfra, 

a więc nie może być na przykład: 16=4+3+6+3.

W dolnych rogach czterech jasnych pól krzyżówki znajdują 

się litery A, B, C i D. Cyfry znajdujące się w oznaczonych lite-

rami polach należy wpisać do poniższych kratek, tworząc hasło 

– rozwiązanie.

A    B    C    D

Każdy, kto prześle na adres redakcji prawidłowe hasło otrzy-

ma nagrodę w postaci jednego egzemplarza „Świata Matema-

tyki” – jedynego w Polsce czasopisma popularnonaukowego 

poświęconego matematyce i adresowanego do młodzieży 

szkolnej. Odpowiedzi należy przesłać e-mailem na adres: 

biuro@swiatmatematyki.pl lub pocztą: „Świat Matematyki”, 

ul. Jeziorowa 27, 51-252 Wrocław.

dostało	się	do	niewoli.	Nasi	
żołnierze	 zdobyli	 samolot,	
22	 działa,	 blisko	 200	 kara-
binów	maszynowych,	3	po-
ciągi	 ze	 sprzętem	 wojsko-
wym.	 Niewielu,	 bo	 tylko	
ponad 1 tys. bolszewikom 
udało	 się	 przemknąć	 tere-
nem podmiejskim w kierun-
ku Wasilkowa. Po polskiej 
stronie	zginęło	36	żołnierzy,	
a	156	odniosło	rany.

Opuszczając	 Biały-
stok	 bolszewicy	 zdąży-
li	 dokonać	 jeszcze	 zbrod-
ni	 na	 ludności	 cywilnej.	
Wśród	 szesnastu	 osób	 byli	
m.in.	 ksiądz	 Ryszard	 Kno-
belsdorf, starszy przodow-
nik policji Zachariasz Olej-
nik, ziemianie Hieronim i 
Feliks	Ostrowscy,	książę	ta-
tarski Akim Podolski, Icko 
Firej,	fryzjer	Stanisław	Rus	
i	 włókniarz	 Bolesław	 Ja-
rosławski.	 Ręce	 czerwo-
nych	morderców	 i	najeźdź-
ców	Ojczyzny	 dosięgły	 lu-
dzi	 szanowanych	 i	 znaczą-
cych	w	 życiu	miasta:	 kato-
lików,	 prawosławnych,	 Ży-
dów,	 protestanta	 i	 muzuł-
manina. 

Wielkie	 zwycięstwo	
oręża	 polskiego	 zapewni-
ło	 naszemu	 narodowi	 bli-
sko	20	lat	życia	w	niepodle-
głości,	w	suwerennym	pań-
stwie. 

Żadne	mocarstwo,	ani	
ze Wschodu, ani Zacho-
du,	 nie	 dyktowało	 nam	 or-
ganizacji	 politycznej	 pań-
stwa,	 systemu	 rządów,	 czy	
kształtu	 narodowej	 gospo-
darki.	 Cud	 nad	 Wisłą	 był	
doprawdy	 dniem	 chwały	
młodej	 Rzeczypospolitej.	
Od tamtego, wiekopomne-
go	zwycięstwa,	rocznica	Bi-
twy	Warszawskiej	jest	świę-
tem	 Wojska	 Polskiego.	 Na	
nowo obchodzimy je po la-
tach komunistycznego znie-
wolenia. Tak też w tym 
roku, 15 sierpnia, w święto 
Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, przyj-
dziemy do juchnowieckiej 
świątyni, aby podzięko-
wać Bogu za tamto wspa-
niałe zwycięstwo, a potem 

pójdziemy na cmentarz 
parafialny, gdzie złożymy 
kwiaty pod Pomnikiem 
Poległych i na grobie bezi-
miennego bohatera wojny 
polsko- bolszewickiej.

Marszałek	 Józef	 Pił-
sudski	na	zakończenie	woj-
ny,	18	października	1920	r.,	
wydał	 pamiętny	 rozkaz	 do	
żołnierzy.	Warto	przytoczyć	
jego	 fragmenty:	 „…Zada-
nie	 nasze	 dobiega	 końca.	
Nie	 było	 ono	 łatwym.	 Pol-
ska, zniszczona przez woj-
nę	 ,	 nie	 z	 jej	 woli	 na	 zie-
miach polskich prowadzo-
ną,	była	biedna.	Nieraz,	żoł-
nierze,	łzy	cisnęły	mi	się	do	
oczu,	 gdym	 widział	 wśród	
szeregów	 wojsk,	 prowa-
dzonych przeze mnie, wa-
sze bose, pokaleczone sto-
py,	 które	 już	 przemierzy-
ły	 niezmierne	 przestrzenie,	
gdym	 widział	 skromne	 ra-
cje	 żołnierskie	 i	 żądać	 czę-
sto,	byście	o	głodzie	i	chło-
dzie szli do krwawego boju. 
Praca	była	ciężka,	a	że	była	
rzetelna,	 zaświadczą	 o	 tym	
tysiące	mogił	 i	 krzyży	 żoł-
nierskich, rozsianych po 
ziemiach	dawnej	Rzeczypo-
spolitej, od dalekiego Dnie-
pru	do	rodzinnej	Wisły.	

(…)	Żołnierze!	Zrobi-
liście	Polskę	mocną,	pewną	
siebie	i	swobodną.	Możecie	
być	dumni	 i	 zadowoleni	 ze	
spełnienia	 swego	 obowiąz-
ku. Kraj co w dwa lata po-
trafi	wytworzyć	takiego	żoł-
nierza,	 jakim	 wy	 jesteście,	
może	 spokojnie	 patrzeć	 w	
przyszłość.”

Leszek	Koleśnik

Chciałbyś	pomóc	w	wal-
ce	z	ubóstwem,	a	najlepiej	wy-
rażasz	 się	przez	muzykę?	 Jeśli	
masz 15–30 lat, piszesz piosen-
ki	i	chcesz	włączyć	się	w	dzia-
łania	 Komisji	 Europejskiej	 na	
rzecz	 walki	 z	 ubóstwem,	 ten	
konkurs	jest	dla	Ciebie.	Wystar-
czy,	że	do	31	sierpnia	br.	prze-
ślesz	piosenkę,	której	tekst	od-
nosi	 się	 do	 tematu	 konkursu.	
Masz	 szansę	 wygrać	 studyjne	
nagranie swojej piosenki oraz 
występ	w	Sztokholmie	podczas	
Dni	Rozwoju	2009.

Miliony	 ludzi	 na	 świe-
cie	znajduje	się	na	skraju	ubó-
stwa,	które	często	 jest	bezpo-
średnią	 przyczyną	 chorób	 i	
śmierci.	Unia	Europejska,	naj-
większy	darczyńca	na	świecie,	
regularnie	podejmuje	walkę	z	
tym zjawiskiem poprzez swo-
je liczne programy rozwojo-
we i inicjatywy wsparcia. Jed-
nak u podstaw wszelkich dzia-
łań	 leży	 zaangażowanie	 sa-
mych obywateli. Dlatego, aby 
uwrażliwić	młodych	Europej-
czyków	 na	 problem	 ubóstwa	
oraz	zaangażować	ich	w	wal-
kę	 z	 ubóstwem,	Komisja	Eu-
ropejska	 ogłosiła	 konkurs	 na	
piosenkę	poświeconą	tej	tema-
tyce.

Warunki	 ogólne	 kon-
kursu:
1. Musisz	 mieć	 15–30 lat i 

napisać	 piosenkę	 z	 jasnym	
przekazem na temat walki 
z	ubóstwem	na	świecie	lub	
współpracy	na	rzecz	rozwo-
ju. 

2. Następnie	 musisz	 zgłosić	
swój	utwór	do	konkursu	do 
31 sierpnia br. 

3. Do	9	września	br.	internauci	
będą	głosować	na	startujące	
w konkursie utwory i w ten 
sposób	wyłoniony	zostanie	
zwycięzca.	

4. Autor najlepszej piosenki 
nagra	 ją	w	profesjonalnym	
studiu	i	wystąpi	podczas	te-
gorocznych	 Dni	 Rozwoju,	
które	 odbędą	 się	 w	 Sztok-
holmie	między	22	a	24	paź-
dziernika. 

Konkurs	 będzie	 promo-
wany na portalach Myspace, 
Facebook i Twitter oraz pod-
czas wielkich festiwali plene-
rowych – w Polsce m.in. pod-
czas Festiwalu Open’er w 
Gdyni.
Strona internetowa konkursu 
http://www.ifightpoverty.eu/
music_contest/index_pl.html

	Jacek	Alicki
	Komisja	Europejska 

 Przedstawicielstwo w Polsce
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Kałamarz  

Nie ma czasu
na nudę

W Filii Bibliotecznej w Kleosinie 

 W czasie wakacji nie ma 
miejsca	 na	 nudę,	 dlatego	 Fi-
lia	 Biblioteczna	 w	 Kleosinie,	
oprócz	 udostępniania	 książek,	
organizuje	 dzieciom	 różnego	
rodzaju	 zajęcia.	Odbywają	 się	
one w poniedziałki, wtorki i 
czwartki w godz. 11- 13. Skie-
rowane	są	szczególnie	do	tych,	
którzy	 czas	 wolny	 od	 obo-
wiązków	 szkolnych	 spędzają	
w	mieście.	Zajęcia	 te	mają	na	
celu	budzenie	wyobraźni	i	fan-
tazji	 dziecka,	 uświadomienie	

im	 roli	 książki	 w	 życiu	 czło-
wieka	i	pozwalają	uczestnikom	
na	różnorodne	formy	aktywno-
ści.		 	 	 	 	
  W pierwszy wakacyj-
ny	 poniedziałek	 na	 zajęcia	 li-
teracko-plastyczne	przyszło	15	
dzieci.	 Wysłuchali	 oni	 wier-
sza	Jana	Brzechwy	pt.	„Przyj-

ście	lata”,	następnie	w	oparciu	
o	jego	treść	narysowały		pięk-
ne rysunki. Panie bibliotekarki 
zapoznały	również	dzieci	z	ży-
ciem	i	twórczością	pisarza.	Po-
tem	dzieci	same	głośno	czyta-
ły	wybrane	przez	siebie	utwo-
ry	 i	 dyskutowały	 o	 ich	 treści.	
Następnego	 dnia	 przyszło	 20	
dzieci	 i	 tym	razem	poświęciły	
one		swój	czas	na	gry	i	zabawy	
edukacyjne, a  przede wszyst-
kim	 zapoznały	 się	 ze	 sztuką	
układania	 papieru	 czyli	 origa-

mi,	w	wyniku	czego	powstały	
zabawne	żabki	i	króliczki.
           Dzieciom chyba bardzo 
miło	spędza	się	czas		w	biblio-
tece, bo kolejnego dnia przy-
szło	 ich	 22	 ,	 konieczne	 było	
więc	 dostawienie	 stolików	 i	
krzeseł,	 i	mimo	że	 zrobiło	 się	
dość	 ciasno,	 to	 zajęcia	 były	

udane.	 Wszyscy	 znali	 „Kacz-
kę	Dziwaczkę”	Jana	Brzechwy	
więc	razem	ją	recytowaliśmy,	a	
potem	dzieci	popuściły	wodze	
fantazji	 i	 „Kaczkę	 Dziwacz-
kę”	 pięknie	 namalowały	 far-
bami.	W	 następnym	 tygodniu	
zajęć	 frekwencja	 również	 do-
pisała	i	po	mimo	że,	niektórzy	
wyjechali,	to		ci	którzy	przyszli	
wzięli	 udział	 w	 mini	 konkur-
sie	recytatorskim	,	bawili	się	w	
kalambury,	 zabawy	 słowne,	 a	
także	zagadki.		 	
	 To	 jest	 początek	 wa-
kacji,	 ale	w	dalszej	 ich	 części	
chcemy	 zaproponować	 dzie-
ciom gry planszowe i kom-
puterowe.	 Dzieci	 będą	 uczyły	
się	 także	nowych	 technik	pla-
stycznych	 z	 użyciem	 różnych	
materiałów	 i	 rozwijały	 swoje	
umiejętności	manualne.	Więk-
szość	 zajęć	 będzie	miało	 cha-
rakter	 konkursów,	 a	 prace	 zo-
staną	 zaprezentowane	 na	 po-
konkursowych wystawach. 
Powstaną	one	jako		efekt	dzie-
cięcej	wyobraźni	i	odzwiercie-
dlenie przeczytanej literatu-
ry,	 a	 także	 wynik	 grupowego	
współdziałania	i	wzajemnej	in-
spiracji.	Napawa	optymizmem	
fakt,	że	po	zajęciach	w	biblio-
tece	dzieci	wypożyczają	książ-
ki.	Na	pewno	więc	wszyscy	na	
tym	 skorzystają.	 Tych,	 którzy	
nas jeszcze nie odwiedzili ser-
decznie zapraszamy. 
    Basia 

Jak spędzisz
tegoroczne 

wakacje
…	 -	 z	 tym	 pytaniem	

zwróciliśmy	 się	 do	 trójki	 napo-
tkanych	 młodych	 mieszkańców	
Gminy	Juchnowiec	Kościelny.

Pierwszą	 napotka-
ną	 osobą	 była	Ola	Krajewska,	
skromna i wystraszona wy-
wiadem uczennica od nowego 
roku szkolnego IV klasy Szko-
ły	Podstawowej	Zespołu	Szkół	
im.	 Ks.	 Jerzego	 Popiełuszki	
w	 Juchnowcu	Górnym.	Co	do	
planów	 wakacyjnych	 stwier-
dziła,	 iż	spędzi	 je	w	Juchnow-
cu,	Będzie	pomagała	mamie	w	
pracach typowo domowych jak 
np.	 sprzątanie,	 a	 wolny	 czas	
poświęci	 na	 wycieczki	 rowe-
rowe	i	zabawę	z	rówieśnikami.

Kolejnym naszym na-
potkanym	 rozmówcą	 był	 Szy-
mon	 Ziółkowski,	 również	
uczeń	 tegoż	 samego	 zespo-
łu	 szkół,	 ale	 który	 od	 nowego	
roku	szkolnego	uczęszczał	bę-
dzie do I kl. Gimnazjum. Szy-
mon	 miał	 już	 bardziej	 spre-
cyzowane plany wakacyjne. 
Stwierdził,	że	w	okresie	letnim	
na	pewno	odwiedzi	swoją	bab-

cię	mieszkającą	w	Michałowie.	
Inne	 chwile	 spędzi	 na	 terenie	
gminy juchnowieckiej zwie-
dzając	rowerem	barwne	i	pięk-
ne	 okolice	 starając	 się	 udoku-
mentować	 je	 w	 fotografii,	 ale	
też	nie	będzie	stronił	od	pomo-
cy rodzicom w ogrodzie, gdzie 
jest	piękny	drzewostan	i	kwia-
tostan.

Następną	 naszą	 roz-
mówczynią	 była	 Dominika	
Cylko,	uczennica	trzeciej	klasy	
IV	LO	w	Białymstoku,	miesz-
kanka Kleosina. Dominika naj-
bardziej	interesuje	się	sportem,	
ale	nie	 tylko.	Lubi	 taniec	 i	 ry-
sowanie.	Wakacje	 będzie	 spę-
dzała	 w	 Zakopanem	 na	 obo-
zie	 sportowym	 lekkoatletów	
UKS	„Czwórka”	i	Augustowie	
ze	 znajomymi.	 Spędzi	 łącznie	
poza domem dwa tygodnie. Po-
zostały	okres	wakacji	pozosta-
nie w rodzinnym Juchnowcu i 
okolicy z wypadami nad rze-
kę	 i	 nad	niedalekie	 jeziora.	W	
międzyczasie	 pomagać	 będzie	
mamie w domu jak dotychczas 
to	czyniła.

Naszym	 sympatycz-
nym	 rozmówcom	 i	wszystkim	
wakacjuszom	 życzymy	 miłe-
go	wypoczynku	i	szczęśliwego	
powrotu	za	szkolne	ławy.

/bop/	i	/rb/

HUMOR wakacyjny
Chyba prześpimy te wakacje
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Kałamarz  
Niezwykłą	frajdę	miały	dzieci,	które	wybrały	się	20	lipca	(poniedziałek)	do	Parku	Jurajskiego	

w	Jurowcach.	Wycieczka	wzbudziła	duże	zainteresowanie,	nie	wystarczyło	jednego	autobusu	szkol-
nego,	aby	pomieścić	chętnych.	Do	Jurowiec	pojechały	dwa	autobusy	Urzędu	Gminy,	zabierając	51	
dzieci	w	wieku	od	3	do	16	lat.	Oczywiście,	pod	opieką	pracowników	Ośrodka	Kultury	oraz		świetli-
cowych		z	Klewinowa	i	Rostołt.		Dzielnie	pomagała	teź	pani		Wanda	Leonowicz.	
	 Wyjazd	nastąpił	ok.	godz.	10.00	sprzed	Ośrodka	Kultury	w	Juchnowcu.	Wycieczka	dotarła	do	
parku	o	11.	Od	razu	naszą	grupą	zajął	się	przewodnik,	który	swoją	opowieścią	wprowadził	w	świat	di-
nozaurów.	Dzieci	oglądały	modele	prehistorycznych	gadów,	a	przewodnik	objaśniał	w	jakich	warun-
kach	one	żyły,	w	jaki	sposób	się	odżywiały.		Najbardziej	frapowały	dinozaury	mięsożerne	zjadające	
nawet	osobników	swojego	gatunku.	Dzieci	robiły	zdjęcia,	zadawały	pytania	i	z	uwagą	słuchały	prze-
wodnika. 
	 Następnie	wszyscy	zebrali	się	przy	ognisku,	aby	upiec	kiełbaski.	Smakowały	znakomicie.	Po	
ognisku,	dzieci	z	opiekunami	przeszły	na	plac	zabaw.	Biegały,	skakały,	radowały	się	z	udanej	wy-
cieczki.	Na	koniec	pobytu	w	Parku	Jurajskim	zakupiły	pamiątki.	
	 Ostatnim	punktem	wycieczki	było	zwiedzanie	Akcentu	Zoo	w	Parku	Zwierzynieckim,		
w		Białymstoku.																																																																																																																																		R.B 

W  krainie dinozaurów



OBCHODÓW
PROGRAM

 W poprzednim roku zorganizowaliśmy Święto Ziemi Juchnowieckiej,  doroczną  impre-
zę w nowej formule,  urządzoną  wtedy  na stadionie w Juchnowcu Dolnym. Zgodnie z zapo-
wiedzią,  w tym roku przekształcamy ją  w I Dni  Ziemi Juchnowieckiej, które będą trwały od 
31 lipca do 2 sierpnia. Początek cyklu imprez pierwszego dnia - w Ośrodku Kultury w Juch-
nowcu Kościelnym. Nie ma wątpliwości, że szczególną   atrakcją  stanie się program melodii 
operetkowych,  w wykonaniu artystów scen polskich.1 sierpnia spotykamy się w Kleosinie. 
Natomiast 2 sierpnia jest wyjątkowym dniem: seria występów, pokazów, ciekawych stoisk i,  
wreszcie,  zabawa taneczna - zachęcą  każdego do przyjścia na stadion w Juchnowcu Dolnym.
 Wójt Czesław Jakubowicz oraz Ośrodek Kultury zapraszają wszystkich, szczególnie 
mieszkańców naszej gminy, do udziału w I Dniach Ziemi Juchnowieckiej.

31 lipca 2009 r. (piątek)

Godz. 18.00 – Otwarcie wystawy poplenerowej 
młodych	artystów	grupy	Polishart	–	plon	plene-
ru w Koplanach - (Ośrodek Kultury w Juch-
nowcu Kościelnym)

Godz. 19.00 –	„Brunetki,	blondynki	…”	-	kon-
cert  muzyki operetkowej w wykonaniu ar-
tystów	 scen	 	 polskich-	 (Ośrodek Kultury w 
Juchnowcu Kościelnym)

                                         

1 sierpnia 2009 r. (sobota)

Godz. 18.00 –	Przedstawienie	 teatrzyku	„Ma-
gik”	(scena	na	boisku	sportowym	w	Kleosinie)
                                                
Godz. 19.00 – 24.00 - Zabawa taneczna z ze-
społem	„Flesz”	(przy	remizie	w	Kleosinie)

2 sierpnia 2009 r. (niedziela)

Godz. 11.30 – Msza	św.	
(kościół	Trójcy	Św.	w	Juchnowcu	Kościelnym)

Po Mszy św. ok. 12. 30  - przemarsz 
uczestników uroczystości , z 

Orkiestrą Dętą z Jasionówki  na 
stadion w Juchnowcu Dolnym

Stadion w Juchnowcu Dolnym – miejsce 
głównych uroczystości

Godz. 13.00 – 13.30 - Oficjalne	otwarcie	festy-
nu
*	hejnał	trębaczy
* powitanie, przedstawienie programu festy-
nu 
*	otwarcie	festynu	–	p.	Czesław	Jakubowicz	
–	Wójt	Gminy	Juchnowiec	Kościelny	
*	 wręczenie	 dyplomów	 osobom	 i	 instytu-
cjom	 	wspierającym	 	 działania	Podlaskiego	
Stowarzyszenia	na	Rzecz	Transplantologii	–	
p.	Ryszard	Świerczewski

Godz. 13.30 – 14.00	-	Koncert	Orkiestry	Dętej	
z	Jasionówki

Godz. 13.30 – 17.00 - Prezentacja i nauka ra-
townictwa medycznego – Samodzielny Pu-
bliczny	 Zakład	 Opieki	 Zdrowotnej	 –	 Woje-
wódzka	Stacja	Pogotowia	Ratunkowego	w	Bia-
łymstoku

Godz. 13.30 – 17.00 - Akcja promocji trans-
plantologii i honorowego dawstwa krwi (kol-
portaż	ulotek	i	oświadczeń	woli)	–	członkowie	
Podlaskiego	 Stowarzyszenia	 na	 Rzecz	 Trans-

plantologii,	Oddział	w	Juchnowcu	Kościelnym

Godz. 14.00 – 15.00 - Andrzej Petelski Dzie-
ciom		-	blok	zabaw,	gier	i	konkursów

Godz. 14.00 -	Mecz	piłki	nożnej:	KS	"Ma-
gnat"	-	"Rudnia"	Zabłudów

Godz. 15.00 – 15.30 - Uroczyste powitanie 
uczestników	obozu	młodzieżowego	z	Niemiec,	
Czech,	Francji	 i	z	 terenu	gm.	Juchnowiec	Ko-
ścielny	-	inauguracja	pikniku

Godz. 15.30 – 17.30 - Pokaz	sprzętu	i	działania	
Podlaskiego	Oddziału	Straży	Granicznej

Godz. 15.30 – 17.30 -	Blok	sportowy:
* turniej	 zapaśniczy	 	 (6	 walk),	 „Amator”	
Juchnowiec	–	UKS	„Oczko”	Białystok
*	konkurencje	dla	dorosłych,	m.in.	 rzut	 lot-
ką	do	celu,	strzał		piłką	na	małą	bramkę,	rzut	
beretem	na	odległość,	zawody		siłowania	na	
rękę

                                    
Godz. 17.30 – 18.00 - Pokaz	sprzętu	i	akcji	stra-
żaków	z	OSP	Gminy	Juchnowiec	 Kościelny

Godz. 18.00 – 19.00 - Występ	kabaretu	„Lum-
bago”

Godz. 19.00 – 20.00 - Zespół	Muzyczny	„Hap-
py	Singers”	zaprasza	do	tańca

Godz. 20.00 – 21.00 - Zespół	Muzyczny		„Max	
Dance”	–	koncert	gwiazdy	wieczoru

Godz. 21.00 – 22.00 - Zabawa taneczna  z ze-
społem	„Happy	Singers”

Godz. 22.00 – 22.30 - Występ	Teatru	Ognia;

Godz. 22.30 – 24.00 - Zabawa taneczna  z ze-
społem	„Happy	Singers
                                                
Ponadto	 podczas	 festynu	 przewiduje	 się:	 pre-
zentację	 działania	 przydomowej	 oczyszczal-
ni	ścieków,	prowadzone	będą	badania	profilak-
tyczne,	sprawdzić	się	będzie	można	na	strzelni-
cy	laserowej,		bungee	.	Czynne	będą	stoiska	ga-
stronomiczne oraz karuzela i zamek dmuchany.

Festyn w dniu 2 sierpnia ( niedziela)  na 
stadionie	w	Juchnowcu	Dolnym	prowadzi:	An-
drzej Petelski	-	dziennikarz	białostockiego	Od-
działu	TVP.

Serdecznie	zapraszamy
ORGANIZATORZY
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XXI WIEKU
opera

Dla	 większości	 osób	
słowo	“opera”	kojarzy	się	wy-
łącznie	z	operą	mydlaną	w	TV,	
a	 na	 pojęcie	 “muzyka	 poważ-
na”	ludzie,	pukając	się	w	czo-
ło	reagują:	“Czy	jesteś	poważ-
na?”.	Utarło	się	także,	że	śpie-
wacy	 wyją	 jak	 pies...	 Odpo-
wiadam:	 Wyje	 to	 pies	 w	 bu-
dzie,	 a	 śpiewacy,	 to	 są	 LU-
DZIE!	Dlatego	“radę,	którą	da-
jesz drugiemu, zastosuj do sie-
bie”...	(Michał	Gogol).	

Negatywny	stosunek	do	
opery	bierze	się	już	z	dzieciń-
stwa.	 Do	 rzucającego	 się	 po	
podłodze	 jak	 przy	 ataku	 epi-
lepsji	7-latka,	krzyczy	się:	„Nie	
rób	mi	tutaj	scen!	Nie	myśl,	że	
będziesz	mną	dyrygować!”,	do	
zbuntowanego	17-latka:	„Jesz-
cze	będzie	czas	na	duety,	akty	
i	te	sprawy...”,	19-latek	zaś	ma	
ograniczyć	balety.	Na	studiach	
dochodzi do tego Doda, dla 
której	 studenci	 skłonni	 byliby	
wydać	miliony	za	jej	majtki	na	
allegro. Gdyby tak natomiast 
zafundować	 studentom	 bilet	
do	opery	 i	 tak	by	odrzekli,	 że	
nie	mają	pieniędzy,	bo	student	
jest	biedny...	No	przecież...

I	tak	idą	lata	za	latami...	

Dorośli	 ludzie	nie	rozu-
mieją	dowcipów	na	poziomie.	
Idzie	Bach	z	Verdim”	-	wielkie	
zakłopotanie	

Na	trzy	słowa	(wcale	nie	
do	ojca	prowadzącego!)	„Idzie	
ksiądz	z	księdzem”-	ryk	śmie-
chu... 

 I jak w dzisiejszych cza-
sach	 dorosły	 człowiek	 może	
mieć	 pozytywny	 stosunek	
do opery? Do sztuki? Kiedy 
już	 6-cio	 latek	 na	 przebrane-
go	clowna	(a	co	dopiero	śpie-

waka operowego), wykrzyk-
nie	„Wariat!!”,	zaś	na	człowie-
ka	pająka	skaczącego	po	ekra-
nie	w	multikinie	powie:	 „Spi-
derman!!”	

Odnośnie	kina...	

Spotykają	się	trzy	na-
stolatki:	 
-	Cze,	idziesz	na	„Straszny	
film	4?	 
-	Nie,	idę	na	„Straszny	Dwór”	 
- O, nowy horror? A straszny 
chociaż?	 
-	Ewka,	to	opera....Moniusz-
ki....  
-	Wyluzuj,	zażyj	tabaki!	

To straszne i przy-
kre,	że	 ludzie	nie	kojarzą	pol-
skiego	 „Strasznego	 Dworu”.	 
Nuci	 się	 pod	 nosem	 polskie	
„Motylem	 jestem”,	 a	 o	 istnie-
niu	 „Madame	 Butterfly”	 brak	
pojęcia...	 Nie	 pomaga	 nawet,	
niezamierzony	 przecież	 przez	
Pucciniego,	współcześnie	zna-
ny chwyt marketingowy - an-
gielski.	 Z	 którego	 języka	 by	
nie	podejść,	ludziom	i	tak	staje	
on	kołkiem	w	gębie,	gdy	w	grę	
wchodzi opera.... 

To	 okropne,	 że	 ludzi	 -	
po	 śmierci	 wybitnego	 tenora	
Pavarottiego	 -	 bardziej	 kręci	
rozpatrywanie spraw spadko-
wych,	 podziału	 majątku,	 jego	
byłe	żony...	Aż	boję	się	myśleć,	
co	będzie	się	działo	po	śmierci	
dwóch	kolejnych	z	paczki??	

Ludzie	 szukają	 sensacji	
XXI wieku, a nie opery... Ko-
biety	 kochają	 się	 bez	 pamięci	
w	 P.	 Domingo,	 J.	 Carrerasie,	
zamiast	kochać	ich	piękne	gło-
sy!!	

Oszaleję...	
Joanna	J.

Mówi	do	klepki	klepka:
widzę	że	jesteś	lepka,
zdaje	się	moja	kochana,
że	 dżem	 spadł	 na	 ciebie	 dziś	 z	
rana.
Ja	miałam	podobną	przygodę
nie	dalej	jak	we	środę
Jaś	śpieszył	się	do	przedszkola
strącił	kakao	i	całą	mnie	polał,
na	moją	sąsiadkę,	tą	jasną
przedwczoraj	spadło	masło
a	na	tą	piękną	przy	ścianie
spadło	całe	śniadanie
potem	przez	tydzień	cały
szczotki	ją	szorowały
Tak,	tak-	mówi	klepka	nowa
-	dżem	to	biedy	połowa
na	mnie	się	wylał	rosół

KLEPKI
wyglądam	jak	zrazy	w	sosie
a	byłam	taka	nowa
jasna klepka bukowa
żal,	żal	mi	mojej	urody
teraz przykrywa mnie chodnik
Tak	narzekały	klepki
że	świat	jest	brudny,	lepki
że	ciągle	coś	na	nie	spada
to ser to marmolada
że	ciągle	są	na	nich	plamy
że	im	ubywa	urody
Więc	Jaś	nabrał	wiadro	wody
Trochę	się	napracował
I	klepki	wyszorował.	

Tadeusz	Wildner


