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Jeszcze tylko do 27 marca można oddać głos na Sportowca i Trenera Ziemi Hajnowskiej 2015.
Głosować na wybranego sportowca i trenera można na stronie www.wiescipodlaskie.eu

Przez sześć dni, w sześciu 
miastach powiatowych, trwały 
czternaste prezentacje edukacyj-
no-doradcze „Uczelnie w powiecie”. 
Zainaugurowane w 2002 roku, 
przez nieżyjącego już pierwszego 
redaktora naczelnego „Wieści” 
Hieronima Wawrzyńskiego, zdobyły 
sobie uznanie uczniów i ich rodziców, 

XIV Prezentacje Edukacyjne „Uczelnie w powiecie”
samorządów i uczelni wyższych. 
Potwierdzeniem tego jest rekordowa 
liczba uczestników tegorocznych 
Prezentacji, w których udział wzięło 
17 wystawców. Zaczęliśmy 22 lutego 
w gościnnej Sokółce, w której ciepły 
klimat stwarza nie tylko dyrekcja 
szkoły ale i władze samorządowe 
miasta i powiatu, a potem były 

kolejne miasta i kolejne tłumy 
młodzieży zainteresowanej ofertą 
dalszego kształcenia się. Były, jak 
zwykle, nagrody za najciekawszą 
i najbogatszą ofertę edukacyjną 
zaprezentowaną na targach.

W Sokółce statuetkę Starosty 
sokólskiego Piotra Rećko otrzymała 
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Z najnowszych badań czytel-
nictwa przeprowadzonych przez 
Bibliotekę Narodową i TNS Polska 
wynika, że Polakom z książkami 
nie po drodze. Dla 35% rodaków 
książki to jedynie dodatkowe zbie-
racze kurzu. Czterech na dziesięciu 
Polaków nie przeczytało ani jednej 

książki, a połowa przeczytała tekst 
nie dłuższy niż trzy strony. Dane 
porażają, dlatego Łódzkie Przewozy 
Regionalne i Wydawnictwo Sonia 
Draga ruszyły z akcją „Jeden bilet 
podwójna korzyść”. Co miesiąc do 
podróżujacych łódzkimi pociągami 
trafi 5000 egzemplarzy streszczeń 

książkowych hitów. Bilet kolejowy 
będzie upoważniał do zakupu książek 
wydawnictwa z 25 % rabatem.

Może z dobrego pomysłu sko-
rzystały by także Podlaskie Przewozy 
Regionalne. 

(więcej o akcji na stronie www.
wiescipodlaskie.eu)

Pociąg do książki

W trakcie niedzielnej konfe-
rencji prasowej (13.03.2016) pod-
sumowującej sympozjum naukowe 
„Puszcza Białowieska – mity, fakty 
i przyszłość”, Minister Środowiska 
Jan Szyszko odniósł się do sytuacji 
w Puszczy Białowieskiej. - Zosta-
wiamy jedną trzecią nadleśnictw 
w stanie bez jakiejkolwiek ingeren-
cji człowieka, a pozostała będzie 
zmierzała w tym kierunku, żeby 
jak najszybciej zahamować proces 
destrukcji siedlisk priorytetowych 
i równocześnie chronić gatunki 
charakterystyczne dla tych siedlisk 
- powiedział Minister Jan Szyszko. 
Oznacza to podział Puszczy na dwie 
części – pierwszej, pozostawionej 
samej sobie, bez ingerencji człowie-
ka, drugiej - chronionej metodami 
gospodarki leśnej. Ponadto minister 
zapowiedział, że co pięć lat będzie 
prowadzona analiza bioróżnorodności 
w obu częściach puszczy. - To pokaże, 
kto miał rację w sprawie tego, jak 
chronić Puszczę, która jest naszym 
dziedzictwem - mówił na konferencji 
minister Szyszko. 

Decyzja ministra jest próbą 
kompromisu mającego ugasić konflikt 

Jest decyzja 
w sprawie Puszczy Białowieskiej

wokół Puszczy Białowieskiej Przypo-
mnijmy, w ubiegłym roku powstał 
aneks do „Planu Urządzenia Lasu 
na lata 2012-2021” w nadleśnictwie 
Białowieża, zwiększający trzykrotnie 
pozyskanie drewna - z 64,3 tys. 
do 188 tys. metrów sześciennych. 
Leśnicy przekonują, iż wycinka 
drewna jest konieczna ze względu 
na zmasowaną gradację świerka, 
której winna plaga kornika drukarza. 
Argumenty leśników nie przekonują 
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Przez województwo podlaskie 
przebiega 600-kilometrowy Wschodni 
Szlak Rowerowy Green Velo. Trasa 
prowadzi przez Suwałki, Biebrzański 
Park Narodowy, Goniądz, Tykocin, 
Narwiański Park Narodowy, Białystok, 
Supraśl, Eliaszuki, Siemianówkę, Bia-
łowieski Park Narodowy, Hajnówkę, 
Dubicze Cerkiewne, Mielnik. Tą drogą 
rowerową dojechać można do bardzo 
atrakcyjnych turystycznie miejsc. 
Projekt finansuje Unia Europejska i 
polskie państwo.

Na trasie są Miejsca Obsługi 
Rowerzystów (MOR). W takim punkcie 
można wszystko co trzeba w rowerze 

Spotkajmy się na szlaku
dopompować, dokręcić, zmienić linkę, 
koło itd. Rowerzysta może tu odpocząć 
pod daszkiem i na ławeczce, zjeść 
zabraną ze sobą konapkę, rozpalić 
grilla. W tym miejscu są też sanitariaty.

Dwie takie przystanie wybu-
dowano m. in. we wsi Eliaszuki i w 
Siemianówce w gminie Narewka 
i jedną w Dubiczach Cerkiewnych 
(powiat hajnowski). W Eliaszukach 
jest ona usytuowana vis a vis sklepu 
spożywczego i w Siemianówce - obok 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej i przy 
świetlicy (mieści się tu też biblioteka). 

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

MOR w Siemianówce  MOR w Eliaszukach

W sobotę, 12 marca br. w 
Hajnowskim Domu Kultury (HDK) 
odbył się IX Przegląd na haft i 
koronkę powiatu hajnowskiego. Na 
wystawę komisja zakwalifikowała 
prace 29 uczestników. Z gminy 
Narewka na wystawę trafiły hafty 
i koronki Haliny Biryckiej, Danuty 
Kalinowskiej i Małgorzaty Krawczyk. 
Prace Haliny Biryckiej i Małgorzaty 
Krawczyk można było obejrzeć na 
dorocznych wystawach również w 
ubiegłych latach.

W tym roku Halina Birycka 
dostarczyła na konkurs haftowane 

Piękne hafty i koronki na wystawie
ręczniki, Małgorzata Krawczyk - ma-
katki i Danuta Kalinowska - m. in. 
piękny duży obraz “MB z Dzieciąt-
kiem”. Obecnie panie przygotowują 
prace na jubileuszowy dziesiąty 
przegląd.

 Wystawę z dużą ilością pięk-
nych haftów i koronek - są tu m. 
in. firanki na okno, makatki, obrazy, 
obrusy, poszewki na poduszki, 
ręczniki, serwety i serwetki oraz 
zazdrostki - obejrzeć można w HDK 
do 5 kwietnia 2016 roku. 

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Danuta Kalinowska i jej obraz

Halina Birycka i ręczniki

WIEŚCI Z GMIN
Milejczyce - trwa kon-

figuracja urządzeń HOTSPOT 
(otwarty punkt dostępu) umożli-
wiających bezpłatny limitowany 
dostęp do internetu za pomocą 
sieci bezprzewodowej opartej 
na standardzie WI-FI. Aby móc 
korzystać z internetu należy za 
pomocą łącza WI-FI odszukać sieć 
„HOTSPOT_NSSD” zarejestrować 
się oraz podać numer telefonu 
komórkowego, na który przesłane 
zostanie hasło dostępu służące 
nawiązaniu połączenia.

Kleosin. W dniach 9-19 lu-
tego w Zespole Szkół  w Kleosinie 
odbyły się spotkania ze studentami 
z programu AIESIC. Zajęcia prowa-
dzone były w języku angielskim 
przez wolontariuszy z Gruzji, Ukrainy 
i Włoch. W trakcie spotkań uczniowie 
z klas III - VI mogli poszerzyć swa 
wiedzę o kulturze kraju studenta 
oraz doskonalić praktyczną zna-
jomość języka, Zajęcia posłużyły 
również promowaniu właściwych 
postaw społecznych i otwartości 
na inne kultury.

Milejczyce – Z uczniami 
Zespołu Szkół w Milejczycach 
spotkali się policjanci siemiatyc-
kiej komendy policji. Tematem 
spotkania były zagadnienia zwią-
zane z cyberprzemocą . Podczas 
spotkania policjanci z Zespołu 
Prewencji Kryminalnej Nieletnich 
i Patologii zwrócili uwagę, na to 
że każdy internauta ma prawo 
wykorzystywać potencjał sieci do 
samorealizacji, zdobywania infor-
macji, nauki czy zabawy – ponosi 
jednak odpowiedzialność za swoje 
działania w internecie. Powinien 
pamiętać o szanowaniu innych 
użytkowników i respektować ich 
prawa. Uczniowie dowiedzieli się 
jak sobie radzić z cyberprzemocą 
rówieśniczą, jak zabezpieczać 
dowody i jak pomóc osobie, która 
stała się ofiarą przemocy. 

Białystok/Siemiatycze. 
8 marca w Podlaskim Urzędzie 
Wojewódzkim z inicjatywy Wo-
jewody Bohdana Paszkowskiego 
odbyło się spotkanie Starosty Jana 
Zalewskiego z przedstawicielami 
Ministerstwa Spraw zagranicznych. 
Tematem spotkania było m.in. 
uruchomienie przejścia granicz-
nego w Tokarach. Starosta, który 
reprezentował Konwent Powiatów 
Województwa Podlaskiego wręczył 
Markowi Ziółkowskiemu - Podsekre-
tarzowi Stanu w MSZ stanowisko 
Konwentu dotyczące współpracy 
samorządów z Republiką Białoruś.

Siemiatycze. Przeminęła 
już moda na dezawuowanie 
Międzynarodowego Dnia Kobiet. 
Uroczyste świętowanie 8 marca 
nie jest juz obciachowe i w coraz 
większej ilości firm jest to okazja do 
spotkania się kierownictwa zakładu 
z pracującymi w nim paniami. 
Tak tez się stało w siemiatyckim 
starostwie. Starosta Jan Zalewski 
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Jest decyzja 
w sprawie Puszczy Białowieskiej

ekologów. Większość środowiska 
naukowego podkreśla, że gradacja 
jest naturalnym zjawiskiem, a las 
sam poradzi sobie z atakiem kornika 
i zdoła się odbudować. W sprawie 
Puszczy wypowiedzieli się także 
przedstawiciele lokalnych samorzą-
dów. Petycję w sprawie wypracowania 
kompromisu w sprawie sytuacji 
w Puszczy podpisali samorządowcy 
z powiatu hajnowskiego, z kolei sa-

morząd województwa podlaskiego 
w specjalnym stanowisku podjętym 
22 lutego br. w trakcie sesji sejmiku, 
zaapelował do rządu o wypracowanie 
rozwiązania w sprawie zarządzania 
Puszczą Białowieską oraz o działa-
nia na rzecz rozwoju tego regionu. 
Odrębną petycję z podpisami 500. 
osób, skierowaną do premier Beaty 
Szydło, złożyli na początku marca 
mieszkańcy regionu. 

Katarzyna Nikołajuk
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Zarząd Powiatu Siemiatyckiego 
rozstrzygnął konkurs ofert w zakre-
sie „wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej”.

Dotacje otrzymają:
- Katolicki Klub Sportowy „Orzeł” 
Siemiatycze – 10 400 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Błyskawica” w Czartajewie – 6 300 zł
- Powiatowy Szkolny Związek Spor-
towy w Siemiatyczach – 5 200 zł
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy 
„Sprinter” w Siemiatyczach – 3 100 zł.

Rozstrzygnięty został także 
konkurs na dofinansowanie reali-
zacji zadań publicznych z zakresu; 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego oraz pod-
trzymywanie i pielęgnowanie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej w 2016 r. 

Dotacje otrzymały:
- Siemiatyckie Towarzystwo Hippiczne 
„Szwadron” na zadanie pn. „Powiat 
Siemiatycki i kawalerzyści zapraszają 

Podzielone dotacje
na wspólną lekcje historii” - 5 000 zł
- Dekanalny Instytut Kultury Prawo-
sławnej w Siemiatyczach na zadanie 
„ XIII Międzynarodowy Przegląd Pieśni 
Paraliturgicznej” - 3 000 zł
- Stowarzyszenie „Czarnianki” z Czar-
nej Wielkiej na zadanie „Organizacja 
imprezy ludowej – Dni Czarnej Wielkiej 
2016” - 2 000 zł
- Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” 
z Witkowic na zadanie „Malowanie 
Naszego Dziedzictwa – II integracyjny 
plener” - 2 000 zł 

(wss)

Od 22 do 28 lutego w siemia-
tyckim LO przebywali zagraniczni 
studenci, którzy przyjechali jako 
przedstawiciele organizacji AIESEC 
w ramach projektu ”PEACE Cross-Cul-
tural Understanding”. Projekt PEACE 
organizowany jest przez AIESEC 
Komitet Lokalny przy Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Stanowi 
on odpowiedź na potrzebę rozwoju 
w Polsce zrozumienia międzykul-
turowego, zwalczania stereotypów, 

ZAGRANICZNI STUDENCI 
W SIEMIATYCKIM LO

nietolerancji i uprzedzeń. Do projektu 
tego siemiatycki ogólniak przystąpił 
już po raz czwarty. W poprzednich 

latach gościł studentów z Japonii, 
Kolumbii, Brazylii, Rosji, Czarnogóry, 
Włoch, Korei, Kirgistanu i Indonezji.

Tym razem byli w siemiatyckim 
LO: Aline z Vitória – miasta w Brazylii 
oraz Shamshad urodzony w Dhaka 
w Bangladeszu, a od kilku lat stu-
diujący i mieszkający w Vancouver 
w Kanadzie, w prowincji Kolumbia 
Brytyjska.

Przez tydzień byli oni gośćmi 
na lekcjach języka angielskiego we 
wszystkich klasach, a po południu 
poznawali powiat siemiatycki. 
Zwiedzili siemiatyckie zabytki, św. 
Górę Grabarkę, spotykali się z sie-
miatyckim gimnazjalistami oraz brali 
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Wojskowa Akademia Techniczna 
a Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska 
nagrodziła Politechnikę Białostocką.

W Bielsku Podlaskim puchar 
Starosty bielskiego dr Sławomira 
Snarskiego otrzymała Akademia 
Morska w Gdyni, a puchar Burmistrza 
Jarosława Borowskiego Państwowa 
Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.

W Hajnówce starosta Mirosław 
Romaniuk statuetką żubra nagrodził 
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 
w Lublinie, a Burmistrz Jerzy Sirak 
swą nagrodę przyznał Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.

Po kilkudniowej przerwie ko-

lejne prezentacje odbyły się w Sie-
miatyczach. Starosta Jan Zalewski 
nagrodził pucharem Uniwersytet 
w Białymstoku a Burmistrz Piotr 
Siniakowicz pamiątkowym gra-
wertonem wyróżnił Wyższą Szkołę 
Agrobiznesu w Łomży.

W Zambrowie Starosta Robert 
Rosiak swą nagrodę przyznał Pań-
stwowej Wyższej Szkole Informa-
tyki i Przedsiębiorczość w Łomży. 
Drugiej nagrody nie było bowiem 
zambrowski burmistrz nie zechciał 
objąć swym patronatem naszej 
imprezy,

Tegoroczne prezentacje za-
kończyliśmy 2 marca w Wysokiem 

KADRY
Nowym dyrektorem Oddziału 

Regionalnego KRUS w Białymstoku 
został (5 marca) Krzysztof Jawo-
rowski, długoletni samorządowiec 
i rolnik. Wspólnie z żona prowadzi 
40-hektarowe gospodarstwo we 
wsi Kadłubówka w gminie Brańsk.

*
Nowym Z-cą Komendanta 

Powiatowego Policji w Siemiaty-
czach został podinspektor Tomasz 
Wyszkowski naczelnik Wydziału 
Kryminalnego w KP Policji w Biel-
sku Podlaskim. Dotychczasowy 
z-ca Komendanta Robert Zasłona 
przeszedł na emeryturę.

* 
Nowym Komendantem 

Powiatowym Straży Pożarnej 
w Hajnówce został ( z dniem 
26 lutego) dotychczasowy z-ca 
bryg Piotr Rybak. Dotychczasowy 
długoletni komendant st. bryg. 
Jarosław Marek Trochimczyk 
przeszedł na emeryturę.

* 
27 lutego decyzją Podlaskie-

go Komendanta Wojewódzkiego 
PSP pełniącym obowiązki komen-
danta Miejskiego w Białymsto-
ku został st. brygadier Robert 
Wierzbowski dotychczasowy 
naczelnik wydziału kontrolno-
-rozpoznawczego w komendzie 
wojewódzkiej straży.
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Znamy już wyniki badań czytel-
nictwa w 2015 r przeprowadzonych 
przez Bibliotekę Narodową. Utrzymuje 
sie tendencja spadku czytelnictwa.

- W 2015 roku lekturę co naj-
mniej jednej książki zadeklarowało 
37 proc. badanych. 

- Podobnie jak w poprzednich 
latach zmienną najsilniej determi-
nującą czytanie książek było wy-
kształcenie - im wyższe, tym wyższy 
odsetek czytelników. Czytelnictwo jest 
także wyższe wśród kobiet niż wśród 
mężczyzn. O ile jeszcze w 2012 roku 
odnotowywaliśmy nieco silniejszą 
zależność pomiędzy czytelnictwem 
a płcią wśród badanych bez wyższego 
wykształcenia, o tyle od roku 2014 
siła tego związku jest podobna we 
wszystkich grupach wykształcenia.

- W porównaniu do roku 2000 

Czytamy coraz mniej
czytelnictwo zmalało obecnie naj-
wyraźniej wśród mężczyzn i osób 
młodych. 

- Wybory lekturowe badanych 
cechuje niewielka zmienność. Naj-
większą publiczność mają powieści, 
zwłaszcza romanse, sensacje i fan-
tastyka. Najczęściej wymienianym 
autorem był w 2015 roku - podobnie 
jak w poprzednich latach - Henryk 
Sienkiewicz.

Gdy ta gazeta dotrze do czytel-
ników będą już znane wyniki eliminacji 
wojewódzkich Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu „Piosenka Białoruska 2016”. 
Zamieszczamy je na naszej stronie 
www.wiescipodlaskie.eu 

Piosenka Białoruska 
2016

Masz jakiś pomysł na projekt? 
Nie trzymaj go w szufladzie, zgłoś 
się do programu „Hub of Talents”. 
W tworzeniu programu zaangażo-
wało się ponad 50 podmiotów,m.in. 
samorządy terytorialne, uczelnie, 
fundusze kapitałowe oraz duże 
przedsiębiorstwa.

Z tak silnym wsparciem każdy 
innowator ma szansę w krótkim czasie 
przejść drogę od niedoświadczonego 
pomysłodawcy do świadomego swo-
ich możliwości rynkowych pioniera, 
który działa na skalę globalną.

Więcej informacji na naszej 
stronie www.wiescipodlaskie.eu

Zgłoś się do 
projektu 

Hub of Talents
Umowę o współpracy podpisują prof. Lech Jerzy Dzienis - rektor 
Politechniki Białostockiej i Ryszard Flanc dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

Mazowieckiem. Miały one niezwykle uroczysty 
charakter albowiem w trakcie imprezy Politechnika 
Białostocka podpisała z goszczącym nas od trzech 
lat Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych 
umowę o współpracy. To najbardziej wymierny efekt 
Prezentacji. W Wysokiem nagrodę Starosty Bohda-
na Zielińskiego otrzymała Politechnika Białostocka 
a nagrodę Burmistrza Jarosława Siekierko Społeczna 
Akademia Nauk z Łodzi.

Szczegółowe relacje z każdego dnia Prezentacji 
na naszej stronie internetowej www.wiescipodlaskie.eu

 Wiesław Sokołowski
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WIEŚCI Z GMIN
w towarzystwie wicestarosty 
i sekretarza urzędu spotkał się 
przy kawie i ciasteczkach z pra-
cownicami starostwa i złożył im 
życzenia w imieniu męskiej części 
pracowników Urzędu, którzy sta-
nowią mniejszość bowiem kobiet 
pracuje 50 a mężczyzn 29.

„Drogie Panie, jesteście źró-
dłem miłości, piękna i mądrości. 
Jak nikt inny, każdego dnia dbacie 
o domowe ognisko i rodzinę, nie 
szczędząc na to czasu, energii 
i sił. Z okazji Święta Kobiet ży-
czymy wszystkim Paniom wiele 
szacunku, podziwu i uznania za 
wysiłki włożone w pełnienie wielu 
społecznych funkcji.” powiedział 
Starosta do zgromadzonych pań.

Siemiatycze. 12 marca SP 
ZOZ w Siemiatyczach zorganizował 
„Białą sobotę”. W tym dniu można 
było bezpłatnie zbadać poziom 
glukozy we krwi, zmierzyć ciśnienie 
a pielęgniarki dodatkowo obliczały 
współczynnik BMI.

Czartajew. 14 marca ruszy-
ła przebudowa drogi powiatowej 
nr 1710B na odcinku Siemiatycze 
- Czartajew - Krasewice Stare 
oraz drogi 1726B na odcinku 
Czartajew - droga wojewódzka 
Siemiatycze - Ciechanowiec. Prace 
obejmują m.in. wykonanie chod-
ników, przebudowę nawierzchni 
bitumicznej,wykonanie poboczy 
i rowów. Wykonawca robót bielski 
MAKSBUD zobowiązał się zakoń-
czyć inwes tycję do połowy lipca.

Juchnowiec Kościelny. 
W odbytym w Białymstoku tur-
nieju tańca zespól dziewcząt 
z Juchnowca zdobył 3 miejsce 
w kategorii Mini Formacje do lat 
15, powtórzył tym samym sukces 
sprzed roku.

Dziewczęta startowały w ka-
tegorii Hip-Hop. 

Cd. ze str. 2

W Gminie Orla ruszył projekt 
„Równaj Szanse” dofinansowany 
przez Polsko - Amerykańską Funda-
cję Wolności administrowany przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, 
realizowany przez Fundację EDM. 
Tematem wiodącym projektu są 
zwyczaje, tradycje i obrzędy z naszego 
regionu. W projekcie pt. „Nasz czas 
– strażnicy tradycji” bierze udział 20 
gimnazjalistów i licealistów. Projekt 
ma na celu nauczenie nas pracy 
w grupie, umiejętności organizacji 
różnorodnych przedsięwzięć oraz 
ukazanie nam piękna naszej małej 
ojczyzny i poznanie jej zasobów. Za 
nami już część warsztatów filmowych 
i wykonanie gwiazdy kolędniczej. Po-
znaliśmy tajniki pracy z kamerą. Wie-
my, jak wyglądają poszczególne plany 
filmowe, ujęcia, jak wykorzystywać 
oświetlenie, aby osiągnąć zamierzony 
efekt. Po zajęciach teoretycznych 

Orla Nasz czas – strażnicy tradycji
ruszyliśmy z kamerami w teren, 
aby w praktyce wykorzystać nowo 
poznaną wiedzę. Z tajnikami 
wykonania „Koladnoj gwiezdy” 
zapoznał nas pan Piotr Bogace-
wicz z Krywiatycz. Następnie po 
zgromadzeniu 
niezbędnych ma-
teriałów sami wy-
konaliśmy taką 
gwiazdę. Efekty 
naszej pracy 
przedstawiliśmy 
rodzicom pod-
czas wywiadówki. 
O kolejnych eta-
pach naszego 

projektu i ich efektach poinformujemy 
w następnych artykułach.

Reprezentantka grupy
uczennica klasy 2 gimnazjum 

Marlena Kalina

W dniu 18.02.2016 r. odbył się w Zespole Szkół w Dziadkowicach „Kon-
kurs Piosenki Radosnej”.

 W konkursie wystartowały klasy IV-VI szkoły podstawowej i I-III 
gimnazjum. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali ciekawe pomysły. Jury 
najlepiej oceniło następujące występy:
I - „Szparka sekretarka”, kl. III gimnazjum
II - „Motylem jestem”, kl.II gimnazjum
III - „Historia pewnej miłości”, kl. V.

W czasie obrad jury wystąpiły dzieci klas I - III szkoły podstawowej. 
Zwycięskie zespoły zaprezentowały się również przed Rodzicami, którzy 
przybyli na semestralną wywiadówkę. Portal ZS Dziadkowice

Dziadkowice

Konkurs Piosenki Radosnej



5

GMINA WYSZKI

Wieści Podlaskie         5

We wtorek 16 lutego naszą 
szkołę odwiedziła grupa Zaelektry-
zowani. Młodzi chemicy w zabawny 
sposób przeprowadzili żywą lekcje 
przyrody wzbogaconą o doświadcze-
nia chemiczne z udziałem naszych 
uczniów. Dzieciom bardzo podobały 
się wybuchy, ogień trzymany w dło-
niach, wyciekająca masa słoniowa itp. 
Pokaz zakończył quiz z nagrodami. 

GRUPA ZAELEKTRYZOWANI
Strabla

Pod takim hasłem 11 marca 
2016r. w naszej szkole odbył się apel 
propagujący ideę oszczędzania wśród 
uczniów. Aby zachęcić wszystkich do 
systematycznego korzystania z SKO 
uczniowie z klas I i III pod kierunkiem 
opiekuna Pani Ewy Konopka przed-
stawili inscenizację o oszczędzaniu. 
W ten sposób uczniowie udowodnili, 
że oszczędność i gospodarność są 
w życiu bardzo potrzebne.

Topczewo
„Kto nie chce wiedzieć co to jest nędza 

niech razem z nami oszczędza”
Podczas apelu zostały rów-

nież wręczone nagrody za udział 
w konkursie „Rymowanka lub wiersz 
o oszczędzaniu” Oto nagrodzeni 
uczniowie:

Klasy I-III
I miejsce: Olendzka Dominika
II miejsce: Seliwanów Kamil
III miejsce: Dziemian Karolina

Klasy IV-VI
I miejsce: Poniatowska Natalia

II miejsce: Boguszewska Klaudia
III miejsce: Olejnik Daria

Wyróżnieni: Radulski Konrad, 
Topczewski Hubert, Borowska Paulina, 
Pasińska Zuzanna

Gratuluję wszystkim nagro-
dzonym i zapraszam do udziału 
w kolejnych konkursach!

Ewa Konopka

30 stycznia 2016 r. w Świe-
tlicy Wiejskiej w Niewinie Borowym 
(budynek byłej szkoły) odbył się Bal 
Karnawałowy, którego organizatorami 
byli: Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” 
i Ochotnicza Straż Pożarna.

65 osób przybyło na tę imprezę. 
Należy przyznać i to z zadowoleniem, 
iż organizatorzy nie spodziewali się 
takiej frekwencji. Sala pomieściła 
wszystkich, a wyglądała tego wieczoru 
zjawiskowo. Mnóstwo kolorowych 
balonów, wstęgi i serpentyny na 
sufitach, pięknie ustawione przy-
dekorowane stoły - wszystko to 

Bal Karnawałowy 
w Niewinie Borowym

wprawiło przybyłych gości w uro-
czysty balowy nastrój. Aby goście 
czuli tu przyjazną i miłą atmosferę 
zadbali o to organizatorzy. O suto 
zastawione smacznymi potrawami 
stoły postarała się firma cateringowa 
z Łap. Oprawę muzyczną zapewnił 
DJ z Bielska Podlaskiego. Muzyka 
z ciekawymi efektami świetlnymi 
porywała wszystkich do tańca, 
dlatego zabawa przednia trwała 
prawie do rana.

Dodatkową atrakcją balu była 
loteria fantowa. 31 losów, w cenie 
po 10 zł. rozeszło się w kilka minut. 
Większość gości, oprócz wesołej 
zabawy, do wspomnień z balu 
dołączyła przydatne przedmioty 
codziennego użytku.

W tym miejscu organizatorzy 
imprezy kierują serdeczne słowa 
podziękowania firmom, które poda-
rowały „fanty” na przeprowadzenie 
tej loterii. 

Podsumowując, należy stwier-
dzić: super impreza i wszyscy goście, 
super dj. i kucharki, no i super or-
ganizatorzy. Powtórzymy to za rok, 
z jeszcze ciekawszymi atrakcjami 
i niespodziankami.

Relacja przygotowana 
przez Zarząd SAW, materiał 

nadesłała E. B. Gromada. 
Foto SAW, 

nadesłała M. Niewińska

To już dziewiąty raz seniorzy 
Gminy Wyszki mieli okazję na co-
roczne spotkanie karnawałowe, które 
odbyło się 4 lutego 2016 r. w świetlicy 
w Topczewie. Dyrektor Gminnego 
Centrum Biblioteczno – Kulturalnego 
w Wyszkach p. Henryk Zalewski jako 
organizator powitał zaproszonych 
gości i wszystkich przybyłych seniorów, 
po czym głos zabrali kolejno: Wójt 
Gminy Wyszki p. Mariusz Korzeniewski 
oraz proboszcz miejscowej parafii 
ks. Paweł Anusiewicz (w imieniu 
własnym i proboszcza parafii 
w Strabli ks. Antoniego Kunickiego). 
Wyrazili oni szacunek zebranym 
a zarazem podziw, że potrafią 
sobie tak zorganizować czas, że 
oprócz pomocy rodzinie w co-
dziennych obowiązkach przybyli 
na wspólną zabawę.

Przedstawiciele Wydziału Pre-
wencji KPP w Bielsku Podlaskim 
p. Sylwia Bagniuk oraz mł. asp. Ma-
riusz Boratyński omówili zagrożenia 

IX Spotkanie Seniorów Gminy Wyszki
czyhające na seniorów i zasugerowali 
tzw. ograniczone zaufanie wobec 
nieznanych osób czy „nadzwyczaj-
nych okazji” handlowych. Następnie 
p. Alina Dębowska dyrektor Muzeum 
w Bielsku Podlaskim i p. Jerzy So-
łub opowiedzieli o swoim projekcie 
ochrony ręcznika ludowego na terenie 
powiatu bielskiego, przedstawiając 
jednocześnie publikacje związane 
z ww. tematem.

Na spotkanie przybyli również 

Przewodniczący Rady Gminy Wyszki 
p. Arkadiusz Krasowski, Radny Gminy 
Wyszki p. Marcin Lasota oraz przed-
stawiciele Green Bear Corporation 
Poland S.A. – p. Krzysztof Zieniewicz 

oraz panie Agata Furlepa i Małgorzata 
Bazyluk. Firma ta była sponsorem 
m. in. smacznych pączków - delikates 
Tłustego Czwartku.

Zabawę biesiadną zapocząt-
kował swoim koncertem zespół 
śpiewaczy Młodzi Duchem ze Strabli 
a całą część taneczną prowadził 
p. Wojciech Ostrowski z Brańska. 
Nie małą rolę w oprawie muzycznej 
spełnili panowie Arkadiusz Krasowski 
i Tomasz Kalinowski, którzy przygry-

wali razem z p. Wojtkiem.
Dziękuję bardzo przybyłym 

gościom za ciekawe prelekcje, 
sponsorom, p. Katarzynie Gór-
skiej za udostępnienie świetlicy, 
p. Stanisławowi Krasowskiemu 
za bezpieczny przewóz osób 
oraz swoim pracownikom: pa-

niom Katarzynie Borowskiej i Zofii 
Oksiucie, p. Arkadiuszowi Krasow-
skiemu, p. Annie Olejnik za pomoc 
w przygotowaniu spotkania.

Do zobaczenia za rok.

1 kwietnia rusza program 500 
plus. Wsparcie w wysokości 500 zł 
miesięcznie otrzymają rodziny posia-
dające dwoje lub więcej dzieci. Rodziny 
o niskich dochodach otrzymają wsparcie 
także na pierwsze - lub jedyne - dziecko.

Wniosek o świadczenie wycho-
wawcze będzie można złożyć w gminie, 
w której mieszkamy, za pośrednictwem 
Poczty Polskiej, przez internet oraz w 18 
bankach, które zgłosiły się do programu. 

Więcej informacji na naszej stronie 
internetowej www.wiescipodlaskie.eu

Bezpieczne Gospodarstwo
Rozpoczął się XIV Ogólnokrajowy 

Konkurs „ Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”. Udział w konkursie mogą brać 
osoby pełnoletnie prowadzące pro-
dukcyjną działalność rolniczą, które 
są ubezpieczone w KRUS.

Szczegółowe warunki uczestnic-
twa można znaleźć na stronie KRUS 
i Urzędów Gmin.

 Program 
„Rodzina 500 plus”
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20 lutego br. przedstawiciele 
władz samorządowych Miasta i 
Gminy Wasilków koło Białegostoku 
przyjechali do gminy Narewka w 
powiecie hajnowskim, aby poznać 

jej osiągnięcia przede wszystkim w 
dziedzinie kultury, sportu i rekreacji 
oraz agroturystyki. W zebraniu wzięli 
udział m. in. Mikołaj Pawilcz, wójt 
gminy Narewka, Paweł Kalinowski, 
Leon Chlabicz, Stanisław Sadowski, 
Barbara Birycka, Anna Gresiuk, Jan 
Ciełuszecki i Walentyna Pańkowska, 
radni gminy Narewka, Helena Rejent, 
dyrektorka GOK, Elżbieta Kuncewicz, 
przewodnicząca Stowarzyszenia “Stor-
czyk”, Olimpia Pawilcz, przewodniczą-
ca Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Narewkowskiej, Halina Wierzchowska, 
przewodnicząca Stowarzyszenia 
Gospodarstw Agroturystycznych. 

Wasilkowscy samorządowcy 
zadawali wiele pytań. Wszystko ich 
interresowało. Obszernych informacji 
udzielili wójt gminy Narewka i dy-
rektorka GOK. Spotkanie najdłużej 

Samorządowcy z Wasilkowa 
odwiedzili gminę Narewka

trwało w Gospodarstwie Agrotu-
rystycznym „Bora-Zdrój” Ludmiły 
i Borysa Kozłowskich w Lewkowie 
Nowym. Tu pokazano im tradycyjny 
wypiek chleba razowego i bułek 

oraz pieczenie babki ziemniacza-
nej. Instruktorka Olga Maksymiuk 
urządziła pokaz rzeźbienia w glinie i 
Borys Kozłowski pokazał, jak wykonać 
rysunek na desce metodą pirografii. 
Goście chętnie zwiedzili gospodarstwo 
pana Borysa, w tym m. in. skansen, 
“Leśną Galerię”, salę sportową i łaźnię 
parową. Po spacerrze zaproszono 
gości na obiad. 

 Następnie udali się oni do 
Narewki, a tam do Galerii im. Ta-
mary Sołoniewicz (tu obejrzeli m. 
in. wielką makietę dawnego pałacu 
carskiego w Białowieży, wkonaną 
przez Romana Malinowskiego) i do 
Świetlicy Środowiskowej. 

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

WIEŚCI SPOD §§§
27 lutego w tragicznym 

wypadku drogowym na odcinku 
Pasieczniki Duże – Jagodniki zgi-
nął 39-letni podkomisarz Michał 
Kazimiruk. Podróżujący z nim 
30-letni st. sierżant Mariusz Ste-
paniuk z poważnymi obrażeniami 
trafił do szpitala. Obaj hajnowscy 
policjanci ochraniali w tym dniu 
Marsz Żołnierzy Wyklętych i po 
pracy wracali do domu.

29 lutego bielscy policjanci 
zatrzymali 35-latka - mieszkańca 

Cd. str. 7

ZAGRANICZNI STUDENCI 
W SIEMIATYCKIM LO

udział w warsztatach kulinarnych 
i tanecznych. Uczestniczyli także 
w specjalnie przygotowanej, przez 
klasę IID, „Biesiadzie polskiej”, na 
której mieli okazję poznać polskie 
zwyczaje weselne oraz spróbować 
potraw tradycyjnej podlaskiej kuchni. 

Udział w tym projekcie i spotkania 
z obcokrajowcami dały uczniom sie-
miatyckiego LO nie tylko możliwość 
bezpośredniego kontaktu z odległym 
światem, ale również okazję do 
sprawdzenia swoich umiejętności 
językowych.

Portal ZS Siemiatycze

Cd. ze str. 2

W tym roku mija 
55 lat od powstania 
Zespołu Szkół Rolni-
czych w Ostrożanach. 
To wyjątkowa okazja do 
świętowania. Dlatego też 
w sobotę - 25 czerwca 
w placówce odbędzie 
się III Zjazd Absolwentów Zespołu 
Szkół Rolniczych w Ostrożanach. 
Zjazd jest doskonałą okazją nie 
tyko do spotkania po latach i inte-
gracji absolwentów, lecz również 
do refleksji nad historią placówki 
i perspektywami jej rozwoju. Szkoła 

 III ZJAZD ABSOLWENTÓW 
ZSR OSTROŻANY

w Ostrożanach powstała 
w 1961 roku. W 1996 
roku szkoła obchodziła 
swoje 35-lecie. Z tej 
okazji nadano placówce 
imię Wincentego Witosa 
i ufundowano sztandar. 
Pierwszy zjazd absolwen-

tów odbył się w 2001 roku (40-lecie 
istnienia szkoły), kolejny w 2011 roku 
(50-lecie istnienia szkoły).

Więcej informacji na temat 
zjazdu absolwentów pod numerem 
tel. ZSR Ostrożany: (85) 655 14 11 
(85) 655 14 01

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS 
maja możliwość skorzystania 
z 21-dniowych turnusów rehabi-
litacyjnych. Poddanie się rehabi-
litacji jest dobrowolne i w niczym 
nie ogranicza prawa rolników do 
świadczeń pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego rolników. Pobyt 
na turnusie jest bezpłatny, a rolnik 
otrzymuje dodatkowo zwrot kosztów 
przejazdu.

Podstawą do skierowania na 
rehabilitację leczniczą jest wniosek 
lekarza leczącego lub prawomocne 
orzeczenie lekarza rzeczoznawcy 
KRUS bądź orzeczenie komisji 
lekarskiej KRUS.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w najbliższej placówce 
KRUS.

Rehabilitacja 
lecznicza 

KRUS

2 marca 2016 roku dzieci 
z Oddziału Przedszkolnego Szkoły 
Podstawowej w Czartajewie w ra-
mach realizacji bloku tematycznego 
,,Pojazdy – na lądzie, wodzie i w po-
wietrzu” wybrały się do Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Sie-
miatyczach. Celem wycieczki było 

Czartajew
Przedszkolaki z wizytą w Straży

poznanie pracy strażaków, sprzętu 
jakim się posługują podczas akcji, 
a przede wszystkim pojazdów spe-
cjalnego przeznaczenia jakim są 
samochody strażackie.

Dzieci z niecierpliwością cze-
kały na swój pierwszy wyjazd poza 
szkołę. Strażacy przyjęli nas ciepło 

i serdecznie. Oprowadzili nas po straż-
nicy, pokazali pojazdy, opowiedzieli 
o swojej pracy. Ale najlepsze czekało 
na nas w sali ,,Ognik”. Tuż po wejściu, 
dzieci zostały ubrane w strażackie 
mundurki, każde z nich otrzymało 
hełm...Ucichły śmiechy, przedszkolaki 
były jak zaczarowane. Słuchały opo-

wieści o odpowiedzialnej, 
trudnej pracy strażaków. 
Poznały numer alarmo-
wy 998.

Wielkim przeży-
ciem było ,,przećwicze-
nie” przez każde dziecko 
zgłoszenia pożaru przez 
telefon - rozmowa ze 
strażakiem. Odbyły się 
też ćwiczenia strażackie 
- przedszkolaki wchodzi-
ły na drabinę, biegały 
ze strażackim wężem, 
,,uciekały” na czworaka 
z zadymionego pomiesz-
czenia. Obejrzały rów-
nież bajkę edukacyjną 
z ulubionymi bohaterami 
,,Bolkiem i Lolkiem”, 

otrzymały książeczki edukacyjne 
o myszce , która udzielała rad jak 
zapobiegać pożarom.

Na koniec pięknie podziękowały 
strażakom za tak wspaniałe przyjęcie. 
Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i pełni 
wrażeń wróciliśmy do szkoły.
Wychowawczyni kl. ,,0” K. Łopaciuk

           Portal UG Siemiatycze 

Pod takim hasłem 18 lutego 
2016r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Rudce odbyła się niecodzienna 
lekcja przyrody. Prowadziło ją dwóch 
animatorów specjalizujących się 
w propagowaniu edukacji przyrodni-
czej poprzez zabawę, doświadczenia 
i eksperymenty.

Jeden z prowadzących wcielił 
się w postać niezbyt okrzesanego, 
ale zabawnego jaskiniowca. Drugi 

Rudka

Czy to magia? Nie, to czysta nauka” 
zaś to naukowiec, który chce prze-
kazać wiedzę swojemu kompanowi 
i jednocześnie wszystkim uczniom.

W ramach spektaklu uczniowie 
obserwowali proste eksperymenty 
związane z naukami przyrodniczymi. 
Dowiedzieli się, na czym polega gwał-
towny samozapłon, tworzenie mgły, 
wytwarzanie domowym sposobem 
helu i wodoru, rozkład termiczny 
glukonianu wapnia. Dzieci obejrzały 
ciekawe doświadczenia związane 
z dwutlenkiem węgla. Poznały też 
podstawy anatomii budowy ludz-
kiego ciała i dowiedziały się, jakie 
są podstawowe funkcje życiowe 
organizmu.

Ta żywa lekcja przyrody bardzo 
podobała się wszystkim widzom. 
Najbardziej cieszyli się ci uczniowie, 
którzy w aktywny sposób mogli 
uczestniczyć w pokazie.

(portal ZS Rudka)
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gminy Bielsk Podlaski - podejrzane-
go o kłusownictwo. Zabezpieczono 
także wnyki oraz podzielone już 
na porcje mięso z nielegalnie 
upolowanej sarny. Podejrzanemu 
grozi kara do 5 lat więzienia.

3 marca kierujący oplem 
44-letni mężczyzna nie zachował 
ostrożności i potrącił na ulicy 
Krynicznej w Bielsku Podlaskim 
65-letnia kobietę, która z urazem 
nogi trafiła do szpitala. Kierowca 
był trzeźwy, policja zatrzymała 
mu prawo jazdy.

4 marca w godzinach wie-
czornych ,na krajowej 19 w rejonie 
wsi Ploski, doszło do potracenia 
50-letniej rowerzystki przez 
35-letniego kierowce dostaw-
czego Peugeota. Z ustaleń policji 
wynika, że podczas wyprzedzania 
rowerzystki została ona potracona 
lusterkiem. Kobieta nie miała 
żadnych elementów odblaskowych, 
a rower nie był oświetlony. Kobieta 
zmarła na miejscu. Kierowca był 
trzeźwy.

Policja po raz kolejny ape-
luje o prawidłowe oświetlenie 
rowerów i używanie elementów 
odblaskowych.

5 marca policjanci z Po-
sterunku Policji w Białowieży za-
trzymali dziwnie się zachowującą 
25-letnią kobietę. Okazało się, 
że kobieta była pod wpływem 
narkotyków. U pasażera pojazdu, 
który nie miał zapiętych pasów 
bezpieczeństwa znaleziono pół 
grama marihuany i 0,6 grama 
haszyszu. Kierująca straciła prawo 
jazdy a pasażer został zatrzymany 
do wyjaśnienia.

8 marca tuż przed północą 
w miejscowości Starowieś 23-latek 
kierujący oplem nie zachował praw-
dopodobnie należytej ostrożności 
na łuku drogi i uderzył w betonowy 
słup przydrożnego ogrodzenia. 
Wskutek odniesionych obrażeń 
kierowca poniósł śmierć na miejscu.

9 marca w godzinach wie-
czornych hajnowscy policjanci 
otrzymali zgłoszenie, że pijana 
matka opiekuje się 5 letnią có-
reczką. Zgłaszającym był ojciec 
dziecka. Po przybyciu na miejsce 
stwierdzono, że matka ma prawie 
4 promile alkoholu, a troskliwy 
ojciec 2 promile. Dziewczynka 
powiedziała funkcjonariuszom 
policji, że nic nie jadła cały dzień. 
Dziecko zostało przekazane pod 
opiekę bliskiej osoby a „troskliwymi” 
rodzicami zajmie się sad.

11 marca w okolicy Chraboł 
kierująca peugeotem 39-letnia 
kobieta z nieznanych przyczyn 
zjechała na przeciwny pas ruchu 
i uderzyła w ciężarowego dafa 
. W wyniku zderzenia naczepa 
dafa przełamała się i uderzyła 
w osobowe volvo. Kobieta trafiła 
do szpitala w Białymstoku, a kie-
rowca volvo do szpitala w Bielsku 
Podlaskim.

Kronikę sporządzono na 
podstawie informacji z www. 
podlaska policja..gov.pl 

Pomoc społeczna jest jednym 
z istotnych zadań samorządu po-
wiatowego, który wymienia ustawa 
z 05.06.1998r. o samorządzie powia-
towym. Powiat hajnowski realizuje 
zadania z zakresu pomocy społecznej 
poprzez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Hajnówce, będące jed-
nostką koordynującą działania w tym 
obszarze (obok PCPR funkcjonują 
również placówki powiatowe, których 
celem jest pomoc osobom potrze-
bującym. Są to: Dom Pomocy Spo-
łecznej „Rokitnik” w Białowieży, Dom 
Dziecka w Białowieży oraz Powiatowy 
Ośrodek Wsparcia w Hajnówce. Ze 
środków PFRON otrzymanych przez 
samorząd powiatowy finansowana 
jest także działalność Warsztatów 
Terapii Zajęciowych w Hajnówce). 
Do zadań PCPR, najogólniej mówiąc, 
należy realizacja zadań samorządu 
powiatu z zakresu rehabilitacji spo-
łecznej, wynikających z ustawy z dnia 
27.08.1997r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych tj. wparcie 

Program Aktywny Samorząd 2016
osób niepełnosprawnych, a także 
wydawanie orzeczeń o niepełno-
sprawności, bowiem przy Centrum 
funkcjonuje Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o Niepełnospraw-
ności. Głównym instrumentem 
samorządu powiatowego w pomocy 
osobom niepełnosprawnym są środki 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. By zwięk-
szyć pulę pozyskiwanych funduszy od 
2013r. powiat hajnowski przystąpił 
do realizacji pilotażowego programu 
„Aktywny Samorząd”. Program składa 
się z dwóch modułów – I dotyczy 
likwidacji barier utrudniających 
rehabilitację społeczną i zawodową, 
z kolei w ramach II modułu osobom 
niepełnoprawnym świadczona jest 
pomoc w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym. Realizacja 
Programu będzie także kontynu-
owana w 2016r. Jednak z uwagi 
na ograniczenia w finansowaniu ze 
środków PFRON wydatków inwe-
stycyjnych, realizowanych będzie 
9 z dotychczasowych 11 zadań 

przewidzianych w pilotażowym 
programie „Aktywny samorząd”. 
W ramach Modułu I będzie można 
uzyskać pomoc: w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu, w uzyskaniu prawa 
jazdy kategorii B, w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania, w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym, w zakupie protezy 
kończyn, w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanej protezy 
kończyny, w utrzymaniu aktywności 
zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej tj. dziecka 
będącego pod opieką wnioskodawcy, 
przebywającego w żłobku lub przed-
szkolu albo pod inną tego typu opieką 
oraz na dofinansowanie szkoleń w za-
kresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania. Z kolei w ramach 
II modułu osobom niepełnoprawnym 
świadczona jest pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyższym. 

Termin zakończenia przyjmowania 
wniosków wypada, w przypadku: 
Modułu I - dnia 30 sierpnia 2016 r.; 
Modułu II: - dnia 30 marca 2016r. (dla 
wniosków dotyczących roku aka-
demickiego 2015/2016), i dnia 10 
października 2016r. (dla wniosków 
dotyczących roku akademickiego 
2016/2017). Szczegóły dotyczą-
ce założeń Programu, składania 
wniosków i terminów znajdują się 
na stronie www.powiat.hajnowka.pl. 
Zapraszamy także do kontaktu z Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Hajnówce – pracownicy placówki 
wyjaśnią wszelkie wątpliwości, służą 
pomocą w skompletowaniu wniosku. 
Warto przyjść zapytać.

Kontakt z PCPR:
ul. Piłsudskiego 10A, tel. 

856823642, 856825983; mail: 
pcpr@powiat.hajnowka.pl

Cieszy fakt, że pomimo napo-
tykanych trudności samorząd powia-
towy dba o stworzenie warunków do 
rozwoju osobom niepełnosprawnym.

Katarzyna Nikołajuk 

19 lutego po długiej i ciężkiej 
chorobie, w wieku 86 lat, zmarł 
Marian Mikołaj Jonkajtys, Sybirak, 
członek zarządu Związku Sybira-
ków w Łomży, harcerz, nauczyciel 
i wieloletni dyrektor Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Bielsku Podlaskim, 
prozaik, niestrudzony propagator wie-
dzy o Polsce i Polakach. Uroczystość 
pogrzebowa odbyła się 23 lutego 
w Szczuczynie. Ikonę szczuczyńskiej 

społeczności z honorami pożegnało 
około trzystu osób. 

 Urodził się 9 września 1929 r. 
w Radziłowie, w rodzinie Maksyma 
Feliksa Jonkajtys i Felicji z domu 
Czerepowicz. Do wybuchy wojny 
w 1939 r. ukończył III klasę Szkoły 
Podstawowej w Szczuczynie. 15 
marca 1940 roku NKWD areszto-
wało Ojca, a pozostałą rodzinę 13 
kwietnia wraz z innymi mieszkań-
cami Szczuczyna deportowano do 
Kazachstanu. Tam wraz z mamą 

W Szczuczynie pożegnano Mariana Mikołaja Jonkajtysa, Sybiraka

Dorastał na Syberii, dojrzałe życie związał z Bielskiem
i rodzeństwem spędził 6 lat. Do 
rodzinnego Szczuczyna powrócił 10 
sierpnia 1946 r. W rodzinnym domu 
nie zastał ojca, który zginął 9 lipca 
1944 r. rozstrzelany przez Niemców 
za działalność konspiracyjną. 

Po powrocie do kraju Ma-
rian ukończył Szkolę Podstawową 
w Szczuczynie, a następnie Gim-
nazjum Mechaniczne w Ełku. Od 
1 września 1950 r. podjął pracę 
w macierzystej szkole, najpierw 
jako asystent kierownika warsz-
tatów szkolnych, a następnie jako 
nauczyciel praktycznej nauki za-
wodu i obróbki metali. Kwalifikacje 
nauczycielskie zdobył kształcąc się 
zaocznie w Technikum Przemysłowo-
Pedagogicznym, Studium Nauczy-
cielskim w Warszawie oraz Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, 
której ukończenie uwieńczył tytułem 
magistra techniki. W 1952 roku 
zawarł związek małżeński z kole-
żanką szkolną Wandą Malinowską, 

położną. W Ełku przepracował 20 
lat. W 1970 roku został przeniesiony 
do Bielska Podlaskiego, gdzie podjął 
się organizacji utworzenia Szkoły 
Zawodowej, w której był dyrektorem 
przez 15 lat.

 Po przejściu na emeryturę 
wrócił do Szczuczyna i zajął się 
gromadzeniem materiałów doty-
czących historii jego rodziny oraz 
Szczuczyna. Poszukiwał informacji 
na temat osób wywiezionych z jego 
regionu na Syberię. Był niekwestio-

nowanym autorytetem w dziedzinie 
lokalnej historii. Brał czynny udział 
w pracach Związku Sybiraków. 
W życiu zawodowym pracując z 
młodzieżą opowiadał o tym co 
przeżył w Kazachstanie. Dzielił się 
swą wiedzą z innymi, brał udział 
w wielu spotkaniach ( przeprowadził 
ponad 300 spotkań z młodzieżą), 
często odwiedzał szkoły. Jako harc-
mistrz był czynnym członkiem ZHP 
wychowując kilka pokoleń młodych 
ludzi. Organizował obozy i wycieczki 
patriotyczne po całym kraju, w czasie 
których pokazywał piękno naszej 
Ojczyzny i jej tragiczne losy.

Za wybitne zasługi w utrwalaniu 
pamięci o Zesłańcach Sybiru, za 
osiągnięcia w szkolnictwie i zaan-
gażowanie w działalność ZHP, NOT 
i PTTK otrzymał wiele odznaczeń:– 
Krzyż za Zasługi dla ZHP, Odznakę 
Przyjaciela Dziecka, Odznakę Za-

służonego Białostocczyźnie, Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż 
Kawaleryjski Orderu Odrodzenia, 
Krzyż Zesłańców Sybiru, Medal 
Pro Memoria i Odznakę Honorową 
Sybiraka. Pozostawił po sobie publi-
kację pt. „Przeżyłem, zapamiętałem, 
opowiadam”. 

23 lutego w Szczuczynie w ka-
plicy pw. św. Jana Pawła II odbyły się 
uroczystości pogrzebowe. W ostat-
niej drodze Zmarłego uczestniczyła 
13 osobowa delegacja z Bielska, 
ze szkoły w której pracował wraz 
z obecnym dyrektorem Romualdem 
Margańskim, pocztem sztandarowym. 

Marianie - Byłeś, jesteś i bę-
dziesz dumą Rodziny i Szczuczyna.

 Tadeusz Szereszewski, zdjęcia 
autora i Stanisława Orłowskiego 

Cały tekst na naszej stronie 
internetowej www.wiescipodlaskie.eu

M. Jonkajtys podpisuje swoją 
książkę autorowi artykułu

ZAPROSZENIA
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce serdecznie 

zaprasza na wystawę Pracowni technik plastycznych działającej przy 
Muzeum. Na wystawie prezentowane będą wybrane prace powstałe 
w Pracowni na przestrzeni lat 2014-2015 r. Prace powstawały pod kie-
runkiem Daniela Gromackiego, wśród uczestników były zarówno dzieci, 
młodzież, jak i osoby dorosłe. Na wystawie będzie można zobaczyć 
różne techniki: malarstwo olejne, rysunek, linoryt, gipsoryt, monotypię, 
a także ikony. Uczestnicy brali również udział w plenerach w Czeremsze 
oraz Krynoczce. 

Oto uczestnicy pracowni: Andrejuk Zenaida, Chilimoniuk Mirosław, 
Gierasimiuk Anna, Gromacka Anastazja, Kiełbaszewska Iga, Kierdelewicz 
Tamara, Kot Gabriela, Kulik Iwona, Kulik Sławomir, Kuptel Magdalena, 
Łogwiniuk Irena, Malinowska Eugenia, Nesteruk Anna, Poznańska Hanna, 
Prokopiuk Julia, Sapiołko Marek, Skiepko Małgorzata, Tichoniuk Agnieszka, 
Tichoniuk Marysia, Walentowicz Rafał

Wystawę można oglądać od 18 marca 2016 w galerii Muzeum 
Białoruskiego w Hajnówce.

*
Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie zaprasza uczniów klas 

IV i V szkoły podstawowej do udzialu w konkursie „Malowanie pieśniami 
patriotycznymi”. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej inspi-
rowanej utworem „Wojenko, wojenko ,,,”.

Uczestnik konkursu musi dostarczyć do 20 maja br jedna pracę 
plastyczna wykonana dowolna techniką graficzną.

Wiecej informacji o Akcji można uzyskać w Bibliotece w Zabłudowie
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