FB/Wiadomosci.Lokalne twitter.com/lokalna
BEZ STA£YCH KOSZTÓW I COMIESIÊCZNYCH OP£AT!

SZKOLENIA
BHP
oraz inne US£UGI BHP i P.PO¯.

Lokalne 511 797 444

W IA

w iêcej ni¿ in orm acja...

f

PORTAL

ISSN 1233-622X

D O MO Œ C

I

e-lokalne.pl

BEZP£ATNE PISMO SPO£ECZNOŒCI LOKALNEJ

BHP-TANIO.PL

UKAZUJ¥ SIÊ OD 1990 ROKU

zawsze blisko naszych spraw...

Wielka orkiestra z ma³ej Gminy

„Wielka orkiestra z ma³ej Gminy” - tak zwyk³o siê mówiæ najczêœciej na
jedyn¹ przez d³u¿szy czas w powiecie orkiestrê dêt¹. Nie odbywa siê bez niej
¿adna lokalna uroczystoœæ. Tradycj¹ jest oprawa mszy podczas Pasterki,
Rezurekcji czy Bo¿ego Cia³a. Uroczystoœci pañstwowe, koœcielne i œwieckie
nabieraj¹ zupe³nie innego charakteru, gdy uczestniczy w nich jasionowska
orkiestra.
18 wrzeœnia w Jasionówce odby³y
siê obchody Jubileuszu 40-lecia dzia³alnoœci M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z Jasionówki. Uroczystoœci jubileuszowe rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹
w Koœciele parafialnym pw. Trójcy
Œw. w Jasionówce. Po mszy œwiêtej
uczestnicy uroczystoœci przemaszerowali ulicami Jasionówki na plac przed
budynek Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego gdzie odby³ siê jubileuszowy koncert M³odzie¿owej Orkiestry

Dêtej z Jasionówki oraz pokazy ma¿oretek. W uroczystoœciach jubileuszowych udzia³ wziêli przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych, instytucji
publicznych oraz mieszkañcy Jasionówki.
Wszystko zaczê³o siê w 1976 roku
z inspiracji ówczesnego komendanta
gminnego OSP pana Józefa Kownackiego. Pierwszy sk³ad (w wiêkszoœci
dziœ obecny na jubileuszu)
(ci¹g dalszy na str. 6)

BANK SPÓ£DZIELCZY W MOÑKACH

Moñki ul. Wyzwolenia 13

tel. (85) 727 99 10 do 21

ZAOPATRZENIE DLA ROLNICTWA

STAN-ROL

Bogus³aw Stankiewicz

tel. (85) 716 82 51, (85) 716 88 32

www.stan-rol.pl

MUZEUM NA KÓ£KACH
- Powiem Pani, ¿e ja to tych ¯ydów nie lubiê - powiedzia³ pan w jednym z odwiedzanych przez „Muzeum
na kó³kach” miast. Czyli tak naprawdê nie lubi Pan swojego miasta - odpowiedzia³am.
¯ydzi w tysi¹cach polskich miast i
miasteczek wspó³tworzyli gospodarkê, kulturê, ¿ycie naukowe i spo³eczne.
Bez historii polskich ¯ydów historia
Polski by³aby niekompletna. Œlady tej
historii s¹ wokó³ nas, wystarczy siê rozejrzeæ. Projekt „Muzeum na kó³kach”
od ponad dwóch lat pomaga w³aœnie w
tym rozgl¹daniu.
Wystawa Muzeum Historii ¯ydów
Polskich POLIN podró¿uje po ca³ej
Polsce odwiedzaj¹c niewielkie miasta,
w których przed wojn¹ ¯ydzi stanowili
kilkanaœcie, a nawet kilkadziesi¹t procent. A poniewa¿ niegrzecznie odwiedzaæ kogoœ bez zaproszenia, szukamy
partnerów lokalnych, którzy wype³ni¹
czas naszego trzydniowego pobytu

wydarzeniami towarzysz¹cymi, przypominaj¹cymi o obecnoœci i zwyczajach dawnych s¹siadów.
Knyszyn by³ piêædziesi¹tym siódmym odwiedzanym przez nas miastem. Przyjechaliœmy na zaproszenie
Knyszyñskiego Towarzystwem Re-

gionalnego im. Zygmunta Augusta,
Urzêdu Miasta w Knyszynie oraz
Knyszyñskiego Oœrodka Kultury, a
Pan Krzysztof Bagiñski zosta³ koordynatorem lokalnym projektu. Dziêki
okazanej nam serdecznoœci czuliœmy
siê w Knyszynie jak w domu. Tê domow¹ atmosferê wzmocni³y wydarzenia towarzysz¹ce wystawie: wspólne
gotowanie ¿ydowskich potraw podczas warsztatów kulinarnych, wspólne
jedzenie, s³uchanie o tradycji i œwiêtach ¿ydowskich w trakcie niedzielnego wyk³adu, wspólny spacer i porz¹dkowanie cmentarza ¿ydowskiego.
Dziêki wspania³ej organizacji naszym
Gospodarzom uda³o siê oddaæ atmosferê Bejt Jehudi - ¿ydowskiego domu.
(ci¹g dalszy na str. 4)
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Jeden Kugel wiosny nie czyni…
Nie wiem sam, czy widok smêtnego króla - witaj¹cego od paru lat podró¿nych na rogatkach Knyszyna bardziej mnie irytuje, czy rozbawia ju¿ tylko…

Biedaczek ma bowiem tak¹ minê,
jakby chcia³ pope³niæ rytualne seppuku z powodu tego, co uczyniono z jego
ulubionym grodem i jak wygl¹da dzisiaj „miasto królewskie”. Czy¿by pomys³odawcom tych (finansowanych
zapewnie „projektowo”) oznaczeñ
wydawa³o siê, ¿e napisanie na kawa³ku blachy - „Szlak Królowej Bony”,
uczyni z nierównego chodnika i asfaltowej drogi atrakcjê na miarê rzymskich akweduktów? Jaki¿ to geniusz
wpad³ na pomys³, ¿eby straszyæ potencjalnych turystów smêtnym, tekturowym jegomoœciem w koronie
Sk¹d siê bierze ta ci¹g³a i nieznoœna nieumiejêtnoœæ wykorzystania
swoich atutów, z których najwiêkszym
jest historyczna przesz³oœæ Knyszyna?
Czy to rodzaj klàtwy zaùoýycielskiej
mista, które mieszkañcy okolicznych
miejscowoúci - byã moýe z zazdroúci o
Zygmunta - nazywajà (w zwiàzku z

najwaýniejszà dla niego samego przyczynà jego tutaj pobytów) miastem na
k… ale nie królewskim wcale…? A
moýe po prostu niefrasobliwoúã jego
kolejnych gospodarzy, przyzwyczajonych do lokalnej bylejakoúci i skupiajàcych siæ na budowaniu chodników
przy coraz mnie uczæszczanych ulicach oraz uniýonym witaniu kolejnych
regionalnych i krajowych, politycznych wùadców?
Wyglàda na to, ýe zarzàdzajàcy
obecnie Knyszynem spadkobiercy
królewskich tradycji, nie majà ýadnego sensownego pomysùu na jego przyszùoúã. Podobnie jak wszystkie praktycznie poza Tykocinem okoliczne
miejscowoúci, Knyszyn nie potrafi
zmierzyã siæ ze swojà ýydowskà prze-

szùoúcià i wykorzystaã jej dla przyszùego rozwoju.Kisi siæ od lat w konopielkowo-królewsko-kombatanckim
sosie i grzæênie w ogólnej niepamiæci
oraz nieúwiadomoúci samochodowych
kolumn, zmierzajàcych Eùckà trasà na
weekendowe Mazury.
Nikomu nie przyszùo choãby do
gùowy zorganizowanie na niewykorzystanej zupeùnie przestrzeni knyszyñskiego rynku staùej, zewnætrznej
ekspozycji wielkoformatowych zdjæã pokazujàcych na przykùad przedwojenne miasto. Chætnie obejrzeliby jà
goúcie lokalnego Kugla - po gesslerowych kuchennych rewolucjach. Teraz,
uniesieni zachwytem nad kulinarnymi
pysznoúciami, wsiadajà jak najprædzej
z powrotem do swoich blaszanych pu-

deùek i zostaje po nich tylko siwy
dym…
Chwaliùem ostatnio wùaúcicieli tej
restauracji - wyraýajàc nadziejæ, ýe za
ich inwencjà i pomysùem podàýà wùadze miasta - tak ochoczo grzejàce siæ w
cieple wspólnych z panià Gessler
zdjæã.Niestety na razie mogæ powiedzieã tylko, ýe jeden Kugel wiosny nie
czyni, a na kolejne knyszyñskie pierwiosnki - nie zapowiada siæ zupeùnie…

twitter.com/lokalna

I Podlaska Wystawa Byd³a Miêsnego
w Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Janowie

02 paŸdziernika 2016 roku
Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Janowie wraz z
Polskim Zwi¹zkiem Hodowców i Producentów Byd³a Miêsnego
zaprasza na I Podlask¹ Wystawê Byd³a Miêsnego.
Impreza ta bêdzie siê sk³ada³a z dwóch czêœci: aukcji byd³a miêsnego
na dotychczasowych warunkach oraz z wystawy byd³a miêsnego.
Na wystawie zostan¹ wybrane Championy w dwóch kategoriach: buhaje i ja³ówki. Odbêdzie siê równie¿ promocja i degustacja miêsa wo³owego. Zostan¹ tak¿e zorganizowane atrakcyjne konkursy dla uczestników imprezy, np. konkurs polegaj¹cy na okreœleniu wagi byd³a.
Osoba, która poda wagê najbardziej zbli¿on¹ do rzeczywistej, otrzyma atrakcyjn¹ nagrodê. Wycena byd³a rozpocznie siê o godzinie 09.00
natomiast o 10.00 wystawa.
Celem podlaskiej wystawy byd³a miêsnego jest m.in. promocja miêsa
wo³owego, wspieranie hodowców z regionu oraz wymiana doœwiadczeñ.
Relacja i zdjêcia z I Podlaskiej Wystawy Byd³a Miêsnego
- na: www.zsrjanow.edu.pl

Z WIZYT¥ U KRÓLA BIEBRZY
tam, gdzie czasu chwilka
- zastyga pochylona, nad œwie¿ym tropem wilka...

Powy¿sze refleksje na temat królewskiego Knyszyna zamieœci³em na
FB/Wiadomosci.Lokalne 29 kwietnia
tego roku. Czy coœ siê zmieni³o w tym
czasie zmieni³o? Oceñcie to Pañstwo
sami…
Krzysztof Pochodowicz

W dniach 18-21 sierpnia na
obiektach szkoleniowych Jednostki
Wojskowej Komandosów w Lubliñcu odby³y siê 22 Mistrzostwa Sportowo-Obronne Stowarzyszeñ M³odzie¿owych o Puchar Ministra Obrony Narodowej.
W zorganizowanych przez Fundacjê By³ych ¯o³nierzy i Funkcjonariuszy Si³ Specjalnych SZTURMAN i
JWK w Lubliñcu zawodach, M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza OSP Krypno - w sk³adzie: Pawe³ Dzienis - kapitan, Przemys³aw Dzienis, Andrzej
Matyszewski, Dawid Sawicki i
Adrian Zabielski zajê³a VI miejsce w
klasyfikacji generalnej i okaza³a siê
najlepsza w grupie dru¿yn Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
Mistrzostwa promowa³y sporty
obronne oraz uczy³y m³odzie¿ wspó³dzia³ania zespo³owego.
Dziêkujê Staroœcie Monieckiemu
Andrzejowi Daniszewskiemu za
wsparcie finansowe na zakup paliwa
oraz sponsorowi, którego gad¿ety w
znacznym stopniu przybli¿y³y uczestnikom imprezy walory Doliny Biebrzy i tradycje mieszkañców nadbiebrzañskich uroczysk.

Mieszka nad Biebrz¹ od ponad 23 lat - zna tu ka¿dy zakamarek, ka¿dy
kamyk i ŸdŸb³o trawy o ka¿dej porze roku. Jego opowieœci mo¿na s³uchaæ bez
koñca.
Krzysztof Kaweñczyñski jest cz³owiekiem pe³nym ciep³a oraz przyjaŸni do
ludzi i kochaj¹cym W jego gospodarstwie na Budach, gdzie ¿yj¹ wolno i
szczêœliwie koniki polskie oraz stado czerwonych krów - znalaz³o siê te¿ miejsce
dla kilkudziesiêciu bezpañskich i porzuconych psów.
Je¿eli chcesz dowiedzieæ siê wiêcej o tym niezwyk³ym cz³owiek
- wpisz po prostu w Google: Król Biebrzy.

Sukces ucznia Zespo³u Szkó³ CKR w Janowie
23 wrzeœnia 2016 roku w Bednarach ko³o Poznania odby³ siê fina³ ogólnopolskiego konkursu M³ody Mechanik na Medal. Do fina³u zakwalifikowa³ siê uczeñ
klasy III Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie - Kacper Jaroma i zaj¹³ w konkursie 2 miejsce.
W nagrodê otrzyma³ puchar, dyplom oraz stypendium naukowe w wysokoœci
2.000 z³. Jesteœmy bardzo dumni z naszego finalisty i gratulujemy sukcesu Kacprowi oraz jego opiekunowi - dr Boles³awowi Budzisz.
(zsrjanow.edu.pl)

Antoni Szymañski
Prezes OSP Krypno
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ZROLOWANE BAGNA
Ratraki + rolnicze dop³aty, to deterioracja Biebrzy!
Ratraki to maszyny wymyœlone i u¿ytkowane dla potrzeb ubijania i ugniatania tras narciarskich. I nawet jak siê
je wyposa¿y w heder to i tak nie zmienia siê ich funkcji podstawowych, w wypadku bagien zrywania i niszczenia
gruntu czyli ca³ego niezwykle wa¿nego a nawet podstawowego biotopu biebrzañskiej doliny. Trzeba przyznaæ, ¿e te
maszyny radz¹ sobie w terenie bardzo dobrze. W chwili obecnej swobodnie przeje¿d¿aj¹ z jednego brzegu Biebrzy na
drugi bez problemu. Niszczenie brzegów i dna rzeki nikogo nie obchodzi.
Pierwsze co rzuca siê w oczy to
wyraŸne niszczenie naturalnej struktury darni, powierzchni torfowiska. Jest
to szczególnie dobrze widoczne w
miejscach nawrotu ratraków. Przypomnijmy, ¿e ratraki, jako pojazdy
g¹sienicowe zmieniaj¹ kierunek jazdy
na tej samej zasadzie jak czo³g - jedna
g¹sienica stoi a druga nawraca.
Bezpoœrednim tego skutkiem jest
m.in. pojawienie siê w tych miejscach
jednogatunkowych p³atów pa³ki szerokolistnej lub trzciny. Oba gatunki
roœlin s¹ znane jako wyj¹tkowo ekspansywne i trudne do zwalczenia. O
konsekwencjach ich dalszego rozprzestrzeniania siê na drodze wegetatywnej i potencjalnego przekszta³cenia
obecnych turzycowisk ju¿ nie wspominam! Tak w³aœnie na naszych
oczach zamienia siê: Morze Biebrzañskich Traw na Ocean Trzcin.
Drugi efekt u¿ycia ratraków na tak
du¿ej powierzchni Bagna £awki nie
jest ju¿ tak oczywisty, ale du¿o wskazuje na to, ¿e z obszaru tego ubywa
³osi. Wykaza³y to liczenia ³osia wykonywane z samolotu (Instytut Biologii,
Uniwersytet w Bia³ymstoku).
Liczebnoœæ tych zwierz¹t na £awkach zmniejszy³a siê kilkakrotnie! £osie wêdruj¹ szosami bo tam jest ciszej,
a do widoku pêdz¹cych aut mo¿na siê
przyzwyczaiæ, wiadomy jest przynajmniej kierunek ich ruchu.
Ostatni (z braku miejsca nie wyli-

czam wszystkich) znak zapytania
zwi¹zany z koszeniem biebrzañskich
bagien w pewnym sensie nie dotyczy
ju¿ bezpoœrednio naszej przyrody.
Wszyscy którzy widz¹ tysi¹ce bel siana le¿¹cych w wodzie zadaj¹ sobie
pytania: co z tego siana bêdzie? Do
czego mo¿e siê to siano przydaæ? Ale
to, jak ju¿ wczeœniej napisa³em, nie
jest do koñca problemem Parku. Tylko, czy na pewno?
Na koniec trochê optymizmu. Jak
zapewniaj¹ nas Pracownicy Dzia³u
Naukowego i Monitoringu, zabiegi
koszenia na Bagnie £awki, jako ¿e s¹
elementem czynnej ochrony bagien
biebrzañskich (m.in. ochrony wodniczki), s¹ pod ich sta³ym dozorem i
podlegaj¹ ci¹g³ym obserwacjom naukowym. Chyba jednak jest konieczna
obserwacja obserwuj¹cych.
Poniewa¿ nie wszyscy macie
mo¿liwoœci naocznego przekonania
siê co zawieraj¹ niszczone rozlewiska
Biebrzy, które w³aœnie s¹ aren¹ zmagañ tych stalowych potworów z ¿yw¹
przyrod¹ w imiê ubzduranej ochrony
wodniczki. Eliminuj¹c wylêgarniê i
rezerwuar ¿ycia dla niej samej oraz tysi¹ca innych gatunków bez których to
œrodowisko by nie istnia³o.
Prezentujemy podwodny film,
„Rozlewiska Biebrzy” nagrany w
2005 roku, kiedy jeszcze ratraki nie
kosi³y, obrazuj¹cy podstawow¹ czêœæ
niszczonego obecnie ekosystemu.

Niestety jego projekcja jak i twórcy w
BbPN ob³o¿eni s¹ bardzo szczeln¹
cenzur¹. Projekcje w szko³ach czy innych oœrodkach kultury i edukacji
ciesz¹ siê ogromnym zainteresowaniem. Zaproœcie nas, a chêtnie przyjedziemy.
Odnoszê wra¿enie, ¿e tylko nieœwiadomoœæ kieruje tymi poczynaniami, a nie korzyœci materialne jak coraz
czêœciej i g³oœniej siê o tym mówi. To
ju¿ nie ratraki, a tratraki, bo tak nale¿y
nazywaæ te smrodz¹ce, ha³asuj¹ce, zostawiaj¹ce po sobie t³uste plamy, przera¿aj¹ce dla otoczenia, od zarania
istnienia nieznane tutaj stwory. Tratuj¹ce nasz¹ œliczn¹, jedyn¹ i wyj¹tkow¹
biebrzañsk¹ dolinê. Nie wspominam
ju¿ o emisji spalin do atmosfery, na
czym poœlizgn¹³ siê nawet koncern
Volkswagen. W zimie, zrolowane bele
(trudno to nazwaæ sianem), wyrywane
s¹ z przymro¿onej powierzchni, niestety oplataj¹cej je siatki wydrzeæ siê
nie da i nikt ju¿ tego nie zbierze, jest to
niemo¿liwe fizycznie. Te pozosta³oœci
to niestety naturalne wnyki dla ptaków
i zwierz¹t.
Zobligowani do zbierania „urobku” wykonawcy, wywo¿¹ go na pryzmy w lesie wraz z ca³¹ zawart¹ w nim
mena¿eri¹. Sami rolnicy-ekolodzy ci¹gle udoskonalaj¹ swoj¹ technologiê ,
ale tylko dla w³asnych, coraz bardziej
zach³annych potrzeb. Obecnie tylko
kosz¹, nie zbieraj¹c pokosu, licz¹c na

to ¿e natura sama sobie poradzi lepiej.
Dla zachowania pozorów w³aœciwego
recyklingu, powo³ano do ¿ycia Zak³ad
OTOPellet w Trzciannem, który sam
reklamuje siê produkcj¹ 100 ton pelletu dziennie! Przy okazji ustanawiaj¹c
kilka Rekordów Guinnesa. W zimowych pejza¿ach biebrzañskich pojawiaj¹ siê ekolodzy-rolnicy, na swoich
wspania³ych maszynach i coœ po swojemu „ekologuj¹”, tratuj¹c powierzchniê, bo na pewno nie jest to „rolniczenie”. Szybko, a wiêc mo¿e ma³o precyzyjnie obliczy³em, ¿e na Carskiej Szosie ginie tylko 0,000000 % istot,
gin¹cych pod ratrakami. Mo¿e mnie
ktoœ poprawi? Bo ju¿ zaczynaj¹ siê ruchy przy jej dziurawieniu dla potrzeb
wydania kasy, z której ca³kiem sporo
zostanie na kontach biebrzañskich
pseudoekologów. Wszystko pod czujnym okiem gospodarza terenu Dyrektora BbPN Romana Sk¹pskiego. On
sam dok³ada starañ, aby jak najszybciej te smutne niszczycielstwo zakoñczyæ. Nie wierzê, ¿e obudzi³o siê w
nim sumienie, raczej zbyt publiczny
sta³ siê ten proceder. Niektórzy kosz¹
tylko niewielk¹ czêœæ, np. 20% (uz-

godnion¹ w BbPN) aby ³atwiej i szybciej dopaœæ kasy. Mieszkañcy z nad
Biebrzy, nie liczcie na tak¹ szansê, ¿e
obudzicie siê z rêk¹ w nocniku. Nocnik te¿ ukradn¹ lub przehandluj¹.
Zreszt¹ obecna Biebrza w przekroju
poprzecznym przypomina dok³adnie
przekrój nocnika. Nie da siê równie¿
zamieœæ tego gówna pod dywan, poniewa¿ wspania³y biebrzañski dywan
ju¿ dawno zrolowano, w³aœnie przy
pomocy tratraków.
- Dlaczego w imiê ochrony wodniczki mamy poœwiêciæ biebrzañskie ptaki drapie¿ne czy siewkowate i
wiele innych, które przylatuj¹ tu
w³aœnie dla pokarmu zawartego w
rozlewiskach Biebrzy?
Ptaki maj¹ skrzyd³a i przez pseudoekologów nie s¹ do koñca zniewolone, wiêc ci¹gle maj¹ jeszcze jak¹œ
szansê na wybór.
- Dlaczego pod g¹sienicami tratraków maj¹ gin¹æ miliony bezkrêgowców, gadów, p³azów czy ma³ych
ssaków?
Te niestety nie maj¹ skrzyde³ a
(ci¹g dalszy na str. 11)

W£ASNA ELEKTROWNIA S£ONECZNA
Program “Prosument” - dotacje, kredyty
Fotowoltaika

Pompy ciep³a
- gruntowe,
- powietrzne

Klimatyzacja
(ogrzewanie,
ch³odzenie)

Kolektory s³oneczne
serwis, monta¿, naprawa

”KONEX” Eugeniusz Konecki
Trzcianne

tel. 663 154 737
Wrzesieñ 2016
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W 77 rocznicê potyczki polskich u³anów ze zmotoryzowanym oddzia³em wojsk sowieckich, z³o¿yliœmy kwiaty pod pomnikiem rtm
Moczulskiego - przy koœciele w Dolistowie n/Biebrz¹.

Wiadomoœci Lokalne polecaj¹...

ROTMISTRZ MOCZULSKI

- typu paltrak - wybudowa³ w latach 1945-48 we wsi Zagórze Henryk Kopiciewski, w prezencie œlubnym swojemu synowi. Przez wiele lat sta³ opuszczony i
popada³ w ruinê.
Po kupieniu go w 2006 roku przez gminê Korycin, zosta³ czêœciowo zrekonstruowany (odnowiono równie¿ elementy oryginalne) i przewieziony nad zalew
w Korycinie. 13 tonowy wiatrak ustawiono na specjalnie przygotowanym fundamencie, przy trasie Bia³ystok - Augustów (nieopodal koœcio³a)
Wewn¹trz otwartego w sierpniu 2010 roku i przystosowanego dla osób niepe³nosprawnych obiektu mieœci siê izba regionalna, obok utworzono miejsca parkingowe i zlokalizowano przystanek autobusowy. Wstêp wolny, po kontakcie z
miejscowym GOK - tel. (85) 722 91 87 (wiêcej na: FB/Wiadomosci.Lokalne).

Wiktor Maciej Moczulski (1900
- 1939), syn Juliana i Franciszki z domu Jerzykiewicz, urodzi³ siê 4 lutego
1900 w Bielsku Podlaskim.
Od 1 kwietnia 1918 r. do 10 listopada 1818 r. pe³ni³ s³u¿bê w Legionach
Polskich, a od 11 listopada 1918 r. w
Wojsku Polskim - w nastêpuj¹cych
jednostkach: 2 Pu³k U³anów, Wojskowa Szko³a Gazowa, Szko³a Podchor¹¿ych Piechoty - Warszawa, Centrum
Wyszkolenia Kawalerii - Grudzi¹dz, 3
Pu³k Strzelców Konnych, 10 Pu³k
Strzelców Konnych, Szko³a Podchor¹¿ych Kawalerii - Lwów, Korpus
Ochrony Pogranicza, 9 Pu³k Strzelców Konnych, Szko³a Podchor¹¿ych

Piechoty - Komorowo k/ Ostrowi Mazowieckiej.
21 lipca 1931 r. zawar³ zwi¹zek
ma³¿eñski z Michalin¹ Filipówn¹ z
Bielska Podlaskiego.
W lipcu 1939 r., w Szkole Podchor¹¿ych Piechoty w Komorowie,
by³ dowódc¹ szwadronu luzaków - w
stopniu rotmistrza.
Po wybuchu II wojny œwiatowej,
15 wrzeœniu 1939 r. nast¹pi³ wymarsz
Brygady Kawalerii z Wo³kowyska.
Wraz z ni¹ wyruszy³ rtm Wiktor Moczulski ze swym 110 rezerwowym
pu³kiem u³anów, pod dowództwem
pp³k Jerzego D¹mbrowskiego. Pocz¹tkowo kierowano siê w kierunku

Wiatrak w Korycinie

Wilna. Po 17 wrzeœnia zmieniono kierunek marszu na Grodno i dalej na pó³noc - ku granicy litewskiej. W rejonie
Grodna dowódca brygady przekaza³
dowódcom pu³ków rozkaz genera³a
PrzeŸdzieckiego - dotycz¹cy przekroczenia granicy litewskiej, z³o¿enia
broni i ewentualnego przedostania siê
na zachód.
Dowództwo 110 pu³ku zdecydowa³o, ¿e nie z³o¿¹ broni i udadz¹ siê do
Puszczy Augustowskiej z zamiarem
kontynuowania walki.
22 wrzeœnia pu³k zatrzyma³ siê na
postój w miejscowoœci Podmacharce.
Na ubezpieczenie w kierunku szosy wys³any zosta³ 3 szwadron pod dowództwem rotmistrza Moczulskiego,
który 25 wrzeœnia w okolicach Dolistowa zosta³ zaatakowany przez kolumnê pancern¹ wojsk sowieckich.
W trakcie tej potyczki, w godzinach popo³udniowych (ok. godz. 15)
rotmistrz Moczulski zgin¹³ od kuli
nieprzyjaciela - ok. 30 m od mostu w
Dolistowie.
(wiêcej - na:
FB/Wiadomosci.Lokalne)

„tu mieszkam-tu zmieniam” wybra³ na
swój dyplom in¿ynierski rewitalizacjê
knyszyñskiego kirkutu.
Do koñca projektu odwiedzimy
³¹cznie 71 miast w ca³ej Polsce. Ju¿
dawno przekroczyliœmy po³owê, a dopiero w Knyszynie gazeta lokalna poprosi³a mnie o napisanie czegoœ wiêcej
ni¿ ogólniki z informacji prasowej,
wysy³anej mediom przed przyjazdem

wystawy. Czeka³am na to ponad dwa
lata i w Knyszynie uda³o siê.
Podsumowuj¹c: s¹ tutaj ludzie,
którym chce dzia³aæ, w³adza, która na
to pozwala i dziennikarze, którzy chc¹
o tym pisaæ. Mam nadziejê, ¿e liczba
mieszkañców, która chce braæ w tym
udzia³ bêdzie stale wzrastaæ.
Zofia Biernacka
Muzeum Historii ¯ydów Polskich

MUZEUM NA KÓ£KACH
trum miasta. To unikat na skalê Polski
(ze wzglêdu na iloœæ zachowanych nagrobków) i Europy (bardzo interesuj¹ca lokalizacja - na groblach dawnych
sadzawek rezydencji króla Zygmunta
Augusta). Opieka nad cmentarzem powinna znaleŸæ siê w polu zainteresowañ wszystkich knyszynian, nie tylko
osób zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ
Knyszyñskiego Towarzystwa Regionalnego. Szczególnie wa¿ne jest pobudzanie lokalnej œwiadomoœci u m³odych ludzi, ¿eby pamiêtali o swoich
korzeniach i nie wstydzili siê ich. Bardzo siê ucieszy³am, widz¹c ze Artur
Fiedoruk, student architektury na bia³ostockiej Politechnice, w myœl zasady
(ci¹g dalszy ze str. 1)
W przypadku Knyszyna wizyta
„Muzeum na kó³kach” nie by³a pierwszym krokiem w przywracaniu pamiêci o ¿ydowskich mieszkañcach miasta.
Dziêki staraniom i pracy takich ludzi
jak m.in. Krzysztof Bagiñski w Knyszynie od wielu lat temat polsko-¿ydowskiej przesz³oœci jest obecny. Kto
odwiedzi³ „Muzeum na kó³kach” miêdzy 24 a 26 wrzeœnia mia³ okazjê obejrzeæ materia³ prezentuj¹cy te dokonania: liczne publikacje w Internecie i lokalnym miesiêczniku, spotkania z potomkami knyszyñskich ¯ydów, zbieranie relacji œwiadków historii, organizacja spotkañ m³odzie¿y polskiej i
izraelskiej, udzia³ w miêdzynarodowym projekcie „Relatio Net”, udzia³
w projekcie edukacyjnym „Przywróæmy pamiêæ”, wystawy ¿ydowskich artystów, organizacja projektu „Spotkanie po latach”, upamiêtnienie Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata
pochodz¹cych z regionu, wydawanie
folderów informacyjnych i wiele innych. W tym miejscu nale¿¹ siê podziêkowania lokalnej w³adzy za stwa-
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“Muzeum na kó³kach”, które odwiedzi³o Knyszyn 24-26 wrzeœnia, jest dobr¹ okazj¹ do zastanowienia siê nad historyczn¹ to¿samoœci¹ naszych okolic i
przywrócenia ich mieszañcom pamiêci o czasach i ludziach naprawdê nie tak
odleg³ych. Napiszemy o tym w kolejnym wydaniu gazety.
Krzysztof Pochodowicz
(wiêcej na FB/Wiadomosci.lokalne)

rzanie przyjaznego klimatu dla tego
rodzaju dzia³alnoœci. Niestety, nie
wszêdzie w³adze maj¹ tak otwarte g³owy jak w Knyszynie.
Powtórzê jeszcze raz - „Muzeum
na kó³kach” pomaga w rozgl¹daniu
siê: po swoim podwórku, s¹siedztwie,
ulicach miasta. Dziêki znajduj¹cej siê
w centrum wystawy interaktywnej
mapie i spacerom z regionalistami
mieszkañcy mog¹ spojrzeæ na swoj¹
okolicê z zupe³nie nowej perspektywy
i zaskoczyæ siê, m.in. ¿e robi¹c zakupy
w markecie, zostawia siê samochód na
terenie dawnej synagogi, a za³atwiaj¹c
sprawunki na rynku najprawdopodobniej wchodzi siê do lokalu, którym kiedyœ mieœci³ siê zak³ad us³ugowy nale¿¹cy do ¿ydowskiej rodziny.
W Knyszynie podró¿ œladami ¿ydowskiej przesz³oœci wymaga du¿o
skupienia i wyobraŸni - niewiele materialnych dowodów ich przesz³ej
obecnoœci przetrwa³o do naszych czasów.
Wyj¹tkiem jest cmentarz ¿ydowski w Knyszynie, znajduj¹cy siê oko³o
2 km na po³udniowy wschód od cen-
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Festyn Rodzinny

IV Biebrzañski Piknik Pamiêci
W niedzielê 28 sierpnia 2016 r. ju¿ po raz czwarty odby³ siê Biebrzañski
Piknik Pamiêci zorganizowany przez Wójta Gminy Jaœwi³y, Gminny
Oœrodek Kultury w Jaœwi³ach i Parafiê pw. Œw. Wawrzyñca w Dolistowie.
Organizuj¹c Piknik, mamy na celu uhonorowanie wszystkich, dla których nasza ziemia by³a prawdziw¹ mi³oœci¹ i pasj¹. Pamiêtamy o tych, którzy poœwiêcili
siê budowaniu jej pomyœlnoœci i opiewaniu jej piêkna, a kiedy by³o trzeba - oddali
za ni¹ ¿ycie. Rotmistrz Wiktor Maciej Moczulski poleg³ nad Biebrz¹ w trakcie
potyczki z Sowietami, która mia³a miejsce w Dolistowie 25 wrzeœnia 1939 roku.
Uroczystoœci rozpoczêliœmy Msz¹ Œwiêt¹ w Koœciele pw. Œw. Wawrzyñca w
Dolistowie. Nastêpnie Wójt Gminy Jaœwi³y, wicewojewoda podlaski Jan Zabielski oraz motocykliœci i Sybiracy z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem rtm. Moczulskiego, po czym rozpocz¹³ siê IV Biebrzañski Rajd U³añski BRUM, w którym wziê³a
udzia³ rekordowa liczba motocyklistów.
Na Biebrzy w Dolistowie odby³y siê VI Zawody Wêdkarskie o Puchar Wójta
Gminy Jaœwi³y (wygra³ je Wojciech Ciborowski, przed Andrzejem Rasiem i
Zbigniewem Cybulskim - który z³owi³ równie¿ najwiêksz¹ rybê) oraz IV Kajakowy Sp³yw Pamiêci i IV Rajd Harcerski im. P³k D¹mbrowskiego.
Imprezie towarzyszy³y: wystawa historyczna - udostêpniona przez Muzeum
Wojska Polskiego w Bia³ymstoku, Kino Pikniku Pamiêci - w którym mo¿na by³o
obejrzeæ filmy o Biebrzy, pokaz sprzêtu do nurkowania, Stra¿y Po¿arnej oraz Policji. W koncercie Pamiêci na dolistowskiej pla¿y zagra³y zespo³y: Happy Day,
Nosy i Tharsys oraz Oleg Kobzar.
W trakcie Pikniku uczestnicy mogli tak¿e wzi¹æ udzia³ w Turnieju £uczniczym, korzystaæ ze strzelnic ASG oraz zje¿d¿alni zapewnionych przez „Zielon¹
Szko³ê” i posiliæ siê wojskow¹ grochówk¹ - ufundowan¹ przez Wójta Gminy Jaœwi³y oraz s³odkoœciami przekazanymi przez piekarnie REVMOD i SOBIESKI i
kie³baskami z Firmy KBS Moñki oraz Sklepu Miêsnego T. Szypcio. Wszystkie
atrakcje by³y bezp³atne.
Organizacjê Biebrzañskiego Pikniku Pamiêci wspar³y równie¿ lokalne
firmy i instytucje, m.in.: Gmina Jaœwi³y, Wodoci¹gi Podlaskie sp. z o.o., Bank
Spó³dzielczy w Moñkach, BIOM Sp. z o.o., p. Marek Wojtkielewicz z Dolistowa, BETEX Knyszyn, Starostwo Powiatowe w Moñkach, Ubezpieczenia Agnieszka Ciborowska, Firma LTL, MENTOR L. Twarowski, Firma ROLTRANS, SANTANDER Moñki, Firma ROL-POL Trykoszko, B. i Cz. Oksztulscy, B. i R. Soko³owscy, Sklep EDEN w Jaœwi³ach oraz BIESIADA Kumia³a.
W imieniu organizatorów dziêkujemy wszystkim Sponsorom (równie¿ tym
nie wymienionym wy¿ej) za wsparcie imprezy... Za³odze Pikniku - za ciê¿k¹, profesjonaln¹ pracê w sobotê i niedzielê... Autorom wszystkich Piknikowych atrakcji - za ich przeprowadzenie... Uczestnikom BRUM-u, Rajdu Harcerskiego i
Sp³ywu Kajakowego - za to, ¿e im siê chcia³o w tak upalny dzieñ... Zespo³om
Happy Day, Nosy i Tharsys oraz Olegowi Kobzarowi - za fajne granie, a DJ Eliotowi za super nag³oœnienie... Ekipie Stowarzyszenia MILITARNI i Stowarzyszeniu Polska Szko³a Surwiwalu Grupa Narew - za strzelnice… Harcerzom, wêdkarzom, policjantom i stra¿akom, mo-tocyklistom, Goœciom bli¿szym i dalszym
oraz lokalnym Mieszkañcom - za super zabawê... Wszystkim udostêpniaj¹cym
piknikowe posty na FB - za ¿yczliwoœæ...
Do zobaczenia na kolejnym - V Biebrzañskim Pikniku Pamiêci, który odbêdzie siê jak zwykle w ostatni¹ niedzielê wakacji, 27 sierpnia 2017 r.
Zapraszamy na FB/Wiadomosci.Lokalne - do obejrzenia galerii zdjêæ i
filmu z Pikniku przygotowanego przez Szymon Wrzeœniewskiego z Telewizja Sokó³ka (sokolka.tv).
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7 sierpnia 2016 r. w niedzielne
popo³udnie mieszkañcy Gminy Jaœwi³y oraz okolicznych miejscowoœci
bawili siê na najwiêkszej imprezie
plenerowej w naszej gminie - Festynie Rodzinnym „A w niedzielê po
koœciele”.
Impreza organizowana przez Wójta Gminy Jaœwi³y i Gminny Oœrodek
Kultury w Jaœwi³ach odby³a siê na placu przy Urzêdzie Gminy Jaœwi³y i jak
co roku cieszy³a siê bardzo du¿ym zainteresowaniem
Festyn prowadzony przez P. Jakuba Pilata rozpoczêliœmy o godz. 13,
kiedy to Wójt Gminy Jan Joka i dyrektor GOK Bo¿ena Kupiñska oficjalnie zaprosili publicznoœæ do zabawy.
Na scenie obejrzeliœmy „Pokaz fizyczny i chemiczny” przygotowany przez
szalonego naukowca, nastêpnie zaprezentowa³y siê zespo³y dzia³aj¹ce przy
GOK - zespó³ „K¹dzielnice”, Chór
„Bell Canto”, zespó³ „Biebrzanie” z
Dolistowa, solistka Agnieszka Gudel
oraz formacja taneczna „Secret”.
Kolejny punkt programu to spotkanie z czarodziejem czyli „Lekcja iluzji” dla najm³odszych.
Nastêpnie animatorzy z firmy
„Fast Quad” zapewnili nam œwietn¹

zabawê podczas konkursów i zabaw w
stylu Country m.in. uje¿d¿anie byka,
dojenie krowy, rzucanie lassem i podkowami, przeci¹ganie liny, bieg w alkogoglach i wiele innych. Oczywiœcie
¿adne zwierzêta nie ucierpia³y podczas zabawy :)
Du¿¹ dawkê humoru zapewni³y
nam „Babeczki Podlaskie”, czyli
cztery Panie, które rozbawi³y nas do
³ez œpiewaj¹co i kabaretowo.
Tegoroczn¹ gwiazd¹ wieczoru by³
zespó³ MOMENT, którego za³o¿y-

cielem jest Adam Jurkowski. Jest to
nowa formacja, która ma na swoim
koncie wiele sukcesów.
Bez w¹tpienia du¿¹ atrakcj¹ by³
równie¿ taniec z ogniem, który zachwyci³ ca³¹ publicznoœæ swoj¹ efektownoœci¹, natomiast œwietn¹ muzykê
podczas zabawy tanecznej zapewni³
nam DJ Piotr Skorupski.
Podczas trwania festynu dzieci,
m³odzie¿ i doroœli mogli bezp³atnie
korzystaæ z atrakcji zapewnionych
przez firmê Fast Quad i Weso³e Miasteczko „Wega”. Dziêkujemy za
udzia³ w tegorocznym festynie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na
stronie www.jaswily.naszgok.pl ! :)

Poeci zainspirowali siê
piêknymi ogrodami
Kilkunastu podlaskich poetów
uczestniczy³o w spotkaniu z cyklu
„Poetyckie ogrody”. Motywem przewodnim by³ „kamieñ i drzewo”.
Pierwszym miejscem, które pos³u¿y³o jako inspiracja do twórczoœci poetyckiej by³ ogród knyszyñskiej poetki
Reginy Œwitoñ. Nastêpnie uczestnicy
spotkania zatrzymali siê w Jaœwi³ach,
by odwiedziæ groby poetek: Melanii
Burzyñskiej i Henryki Bieræ.
Kolejnym punktem programu w
tym dniu by³ ogród Alicji Czajkowskiej w Sto¿nowie. Tworzywem jej ogrodu jest kamieñ. Poetka z pasj¹ opowiada³a o pocz¹tkach tego miejsca i
czym ono jest w jej ¿yciu.
Inny obraz ogrodu poeci zobaczyli
w Suchowoli. W ogrodach przy Pensjonacie „Poniatowski” spêdzili trochê
czasu i zrobili pami¹tkowe zdjêcia.
Realizacja tematu mia³a miejsce u
Krystyny Gudel. Kilkugodzinne rozmowy dotyczy³y symboliki i znaczenia drzewa i kamienia. Ka¿dy z uczestników móg³ zaprezentowaæ swoje
wiersze.
By³o to ciekawe wydarzenie. Pogoda sprzyja³a, atmosfera niezwykle
mi³a, dlatego spotkanie by³o udane.

W niedzielê 19 czerwca 2016 r.
Formacja Tañca Nowoczesnego SECRET z Gminnego Oœrodka Kultury w
Jaœwi³ach wziê³a udzia³ w V Podlaskim Festiwalu Tañca Nowoczesnego w
Hajnówce.
Wystêpy naszych zespo³ów zakoñczy³y siê wielkim sukcesem: Emilia
Wiktoria Suchocka - IV miejsce w
kategorii Solo hip hop do lat 15, Monika Szypulska - II miejsce w kategorii
Solo hip hop powy¿ej lat 15, SECRET
DUO - II miejsce w kategorii Mini Formacje do lat 11, SECRET DUO - IV
miejsce w kategorii Formacje do lat 11,
SECRET MAX - II miejsce w kategorii
Formacje powy¿ej lat 15.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!
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5 czerwca 2016 r. na placu Gminnego Oœrodka Kultury w Jaœwi³ach odby³ siê przegl¹d ,,Na Strachy w tradycji ludowej" organizowany przez
Gminny Oœrodek Kultury w Jaœwi³ach i Starostwo Powiatowe w Moñkach.
W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 63 uczestników, którzy wykonali 23 strachy.
Podsumowanie przegl¹du rozpoczêliœmy parad¹ strachów z uczestnictwem
zespo³u tanecznego „SECRET" dzia³aj¹cego przy Gminnym Oœrodku Kultury w
Jaœwi³ach oraz krótk¹ czêœci¹ artystyczn¹ - prezentacj¹ kilku uk³adów tanecznych w ich wykonaniu.
Wszystkie osoby nagrodzone, wyró¿nione i za udzia³ otrzyma³y nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy skorzystali z poczêstunku.
Podczas obrad jury, uczestnicy oraz zgromadzona publicznoœæ wziêli udzia³
w zabawach Studia Artystycznego „Inny Œwiat" z Bia³egostoku, nie zabrak³o tañców, fantazyjnych zabaw oraz mega du¿ych baniek mydlanych.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Dziêkujemy za udzia³ w tegorocznym przegl¹dzie i zapraszamy za rok.

NA V PODLASKIM FESTIWALU TAÑCA NOWOCZESNEGO W HAJNÓWCE
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zawsze blisko naszych spraw...

Mamy jesieñ - powakacyjny czas telefonicznych polowañ na
wszystkich naiwnych i nie do koñca œwiadomych tego, co ich naprawdê obowi¹zuje... Uwaga przedsiêbiorcy! Jeœli dzwoni do was firma
oferuj¹ca niby obowi¹zkowe zakupy i szkolenia - poinformujcie siê
czy naprawdê s¹ one wam potrzebne!

twitter.com/lokalna

Wielka orkiestra z ma³ej Gminy

UWAGA NA NACIAGACZY!
Najczêœciej s¹ to propozycje
“wyj¹tkowo korzystnych” zakupów wszelkiego rodzaju sprzêtu
BHP, instrukcji lub szkoleñ - za
„jedyne 350, czy 400 z³”.
Czêsto z akcentem „unijnego
dofinansowania” (sugeruj¹cego
nieprawdziwie ni¿sze koszty dla
osób z nich korzystaj¹cych) oraz
straszeniem kontrolami i karaniem przez Inspekcjê Pracy - w
razie nie posiadania tych, „koniecznych” wg dzwoni¹cego
szkoleñ i zaœwiadczeñ.
Najczêœciej - w zale¿noœci od
„aktualnej, telefonicznej mody” s¹ to propozycje ró¿nego rodzaju
szkoleñ BHP dla pracodawców,
szkolenia przeciwpo¿arowe, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz oceny ryzyka zawodowego czy zakupu apteczek
pierwszej pomocy (oczywiœcie
wielokrotnie dro¿szych ni¿ w
jakimkolwiek, stacjonarnym sklepie).
Telefoniczni naci¹gacze kieruj¹ swoj¹ ofertê do przedsiêbiorców

prowadz¹cych jednoosobow¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, którzy
nie powierzaj¹ pracy ¿adnym osobom. Czyli tych, których obowi¹zek szkoleñ w ogóle nie dotyczy.
Oferowane s¹ internetowe kursy, maj¹ce ogólny charakter i nie
oddaj¹ce charakterystyki rzeczywistych zagro¿eñ i bran¿y, w
której dzia³a oszukiwany przedsiêbiorca.
Padaj¹ równie¿ propozycje zapisania siê na kurs, który ma siê
odbyæ w najbli¿szej okolicy - tutaj
najczêœciej wabi siê przedsiêbiorcê „dofinansowaniem unijnym” i
zwi¹zanym z tym „ni¿szym” dla
pracodawcy kosztem szkolenia wynosz¹cym kilkaset z³otych,
czyli du¿o wiêcej ni¿ ¿ycz¹ sobie
za to lokalne firmy BHP.
Je¿eli otrzymasz taki telefon
- skontaktuj siê z nami.
Otrzymasz bezp³atn¹ informacjê, czy takie zakupy, szkolenia i us³ugi s¹ Ci naprawdê potrzebne.

BEZP£ATNA INFORMACJA

511 797 444
FINANSOWANIE
FABRYCZNE

(ciag dalszy ze str. 1)
pod kierownictwem Jerzego
Przytomskiego - kapelmistrza z Knyszyna, stanowili doroœli. £¹czyli grê w
orkiestrze z licznymi codziennymi
obowi¹zkami i niestety szybko, jak to
mówi¹ w Jasionówce, „gminne dêcie
siê ryp³o”.
W paŸdzierniku 1989 r. do Jasionówki trafi³ bia³ostocki dyrygent i pasjonat Boles³aw Bielak, znany póŸniej
mieszkañcom gminy jako „Bolek”. Od
samego pocz¹tku wzi¹³ siê ostro do roboty. W trudnych czasach wielkim
wsparciem dla Orkiestry by³ ówczesny
proboszcz tutejszej parafii ks. W³adys³aw Laszuk. Dzieje orkiestry sprzed
roku 1992 nie s¹ dok³adnie znane. W
tym¿e 1992 roku orkiestra formalnie
przesz³a pod skrzyd³a Urzêdu Gminy
w Jasionówce i zaczê³a funkcjonowaæ
jako M³odzie¿owa Orkiestra przy
Gminnym Oœrodku Kultury.
Wojskowy re¿im i dyscyplina - to
charakteryzowa³o metody pracy kapelmistrza Bielaka. Jak sam mówi³,
dziêki temu osi¹gane by³y niesamowite efekty, a orkiestra by³a dyspozycyjna niemal okr¹g³y rok. Prawie 50-osobowa grupa orkiestry i 13-osobowa
grupa taneczna w ka¿d¹ sobotê spotyka³a siê na próbach w sali Gminnego
Oœrodka Kultury. Dyrygent Bielak s³yn¹³ równie¿ z niekonwencjonalnych
prób i czêsto orkiestranci maszerowali
ulicami Jasionówki lub grali na placu
przed Urzêdem Gminy. Najwa¿niejsze
wydarzenia z tego okresu to m.in. wi-

zyta orkiestry u Ojca œw Jana Paw³a II i
prywatna audiencja oraz koncert na
placu œw. Piotra z okazji urodzin Ojca
Œwiêtego w maju 1996 r., (druga taka
wizyta powtórzy³a siê w 2001 roku ju¿
z dyrygentem Kruciñskim), koncert
w Warszawie z okazji œwiêta Mazurka
D¹browskiego, dyplom od Ministra
Kultury za wk³ad w promowanie i
upowszechnianie muzyki oraz piêciokrotny udzia³ w Prezentacjach Orkiestr Dêtych „Wersal Podlaski” i
wiele innych wystêpów okolicznoœciowych.
W drugiej po³owie lat 90-tych orkiestra by³a oczkiem w g³owie ówczesnej pani wójt El¿biety Kraszewskiej, co bez w¹tpienia pomaga³o jej w
rozwoju. Ten „z³oty okres” jasionowskiej orkiestry przerwa³a œmieræ pana
Bielaka jesieni¹ 1999 roku.
W 2000 roku opiekê nad zespo³em
powierzono muzykowi Filharmonii
bia³ostockiej panu Stanis³awowi
Kruciñskiemu. Po kilku miesi¹cach
prób orkiestra ponownie zgra³a jak za
starych dobrych czasów. Mija³y lata,
zmieniali siê orkiestranci, nie zmienia³o siê jednak to, ¿e w ka¿d¹ sobotê o
godz. 10:00 rana Orkiestra zajmowa³a
salê Gminnego Oœrodka Kultury na
próbach. Grupa ewoluowa³a, jedni
koñczyli wspó³pracê z orkiestr¹, inni
zaczynali.
Podczas wakacji w 2007 r., dziêki
inicjatywie ówczesnej pani wójt Wies³awy Kitlas, do Jasionówki na warsztaty taneczne zaproszono choreo-

grafa tañca ma¿oretkowego - pani¹
Mariê Gierasimiuk. Na pocz¹tku istnienia orkiestrze towarzyszy³y doboszki, z czasem grupa taneczna, od tamtego momentu nieod³¹cznym elementem orkiestry sta³y siê ma¿oretki.
Zespó³ ma¿oretkowy TAKT w latach 2010-2014 by³ jednym z czo³owych zespo³ów ma¿oretkowych w
województwie podlaskim, w 2013 r.
zosta³ okrzykniêty mianem GOLD
TEAM Miedzynarodowej Prezentacji
Ma¿oretek Tanburmajorek i Cheerleaderek. Znacz¹ce sukcesy na arenie lokalnej da³y im mo¿liwoœæ trzykrotnie
reprezentowaæ nasza gminê na Mistrzostwach Europy Grup Ma¿oretkowych w Czechach (2010 r.) i Chorwacji (2011 r.) i Opolu (2012 r.), na
których zawsze, jako nieliczne z zespo³ów polskich, plasowa³y siê w
pierwszej dziesi¹tce. Dziœ przy orkiestrze funkcjonuj¹ dwie grupy ma¿oretkowe Takt i Takcik, tak¿e w nowym sk³adzie i z now¹ choreografi¹,
któr¹ bêdziecie Pañstwo mieli okazjê
dziœ obejrzeæ.
Efektem wieloletniej wspó³pracy
pana Stanis³aw z orkiestr¹ s¹ m.in. p³yta wydana w 2010 r., dwukrotny udzia³
w warsztatach skupiaj¹cej muzyków z
trzech krajów: Estonia, Bia³oruœ, Polska, pod nazw¹ WERSALINKA,
udzia³ w Festiwalu Muzyki - Einbeck
2010 w Niemczech i Miêdzynarodowym Festiwalu Balkan Folk Fest 2011
w Bu³garii.
(dokoñczenie na str. 11)

Fabryczny Punkt Sprzeda¿y
16-010 Wasilków, ul. Ks. W. Rabczyñskiego 1
(ko³o Bia³egostoku)
tel. kom. 506 139 334, 501 445 774, 501 544 012
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GMINA KRYPNO- www.www.gminakrypno.pl, tel. 85 716 90 33
PROJEKT "YOLO! KRYPNIAÑSKI STREETART!" ZA NAMI!

ROBOTY FINCH
W KRYPNIAÑSKIEJ BIBLIOTECE!
Ju¿ jesieni¹ w krypniañskiej bibliotece zadzieje siê magia, bowiem
Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Koœcielnym zosta³a
zakwalifikowana do udzia³u w projekcie "Link do przysz³oœci. Zaprogramuj
swoj¹ karierê". Na 170 zg³oszeñ zosta³o wybranych 105, w tym nasza
biblioteka!
Celem projektu jest zachêcenie m³odych ludzi z ma³ych miejscowoœci do
korzystania z nowych technologii a zw³aszcza do nauki kodowania. W ramach
projektu odbêd¹ siê warsztaty z kodowania z wykorzystaniem robotów,
prowadzonych przez profesjonalnych entuzjastów programowania. W ramach
warsztatów uczestnicy tworz¹ swoje pierwsze aplikacje, a nastêpnie testuj¹ ich
dzia³anie na robotach Finch.
Dziêki realizacji projektu otrzymamy pomoc w powo³aniu Lokalnego Klubu
Kodowania - miejsca, w którym uczestnicy warsztatów oraz inne chêtne osoby
mog¹ rozwijaæ swoje umiejêtnoœci programistyczne. W ramach wspomnianego
wsparcia skorzystamy z mo¿liwoœci wypo¿yczenia robotów Finch na dwa
miesi¹ce!
Nie mo¿emy siê doczekaæ, by rozpocz¹æ tê niebywa³¹ przygodê!
Ju¿ teraz zachêcamy do zapisów na warsztaty!
Szczegó³owe informacje: mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu (85) 716-90-08
lub pisz¹c na adres: bibliotekakrypno@wp.pl lub osobiœcie w bibliotece.

Za nami 6 miesiêcy intensywnych treningów, niebywa³ych poœwiêceñ! 6 miesiêcy dancehallu, warsztatów graffiti,
warsztatów integracyjnych, spotkañ, wystêpów, pokazów. To 6 miesiêcy spêdzania ze sob¹ czasu, nerwów, sprzeczek,
ale i zabawy, pog³êbiania przyjaŸni, zdobywania wiedzy. To 6 miesiêcy - tylko 6 miesiêcy, a tak wiele potrafi³o zmieniæ!
Tak wiele nauczyæ, tak wiele zapamiêtaæ, tak wiele wspomnieñ zapisaæ w pamiêci!
Grupa 10 dziewcz¹t z gminy Krypno mia³a okazjê pod okiem wspania³ych trenerów æwiczyæ nowe umiejêtnoœci.
Z "Pomys³ow¹ Kredk¹" (pomyslowakredka.pl) integrowaæ siê. Z pani¹
Mart¹ Lewoc ze studia tanecznego
"Fair Play Dance Studio" trenowaæ
dancehall, ale i swoj¹ wytrzyma³oœæ,
gibkoœæ, sprawnoœæ, oczyszczaæ siê ze
z³ych emocji i w pe³ni oddawaæ tañcu.
Z pani¹ Paulin¹ Nawrot, absolwentk¹ ³ódzkiej ASP poznawaæ tajniki
tworzenia murali, rozwijaæ swoj¹ wyobraŸniê, umiejêtnoœci manualne, by na
zakoñczenie stworzyæ mural i wiele
prac plastycznych. Spotkaæ siê z cz³onkami znanej z wystêpów kabaretowych grupy Fair Play Crew i rozma-

wiaæ o pasji, zaanga¿owaniu, nabywaniu wiedzy, umiejêtnoœci, rozwijaniu
siê, nie poddawaniu i d¹¿eniu do celu.
Projekt to te¿ poszukiwanie inspiracji
wokó³ siebie, poznawanie swoich
mocnych i s³abych stron.
10 dziewcz¹t, które mia³y okazjê
wyst¹piæ podczas Pikniku Rodzinnego w Krypnie oraz podczas Nadbiebrzañskiego Pikniku Integracyjnego w
Dolistowie. W planach maj¹ te¿ wystêp podczas sierpniowych Dni Krypna.
10 dziewcz¹t, które schowa³y
wstyd, skrêpowanie w buty i pokaza³y,
¿e potrafi¹! Potrafi¹ zaczepiæ ludzi na
ulicy i zaprosiæ na wystawê, potrafi¹
znaleŸæ drogê do kolejnego muralu

ukrytego gdzieœ na bia³ostockim budynku, potrafi¹ wspó³pracowaæ, ale
te¿ dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹.
10 dziewcz¹t: Ula Wierzbicka,
Zuzia Stachurska, Karolina Ciborowska, Weronika Konopko, Patrycja
Mikiewicz, Angelika Kobeszko, Karolina D¹browska, Iza Stankiewicz,
Aniela Stankiewicz, Marta Powichrowska.
To dziêki nim powsta³ ten projekt,
to dziêki nim o bibliotece by³o g³oœno,
to dziêki nim mog³yœmy po raz kolejny
cieszyæ siê kolejnym projektem i
uczyæ siê koordynowania i wspó³pracy z m³odzie¿¹. To dziêki nim wiemy,
¿e warto dzia³aæ dalej!
Dziêkujemy dziewczyny!

NOWOŒCI WYDAWNICZE W BIBLIOTECE
Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie jak co roku stara siê o udzia³ w
programie dotacyjnym Biblioteki Narodowej "Zakup nowoœci wydawniczych do bibliotek publicznych".
W tym roku uzyska³yœmy dotacjê
w wysokoœci 3500 z³. Zachêcamy do
zg³aszania Pañstwa potrzeb czytelniczych! Zale¿y nam na tym, by wydatkowaæ pieni¹dze na pozycje, które rzeczywiœcie znajd¹ swoich odbiorców.
Tymczasem zakupi³yœmy ju¿ kilkanaœcie pozycji. Poni¿ej przedstawiamy wybrane tytu³y.
Nasi czytelnicy ju¿ od przysz³ego
tygodnia bêd¹ mogli siêgn¹æ, m.in. po
ciep³¹ i m¹dr¹ opowieœæ Karoliny
Wilczyñskiej "Po nitce do szczêœcia".
Powieœæ o mi³oœci i przyjaŸni i pokonywaniu przeciwnoœci losu. Innym
ciekawym tytu³em jest ksi¹¿ka "Nie-

Gminna Biblioteka Publiczna
w Krypnie Koœcielnym

www.gminakrypno.pl/biblioteka
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Gminna Biblioteka Publiczna
w Krypnie Koœcielnym
rozpoczyna zapisy na zajêcia
skierowane do dzieci
w wieku 3-4 lata, które nie
uczêszczaj¹ do przedszkola!
Zak¹tek pomys³ów to zajêcia
edukacyjne odbywaj¹ce
siê cyklicznie raz w tygodniu
i trwaj¹ce
2 godziny zegarowe.
Zapisz dziecko ju¿ dziœ!
Zapisy pod nr tel.:
(85) 716 90 08
lub osobiœcie w bibliotece.
Warunkiem rozpoczêcie zajêæ jest
zebranie grupy minimum 5 osób.
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nachalna z urody" Marii Czubaszek,
znanej pisarki i satyryczki, w której
autorka opisa³a swoje sekrety, ¿ycie,
przyjaŸnie. Innym tytu³em, po który
warto siêgn¹æ jest powieœæ Diane
Chamberlain "W cieniu". Powieœæ o
budowaniu szczêœcia, poczuciu winy,
pomocy, przyjaŸni. Warto!
Nie zabranie u nas te¿ ksi¹¿ek o tematyce historycznej. Na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ tytu³y "Wira z Powstania" George'a Szlachetko oraz
Danuty Szlachetko a tak¿e "Rudolf
Hoss. Komendant obozu Auschwitz"
Volkera Koopa. Pierwszy tytu³ to
wspomnienia z czasów powstania
warszawskiego oraz dalszego ¿ycia z
tragicznymi wspomnieniami. Druga
zaœ dotyczy Rudolfa Hoss - jednego z
najbardziej bezwzglêdnych egzekutorów hitlerowskich zbrodni. Inn¹ niezwyk³¹ powieœci¹ jest ksi¹¿ka "Nie pozwól mi odejœæ" Jessici Sorensen - powieœæ o utraconej przyjaŸni i walce o
jej odzyskanie.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e coœ
ciekawego znajdzie równie¿ dla siebie
m³odzie¿. Zw³aszcza fani serialu "Gra
o tron"! W naszych zbiorach posiadamy bowiem ca³¹ seriê ksi¹¿ek o tym
samym tytule. Niebawem w naszych
zbiorach pojawi¹ siê równie¿ audiobooki! Zachêcamy do czytania i zg³aszania swoich propozycji na dalsze zakupy.

KONKURS
“WAKACJE Z KSI¥¯K¥ 2016”

ROZSTRZYGNIÊTY!
Za nami konkurs "Wakacje z
ksi¹¿k¹ 2016". Tym razem postanowiliœmy wyró¿niæ 5 osób, które wykaza³y siê najwy¿sz¹ aktywnoœci¹
czytelnicz¹ w okresie wakacyjnym.
Wœród laureatów znaleŸli siê:
Aleksandra Szczêsna - 83 ksi¹¿ki,
Natalia Kobeszko - 81 ksi¹¿ek, Wiktoria Kobeszko - 81 ksi¹¿ek, Kacper
Kobeszko - 79 ksi¹¿ek, Gabrysia
Minkiewicz - 31 ksi¹¿ek.
Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród a
pozosta³ych czytelników zachêcamy
do dalszej aktywnoœci czytelniczej.

Wiadomoœci Lokalne
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NARESZCIE BEZ DZIUR I WYBOJÓW
RZEBUDOWA DROGI TRZCIANNE - MOÑKI KOSZTOWA£A PONAD 3,7 MLN Z£

Na realizacjê inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokoœci ponad 1,8
mln z³. z Narodowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej Pozosta³a czêœæ zosta³a sfinansowana ze œrodków bud¿etu powiatu w
kwocie ponad 981 tys z³. oraz partnerów projektu - Gminy Trzcianne - ponad 491
tys z³ i Gminy Moñki - ponad 445 tys. z³.,
W ramach partnerstwa gospodarczego w przebudowie drogi partycypowali
równie¿: „Tartacznictwo” Sp. j. J. S. Szyd³owscy, Market „Sarenka” Wojciech
Sobolewski, „Handel Detaliczny Sklep Spo¿ywczo - Przemys³owy” Bo¿ena
Pogorzelska i „Dachy Kamiñski” Sylwester Kamiñski.
W uroczystym otwarciu przebudowanej drogi uczestniczy³ Wicewojewoda
Podlaski Jan Zabielski oraz samorz¹dowcy powiatu monieckiego i gmin

Trzcianne i Moñki, a tak¿e przedstawiciele instytucji publicznych, przedsiêbiorcy - którzy wsparli przebudowê i mieszkañcy obu gmin.
Nowa droga podniesie zdecydowanie standard i wygodê jazdy, konieczne jest
jednak jak najszybsze usuniêcie z rowów i poboczy drzew - które w zwi¹zku z jej
poszerzeniem - niebezpiecznie „zbli¿y³y siê” do obu stron jezdni.
Mam nadziejê, ¿e stanie siê to niezw³ocznie i bez zbêdnego ogl¹dania siê na
glêdzenie wszelkiej maœci „ekologów”, a monieckiemu starostwu nie zabraknie
determinacji i szybkoœci dzia³ania w niezbêdnej poprawie bezpieczeñstwa wszystkich korzystaj¹cych z wyremontowanej drogi. Wiêcej na temat plusów i minusów nowej drogi - w kolejnych wydaniach Wiadomosci Lokalnych...
Krzysztof Pochodowicz

Spe³ni³o siê moje marzenie, jakie
mia³em obejmuj¹c urz¹d Wójta
Trzciannego, droga Trzcianne - Moñki zosta³a gruntownie przebudowana.
Droga jest tak wa¿na, poniewa¿
s³u¿y wszystkim mieszkañcom naszej
gminy - wszyscy musimy z niej skorzystaæ chc¹c dojechaæ do Moniek.
Dlatego nie szczêdziliœmy wysi³ków i
pieniêdzy z bud¿etu gminy - do³o¿yliœmy 500 tys. z³ - aby zrealizowaæ tak
wa¿n¹ dla nas inwestycjê.
Bez zdecydowanego zaanga¿owania Gminy Trzcianne ta droga powiatowa by³aby nadal zruinowana.
Dziêkujê Radnym Rady Gminy
Trzcianne i radnym powiatowym z naszej gminy za zaanga¿owanie i wspó³pracê.
Marek Szyd³owski
Wójt Gminy Trzcianne

foto: e-monki.pl
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PATRONAT LOKALNYCH

„Wielkie Œwiêto Ma³ego Cz³owieka” w Sokó³ce
16.06.2016 r. na placu przed Starostwem Powiatowym w Sokó³ce po raz jedenasty odby³ siê Przegl¹d Twórczoœci
Artystycznej Dzieci i M³odzie¿y Podlasia pn. „Wielkie Œwiêto Ma³ego Cz³owieka”.
Po raz pierwszy organizatorem
przegl¹du by³o Stowarzyszenie na
Rzecz Wspierania Osób Niepe³nosprawnych „Pod Skrzyd³ami”, natomiast jego partnerami: Specjalny
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy im.
J. Korczaka w Sokó³ce oraz Powiat
Sokólski. Przegl¹d zosta³ objêty Honorowym Patronatem: Podlaskiego
Kuratora Oœwiaty Jadwigi Marioli
Szczypiñ, Dyrektora Podlaskiego Oddzia³u PFRON Adama Wiñskiego,
Przewodnicz¹cej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w
Warszawie Barbary Sochal oraz Starosty Sokólskiego Piotra Reæko i Burmistrz Sokó³ki Ewy Kulikowskiej.
Do organizacji przegl¹du bardzo aktywnie w³¹czy³ siê Oœrodek Sportu i Rekreacji oraz Sokólski Oœrodek Kultury. Natomiast panie z Biblioteki Publicznej w Sokó³ce zachêca³y do niezwyk³ego spotkania z ksi¹¿k¹. Impreza
odbywa³a siê przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego i Powiatu Sokólskiego.
Zebranych uczestników, przyby³ych goœci i publicznoœæ powita³y: Prezes Stowarzyszenia „Pod Skrzyd³ami”
Beata Tur oraz Dyrektor SOSW w Sokó³ce, Marta Tolko-Kuziuta. W
imieniu nieobecnej Barbary Sochal
uroczystego otwarcia przegl¹du dokonali Starosta Sokólski i Wiceburmistrz
Sokó³ki. Przegl¹d poprowadzi³y, nauczycielki SOSW w Sokó³ce - Zyta
Biernacka i Katarzyna Dylewska
Umiejêtnoœci estradowe i rêkodzielnicze na przegl¹dzie prezentowa³o 13 podlaskich placówek specjalnych, integracyjnych, warsztatów terapii zajêciowej i œrodowiskowych domów samopomocy. W tegorocznym
przegl¹dzie uczestniczyli podopieczni
Oœrodków Szkolno-Wychowawczych
z Sokó³ki, Hajnówki, D³ugoborza,
Bia³egostoku, Nr 1 z Suwa³k. Zespo³y
Szkó³ z Bia³egostoku, Bielska Podlaskiego, Siemiatycz, a tak¿e Stowa-

rzyszenie Pomocy „Szansa” Oœrodek
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Perkach Karpie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych „Radoœæ ¯ycia” Warsztat Terapii
Zajêciowej w D¹browie Bia³ostockiej,
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych „RAZEM” Warsztat
Terapii Zajêciowej w Sokó³ce, Œrodowiskowy Dom Samopomocy i Zespó³
Szkó³ Integracyjnych z Sokó³ce.
Widzami zespo³ów artystycznych
by³y dzieci z sokólskich przedszkoli,
przedstawiciele zaproszonych instytucji i mieszkañcy Sokó³ki. Na zakoñczenie przegl¹du wyst¹pi³ zaprzyjaŸniony zespó³ muzyczny „EWA
BAND”. Oprócz wystêpów estradowych imprezie towarzyszy³y inne
atrakcje przygotowanych przez organizatorów: kiermasz prac, malowanie
twarzy, zabawy sportowe, zrêcznoœciowe i manualne, spotkanie z ksi¹¿k¹,
happening malarski, a tak¿e regionalne przek¹ski, kuchnia polowa i grill.
Do zabaw zachêca³a Grupa Performance i wolontariusze z sokólskich
Szkó³ Œrednich. O bezpieczeñstwo
uczestników przegl¹du dbali funkcjonariusze Policji i Stra¿y Miejskiej i
pielêgniarka - Teresa Zaborowska.
W podziêkowaniu za przygotowanie prezentacji wszyscy uczestnicy
otrzymali: pami¹tkowe dyplomy, statuetki wykonane przez podopiecznych
Stowarzyszenia „Pod Skrzyd³ami” w
Sokó³ce, s³odycze i nagrody rzeczowe
zakupione z otrzymanej dotacji z
Urzêdu Marsza³kowskiego w Bia³ymstoku.
Niew¹tpliwym efektem „Przegl¹du Twórczoœci Artystycznej Dzieci i
M³odzie¿y Podlasia pn. „Wielkie
Œwiêto Ma³ego Cz³owieka” by³y: integracja i wspólna zabawa osób niepe³nosprawnych z pe³nosprawnymi,
mo¿liwoœæ promowania twórczoœci
dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹, prezentacja ich uzdolnieñ

wiêkszej publicznoœci ni¿ najbli¿sza
rodzina lub klasa szkolna. Uczestnicy
przegl¹du mieli mo¿liwoœæ odnieœæ
sukces, zintegrowaæ siê ze œrodowiskiem osób pe³nosprawnych, jak równie¿ nawi¹zaæ pozytywne relacje z
osobami o podobnych schorzeniach i
dysfunkcjach. Publicznoœæ i zgromadzeni goœcie poprzez bezpoœredni kontakt zwiêkszyli swoj¹ wiedzê na temat
funkcjonowania osób z niepe³nosprawnoœciami i ich potencjale artystycznym.
Serdeczne podziêkowania kierujemy do wszystkich osób, które przyczyni³y siê do zorganizowania i prawid³owego przebiegu przegl¹du. W szczególnoœci dziêkujemy tym firmom i instytucjom, które wspar³y nas organizacyjnie i finansowo: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podlaskiego w
Bia³ymstoku, Zarz¹d Powiatu Sokólskiego, Burmistrz Sokó³ki, Sokólski
Oœrodek Kultury, Oœrodek Sportu i Rekreacji w Sokó³ce, Biblioteka Publiczna w Sokó³ce, Komenda Powiatowa Policji w Sokó³ce, Stra¿ Miejska w

Sokó³ce, Zak³ad Pomocy DoraŸnej,
Zespó³ Szkó³ w Sokó³ce, Zespó³ Szkó³
Rolniczych w Sokó³ce, Zespó³ Szkó³
Zawodowych w Sokó³ce, Mariusz
Woronowicz „KAWETA” Naprawa
Aut Powypadkowych, Leszek Ku³ak
„LECH-BUD” Pop³awce, Krystian
Miakisz Zak³ad Kamieniarski w Sokó³ce, Spó³dzielnia ProdukcyjnoHandlowa „Krynka”, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Marwibog” S.C. w Sokó³ce, Zespó³ „EWA

BAND”, „Biuro Serwis” Marcin Dylewski Sokó³ka, F.P.H. „U Mat-czaka”
Lody Tradycyjne w Sokó³ce, „Balmix” Gra¿yna Buk³aho - Bia³ystok,
Nadleœnictwo Czarna Bia³ostocka i
Rada Rodziców Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Sokó³ce.
Tekst: Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Osób Niepe³nosprawnych
„Pod Skrzyd³ami”

Projekty architektoniczno-budowlane
Projekty wnêtrz
Projekty instalacji elektrycznych, sanitarnych
Audyty energetyczne i remontowe
Œwiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku

EVArch

tel. 509 590 701
www.evarch.wirtualnie.eu

RANCZO

£adne
Kwiatki

SZKÓ£KA ROŒLIN OZDOBNYCH
- sprzeda¿ roœlin (krzewów, drzew i kwiatów)
- doradztwo, aran¿acje, przebudowy
- serwis istniej¹cych ogrodów

Moñki
Aleja Niepodleg³oœci 4
czynne pon.-pt. 8.30-16.30

Rybaki 17, tel. 539 965 790
cyganska.krystyna@gmail.com
Wrzesieñ 2016
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PATRONAT LOKALNYCH

Fundusze Europejskie
na wsparcie lokalnych inicjatyw

„W Rodzinie drzemie si³a”
„Rodzina jest w ¿yciu oparciem,
czymœ co chroni, co daje si³ê”
Sophia Loren

Lokalna Grupa Dzia³ania - Fundusz Biebrzañski jest nowym stowarzyszeniem naszego regionu, które zosta³o za³o¿one w 2015 roku. G³ównym
celem stowarzyszenia by³o opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru 11 gmin cz³onkowskich w sk³ad których wchodz¹: D¹browa Bia³ostocka,
Goni¹dz, Janów, Jaœwi³y, Korycin, Lipsk, Moñki, Nowy Dwór, Suchowola,
Sztabin i Trzcianne.

Dzieñ Rodziny to impreza realizowana cyklicznie w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokó³ce. Po raz
pierwszy w organizacjê tego œwiêta
w³¹czy³o siê Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Osób Niepe³nosprawnych
„Pod Skrzyd³ami”. Impreza „W Rodzinie drzemie si³a” odby³a siê
21.06.2016 r. Uroczystoœæ obj¹³ honorowym patronatem Starosta Sokólski.
Organizacja imprezy zosta³a zrealizowana dziêki wsparciu finansowemu
Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Bia³ymstoku. W Dniu Rodziny uczestniczy³o oko³o 200 osób.
Tego dnia rodzice i opiekunowie dzieci
mieli mo¿liwoœæ skorzystania z porad
specjalistów: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokó³ce, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sokó³ce i Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Sokó³ce, którzy swoj¹ pomoc¹ s³u¿yli i odpowiadali na nurtuj¹ce pytania
interesantów w utworzonych punktach
konsultacyjnych.
Poprzez wystêpy artystyczne:
wiersz, wystêpy wokalne, taneczne, teatralne przygotowane przez podopiecznych Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Sokó³ce,
Warsztatów Terapii Zajêciowej w Sokó³ce, Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Sokó³ce dzieci mog³y wyraziæ uczucia swoim kochanym rodzicom.
Zabawy integracyjne i konkurencje sportowe z u¿yciem sprzêtu zakupionego dziêki wsparciu finansowemu
Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Bia³ymstoku to atrakcje, z
którymi zmagali siê rodzice wraz ze
swoimi pociechami.
Doskona³¹ okazj¹ do wyra¿enia
swoich emocji by³ happening malarski, robótki rêczne „Coœ z niczego”, a
stoisko bodypaiting pozwoli³o dzieciom przenieœæ siê w fantazyjny œwiat
bajek. Po czêœci oficjalnej dzieci obdarowa³y swoich ukochanych rodziców
w³asnorêcznie wykonanymi upominkami. Wspólna biesiada przy kuchni
regionalnej oraz s³odki poczêstunek
przygotowany przez wychowanków
Oœrodka zakoñczy³ to wspania³e œwiêto.
Dzieñ Rodziny to wyj¹tkowy
dzieñ, który up³yn¹³ w przyjaznej atmosferze pe³nej ¿yczliwoœci i œwietnej
zabawy. Takie spotkania s¹ doskona³¹
okazj¹ do wyra¿enia wdziêcznoœci za
trud jaki rodzice wk³adaj¹ w wycho-

17 maja br. zosta³a podpisana umowa z Urzêdem Marsza³kowskim pozwalaj¹ca na wdra¿anie za³o¿eñ Lokalnej Strategii Rozwoju wypracowanych podczas
konsultacji spo³ecznych. Jako jedno z dwóch województw w Polsce (obok kujawsko-pomorskiego) bêdziemy wdra¿ali strategie wielofunduszowe. Jest to bardzo du¿e wyzwanie dla lokalnych grup dzia³ania oraz du¿a zmiana w stosunku do
poprzedniej perspektywy finansowej, pozwalaj¹ca na znacznie szersze i ró¿norodne wsparcie podmiotów z naszego obszaru.
Œrodki finansowe na realizacjê operacji w ramach LSR pochodz¹ z dwóch
Ÿróde³: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (9 mln z³) oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (18 mln z³).
W najbli¿szych latach w ramach og³aszanych naborów wniosków œrodki te
trafi¹ m.in. do przedsiêbiorców, jak równie¿ do innych podmiotów z naszego obszaru, na realizacjê projektów inwestycyjnych oraz projektów “miêkkich”, skierowanych m.in. do osób zagro¿onych ubóstwem lub wykluczeniem spo³ecznym
(w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego).
Wszystkie informacje dotycz¹ce konkursów bêd¹ umieszczane na stronie internetowej: www.biebrza-leader.pl wraz ze szczegó³owym wskazaniem dokumentacji konkursowej, warunków przyznania pomocy oraz zasad wsparcia.
G³ównym celem Lokalnej Strategii Rozwoju jest wzrost potencja³u spo³ecznogospodarczego z poszanowaniem dziedzictwa historyczno-przyrodniczego. Dlatego te¿ strategia zak³ada wydatkowanie 4,5 mln z³ ze œrodków PROW dla przedsiêbiorców na rozwój firm oraz na ich za³o¿enie. Nowi przedsiêbiorcy bêd¹ mieli
szansê uzyskania premii na za³o¿enie firmy w wysokoœci 60 tys. z³. Istotnym warunkiem przyznania wsparcia dla przedsiêbiorców ju¿ funkcjonuj¹cych oraz planuj¹cych za³o¿enie dzia³alnoœci jest tworzenie nowych miejsc pracy.
Du¿a czêœæ œrodków trafi równie¿ do samorz¹dów na projekty rewitalizacyjne, z których bêd¹ mogli korzystaæ wszyscy mieszkañcy. Inwestycje bêd¹ mog³y
dotyczyæ m.in. ulepszania estetyki miejscowoœci, uporz¹dkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej czy te¿ udostêpniania terenów dla mieszkañców.
Z uwagi na zg³aszane podczas konsultacji spo³ecznych potrzeby zwi¹zane z
ochron¹ dziedzictwa kulturowego naszego obszaru, tak¿e planowane s¹ nabory
wniosków na obiekty zabytkowe (wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków).
W kolejnych latach tak¿e projekty z zakresu infrastruktury spo³ecznej bêd¹ mog³y byæ realizowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wa¿n¹ rolê w strategii odgrywaj¹ projekty finansowane z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Du¿y nacisk zosta³ po³o¿ony na wsparcie osób zagro¿onych ubóstwem lub wykluczeniem spo³ecznym w ramach Programów Aktywnoœci Lokalnej, wsparcie Warsztatów Terapii Zajêciowej i Centrów Integracji
Spo³ecznej. Planowane jest równie¿ wsparcie ma³ych szkó³ tj. do 100 uczniów
oraz przedszkoli.
Z uwagi na chêæ wsparcia dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych Lokalna
Strategia Rozwoju zak³ada równie¿ realizacjê projektów grantowych, dotycz¹cych dziedzictwa kulturowego oraz dzia³añ aktywizuj¹cych spo³ecznoœæ lokaln¹.
Podmiotem odpowiedzialnym za wybór grantobiorców i udzielanie grantów bêdzie Lokalna Grupa Dzia³ania. Tym samym pomys³y np. stowarzyszeñ, które nie
dysponuj¹ czêsto ¿adnymi œrodkami finansowymi bêd¹ mog³y byæ realizowane
za poœrednictwem LGD.
Wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem siê o wsparcie w ramach
wdra¿ania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 informacje dotycz¹ce wsparcia uzyskaj¹ w siedzibie Lokalnej Grupy Dzia³ania - Fundusz
Biebrzañski, Plac Koœciuszki 21, 16-150 Suchowola lub pod nr tel. (85) 71-28307, www.biebrza-leader.pl

twitter.com/lokalna

DZIEÑ RODZINY

wanie swoich pociech.
Bardzo dziêkujemy instytucjom,
które wspar³y imprezê „W Rodzinie
drzemie si³a”, a tak¿e wszystkim zaproszonym goœciom, ¿e zaszczycili

swoj¹ obecnoœci¹ w SOSW im. Janusza Korczaka w Sokó³ce.
Organizatorzy:
Katarzyna Dylewska
Zyta Biernacka

TANIA OWIJARKA SAMOZA£ADOWCZA!

Ukùady jezdno-zaùadowcze do owijarek stacjonarnych.
Tani i ùatwy sposób na zrobienie owijarki samozaùadowczej.

WYWROTKI JEDNOOSIOWE, WA£Y £¥KOWE, REMONTY MASZYN
ZAK£AD ŒLUSARSKI PIOTR CZU£
www.zaklad-slusarski.pl
Wiadomoœci Lokalne

Zubole 14, 19-104 Trzcianne
601 455 752, (85) 738 50 69
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ZROLOWANE BAGNA

(ci¹g dalszy ze str. 3)
wiêc równie¿ mo¿liwoœci ucieczki
i wyboru ¿ycia. Z góry skazani na
œmieræ.
- Dlaczego ma znaleŸæ swój kres
przekopnica, ¿yj¹ca na ziemi ok.
200 milionów lat (dinozaury wyginê³y 70 milionów lat temu), ¿yj¹tko o iœcie kosmicznych parametrach
przetrwania?
Znosi temperaturê 80 stopni Celsjusza, otorbiona w kokonie trwa w letargu 9 lat, przelatuje niestrawiona
przez uk³ady pokarmowe wiêkszoœci
¿yj¹cych nad Biebrz¹ amatorów wyszukanego jad³a, niestety nieodporna
na g¹sienice tratraków.
- Dlaczego mamy godziæ siê na
ksiê¿ycowy krajobraz, które pozostawiaj¹ po sobie te dziwol¹gi?
- Dlaczego w dolinê Rospudy, cytujê zas³yszane piêkne zdanie ekologów okupuj¹cych j¹ w roku 2007:
„strach postawiæ stopê, ¿eby nie nadepn¹æ jakiegoœ storczyka” a w dolinê Biebrzy, gdzie storczyków s¹ ca³e
po³acie, mo¿na wje¿d¿aæ tratrakiem?
Tym bardziej jest to smutne, ¿e
zajmuj¹ siê tym ci sami ludzie.
- Dlaczego to wymieszana pulpa,
ze zniszczonego gruntu i gnij¹cego
siana, ma sp³yn¹æ w koñcu do rzeki i
zapaskudziæ a nawet zniszczyæ jeden z najpiêkniejszych zak¹tków

Europy?
- Dlaczego na postawione pytania „opiekunowie” tego przedsiêwziêcia odpowiadaj¹: poczekajmy,
zobaczymy co wyroœnie, turzycowiska czy trzcinowiska, a to ju¿ nic innego ni¿ eksperyment, przeprowadzany na ¿ywym ci¹gle jeszcze organizmie?
Od eksperymentów s¹ ogródki
przydomowe, najlepiej w³asne.
- Dlaczego inni, na takich samych powierzchniach, potrafi¹ to
zrobiæ bez tratraków, a nawet zgodnie z tradycj¹ rêcznie!
- Jak to siê dzieje, ¿e park narodowy to obszar wy³¹czony z jakiejkolwiek dzia³alnoœci rolniczej, a pobiera dop³aty do dzia³alnoœci rolniczej?
- Jak to siê dzieje, ¿e przetargi
wygrywaj¹ rolnicy z Warszawy, Pu³aw czy innej „zagranicy”, nie zwi¹zani ¿adnymi wiêzami, po za kas¹, z
Biebrz¹?
- Dlaczego i kto oszukuje rolników, którzy w dobrej wierze, wk³adaj¹ ogrom pracy i zaanga¿owania
tylko po to aby inni, tzw. pseudoekolodzy zarabiali na tym pieni¹dze,
bo ju¿ jasnym jest, ¿e to jedyna
motywacja ich dzia³ania?
W tegorocznej sytuacji paszowej,
gdzie liczy siê ka¿de ŸdŸb³o trawy, ka¿e siê p³aciæ rolnikom 500 z³ za sko-

Firma SPECGEAR dzia³a na polskim rynku od 2011 roku
- zajmuj¹c siê sprzeda¿¹ hurtow¹ i detaliczn¹ szeroko
rozumianego sprzêtu militarnego oraz outdoorowego.

szony zebrany hektar, za które ktoœ
jeszcze weŸmie dop³aty! To zwyczajne
stawianie cz³owieka pod œcian¹, to
gorsze ni¿ embargo, bo zap³ata jest wymuszona sytuacj¹. To ju¿ nie gospodarz, to feudalny ciemiê¿ca i cyniczny
wyzyskiwacz. Nad Biebrz¹ jeszcze
nigdy takiego nie by³o!
Niektóre dzia³ania wskazuj¹ na
wyj¹tkowo perfidny proceder, ale to
ju¿ domena prokuratury i organów œcigania. Poniewa¿ sam nie potrafiê odpowiedzieæ na te i wiele innych pytañ,
nap³ywaj¹cych od wszystkich odwiedzaj¹cych Biebrzê œrodowisk, zwracam siê od lat do znanych mi osobowoœci i organizacji ekologicznych o
pomoc w zatrzymaniu tych potwornych tratraków. Niestety ci¹gle bez odpowiedzi !
Meandertalczyk Biebrzañski
Wys³ano do „Biebrzañskim Szlakiem” 22.10.2015 r.

KONTAKT

605 279 701

Wielka orkiestra z ma³ej Gminy
(dokoñczenie ze str. 7)
Do bardziej znacz¹cych z ostatnich lat jest zdobycie Pucharu Prezydenta Miasta Suwa³ki i III miejsca w V
Wojewódzkim Przegl¹dzie Orkiestr
Stra¿y Po¿arnych Województwa Podlaskiego w Suwa³kach w 2009 roku, III
miejsce na XXI Regionalnym Przegl¹dzie Orkiestr OSP w 2010 r., II miejsce
na Wojewódzkim Przegl¹dzie Orkiestr
Stra¿y Po¿arnych Województwa
Podlaskiego w Grajewie w 2011 r.,
II miejsce XXII Regionalnym Przegl¹dzie Orkiestr OSP w Suwa³kach w
2012 r., co da³o kwalifikacje do udzia³u
w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Orkiestr Stra¿ackich w Wiœle w maju 2013
roku. Po 15 latach pan Stanis³aw przekaza³ w³adzê w orkiestrze „m³odym”
ale godnym nastêpcom...
Ostatnie pó³tora roku Orkiestrê
prowadzi Wojciech Rolek; ambitny,

zdolny tubista, na co dzieñ muzyk
Opery i Filharmonii Podlaskiej. Pod
now¹ batut¹ orkiestra ma ju¿ za sob¹
kilkanaœcie koncertów i pierwsze
wspólne warsztaty. Najm³odszy dyrygent w historii naszej orkiestry wspólnie z Hubertem Buharewiczem
(instruktorem oraz jednym z graj¹cych
orkiestrantów) wprowadzaj¹ Orkiestrê z nowym du¿o m³odszym sk³adem
w kolejny etap historii... jak bêdzie
ona wygl¹da³a…?? czas poka¿e...
Praktycznie nie by³o w Jasionówce rodziny, z której nie by³o kogoœ, kto
gra w orkiestrze, ba, nawet grywano
ca³ymi rodzinami - „orkiestrowe rodzinne gangi” - tak to kiedyœ napisano
w artykule dotycz¹cym orkiestry z
Jasionówki w Gazecie Wspó³czesnej.
Fenomenem na skale Jasionówki
by³ fakt, ¿e w 2013 roku prawie setka

dzieci i m³odzie¿y z gminy nale¿a³a do
obu zespo³ów.
Minê³y lata, zmieniali siê ludzie
ale nie zmieni³ siê wizerunek Orkiestry, na który sk³adaj¹ siê: odpowiedzialnoœæ, pracowitoœæ, pasja ale
przede wszystkim mi³oœæ do muzyki.
Orkiestra Dêta z Jasionówki od lat
odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê w propagowaniu kultury muzycznej wœród
spo³ecznoœci lokalnej, ale tak¿e w promocji samej gminy.
„Po co foldery i ulotki, kiedy orkiestra za³atwia promocje dla gminy o
wiele lepiej ni¿ sztab urzêdników” - to
s³owa s³owa œ.p. Boles³awa Bielaka.
Nie uda³o by siê tego osi¹gn¹æ
gdyby nie ludzie, którzy przez lata
sprzyjali orkiestrze w jej rozwoju…
(GOKSiT w Jasionówce)

BADANIA PSYCHOLOGII
TRANSPORTU I MEDYCYNY PRACY

www.specgear.com.pl
Sklep Militarny "SPECGEAR" - www.specgear.com.pl
Kontakt: tel. (85) 652 43 07, e-mail: sklep@specgear.com.pl
Sklep stacjonarny: Bia³ystok - ul. Hetmañska 36

Godziny otwarcia:
PONIEDZIA£EK 9.00 - 14.00
WTOREK 9.00 - 14.00 oraz 16.00 - 19.00
ŒRODA 9.00 -14.00
CZWARTEK 9.00 - 14.00 oraz 16.00 - 19.00
PI¥TEK 9.00 -14.00
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Doskonale wyposa¿ona w sprzêt do
badañ Pracownia Psychologiczna - oferuje
kompleksowe badania psychologiczne:
- kierowców (równie¿ pojazdów s³u¿bowych, uprzywilejowanych),
- instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
(równie¿ kandydatów na instruktorów i egzaminatorów),
- osób skierowanych za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci, w stanie po u¿yciu
alkoholu lub œrodka dzia³aj¹cego podobnie
do alkoholu,
- osób, które przekroczy³y liczbê 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
- osób, je¿eli by³y sprawc¹ wypadku drogowego, w nastêpstwie którego inna osoba/osoby
ponios³a œmieræ lub dozna³a obra¿eñ.
W zakresie medycyny pracy badania
obejmuj¹: operatorów wózków wid³owych;
wózków akumulatorowych, suwnic, maszyn
w ruchu, koparek, spychaczy, dŸwigów;
pracuj¹cych na wysokoœci pow. 3 m.
W siedzibie przeprowadzamy zarówno
badania indywidualne jak i grupowe.
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Jerzy Ryszkowski - wspomnienia...
Jerzy Ryszkowski (1932-2015) - wieloletni burmistrz Goni¹dza - opisuje
lata niemieckiej i sowieckiej okupacji na terenie swojego miasteczka, wspólne ¿ycie Polaków i ¯ydów oraz udzia³ w nielegalnych organizacjach m³odzie¿owych po wojnie.
Urodzi³ siê w 1932 r. w Goni¹dzu na Podlasiu w rodzinie zamo¿nych rolników. W 1944 r. razem z rodzin¹ przymusowo ewakuowany, ukrywa³ siê z
bratem. W okresie okupacji uczêszcza³ na tajne komplety, a po zakoñczeniu
wojny kontynuowa³ naukê w bia³ostockim gimnazjum. Razem z rówieœnikami z Goni¹dza wspó³tworzy³ m³odzie¿owe konspiracyjne organizacje antykomunistyczne. Skoñczy³ studia ekonomiczne w Poznaniu w 1956 r. Po studiach krótko pracowa³ w Okrêgowym Oœrodku Zwierz¹t RzeŸnych w Bia³ymstoku jako ksiêgowy i kierownik handlowy, a póŸniej a¿ do emerytury jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w bia³ostockim zespole szkó³ ekonomicznych. Po przejœciu na emeryturê zosta³ w 1994 r. wybrany burmistrzem Goni¹dza i by³ nim do 2006 r.
Goni¹dz
To niewielkie miasteczko, ale bardzo stare. W Goni¹dzu znajduje siê
najstarsza parafia rzymskokatolicka
diecezji bia³ostockiej. Polacy, mieszkaj¹cy przed wojn¹ w Goni¹dzu, byli
g³ównie rolnikami i rzemieœlnikami.
W centrum miasteczka, wokó³ obecnej
ul. 11 Listopada (przed wojn¹ Nowy
Rynek) mieszka³a ludnoœæ ¿ydowska.
By³y tam tylko trzy rodziny polskie Wróblewskich, Balunowskich i
Szwakopów z Kluzami. Reszta domów by³a zamieszkana przez ¯ydów lekarzy, sklepikarzy i rzemieœlników.
Nikt z ¯ydów nie zajmowa³ siê w Goni¹dzu rolnictwem. Polacy zgodnie
¿yli z ¯ydami. ¯ydzi zasiadali w radzie miejskiej. Przed wojn¹ mieszka³o
w Goni¹dzu ponad trzy tysi¹ce mieszkañców, w tej chwili jest ich mniej i
mieszkaj¹ tylko Polacy. Ksi¹dz proboszcz kiedyœ referowa³, ¿e wszystkie
dzieci na terenie parafii i gminy
uczêszczaj¹ na religiê rzymskokatolick¹. Jest kilka osób wyznania prawos³awnego, które jednak dobrze wspó³pracuj¹, czuj¹ siê Polakami i pracuj¹
dla dobra naszej ojczyzny.
Po wojnie moja siostra przez d³ugie lata by³a w Goni¹dzu kierownicz¹
jedynego tutejszego zak³adu produkcyjnego. Robiono w nim niemal wszystko - zaczêto od krawiectwa i szewstwa. Potem by³o tu s³ynne "Sorgo",
gdzie robiono miot³y, miote³ki, które
sz³y do Kanady, Stanów - ile tylko dali
rady zrobiæ, tylko odpadki sz³y na kraj.
PóŸniej robiono tu lalki, misie, d³ugie
nogi, krótkie nogi itp. A póŸniej zmieni³o siê finansowanie, przepisy i kredyty by³y drogie. Jednak generalnie
niewiele siê tu zmieni³o po 1989 r. W
takich ma³ych miastach to i w dawnych czasach sekretarz partii chodzi³

do koœcio³a i teraz chodzi. Jego dzieci
s¹ ministrantami i graj¹ z ksiêdzem w
pi³kê no¿n¹. W takiej ma³ej miejscowoœci nie mo¿na dzieliæ ludzi. Mo¿na
mieæ pretensje do sekretarza, ¿e chodzi³ do koœcio³a, ale on inaczej nie
móg³, bo inaczej straci³by autorytet w
spo³eczeñstwie. Mo¿e ktoœ z zewn¹trz
móg³by, lecz miejscowy nie - zbyt
wielki by³ wp³yw rodziny, œrodowiska, s¹siadów, kolegów. W Goni¹dzu
ludnoœæ jest sympatyczna, normalna.
Jak wszêdzie - jedni drugim zazdroszcz¹, jednemu wychodzi, drugiemu nie,
a i w rodzinach ró¿nie bywa, ale na
ogó³ ludzie s¹ sympatyczni.
Mój ojciec by³ rolnikiem i mia³,
jak na warunki goni¹dzkie, du¿e gospodarstwo rolne. Ca³y sprzêt do obróbki by³ ju¿ metalowy: kultywatory,
brony itp. Pamiêtam, ¿e drewniane,
zabytkowe sochy te¿ by³y, ale ju¿ nieu¿ywane. Ojciec ciê¿ko pracowa³ i
zawsze stara³ siê mieæ dwie pary koni,
inaczej nie móg³ siê wyrobiæ. Ktoœ
zawsze musia³ pomagaæ. Za okupacji
niemieckiej kupi³ ¿niwiarkê. Masa ludzi przysz³a wtedy zobaczyæ, "jak bêd¹ niszczyæ zbo¿e maszyn¹". To by³y
takie zwyk³e maszyny - œcina³y, ale
trzeba by³a ju¿ samemu wi¹zaæ. Kto
wyrós³ z gospodarstwa ten od dziecka
ju¿ zaczyna³ pomagaæ. Najpierw karmi siê kury, ma³e Ÿrebaki i cielaki, a
potem wchodzi siê automatycznie w
normalne, rolnicze ¿ycie. Ale z czasem sta³o siê tak, ¿e brat poszed³ na
weterynariê, ja na ekonomiê, i nie by³o
komu gospodarki prowadziæ, wiêc
czêœæ gospodarstwa sprzedaliœmy. W
czasie wojny w jednej chlewni szeœædziesi¹t cztery œwinie siê spali³y.
Niemcy zaprószyli ogieñ, ale niechc¹cy; tabory niemieckie sta³y na klepiskach w stodo³ach, dotyka³y one szczy-

tami jedna drugiej, i tak spali³o siê kolejnych piêæ stodó³. W dzieciñstwie
prawie nie mieliœmy zabawek. Z drutu
jedynie robi³o siê obrêcz i za ni¹ siê
goni³o. A jeœli ktoœ mia³ obrêcz od roweru, to czu³ siê ju¿ bohaterem. Po
wojnie mieliœmy pi³ki. Ró¿ne by³y gry
i weso³o by³o, teraz tak weso³o nie jest.
Wszyscy umieliœmy jeŸdziæ na ³y¿wach. Przykrêcaliœmy ³y¿wy w domu i
zje¿d¿ali drog¹ prosto do rzeki. A dziewczêta jeŸdzi³y nie gorzej od ch³opców. Nawet kiedyœ podpad³em w szkole, gdy pod koniec lekcji ubra³em ju¿
³y¿wy, bo na przerwie chcia³em dojechaæ do rzeki i zosta³em wezwany do
tablicy przez nauczyciela. Przeszed³em przez ca³¹ klasê na ³y¿wach rysuj¹c pod³ogê. W niedzielê wraca³o siê z
koœcio³a, bra³o siê latarkê, jak¹œ kanapkê i spêdza³o siê ca³y dzieñ na rzece.
Zatapiano w wodzie ko³a ze starych
wozów - jedno ko³o wystawa³o i na
nim robiona by³a karuzela.
Potem, gdy ju¿ trochê podroœliœmy, organizowaliœmy w domach ró¿ne
tañce. W starej szkole by³a doœæ du¿a
sala i tam od czasu do czasu tak¿e organizowano zabawy, na które przychodzili nawet wojskowi. Dziewczêta
mia³y k³opot, poniewa¿ nie by³o wtedy
takiego zwyczaju, by panienki same
posz³y na zabawê - musia³y zostaæ
wprowadzone przez ch³opców. Pamiêtam, ¿e parê razy p³aciliœmy tych parê
groszy wstêpu i zabieraliœmy te nasze
piêkne goni¹dzkie panienki, by mog³y
siê pobawiæ i potañczyæ.

W 1939 r. wielka by³a rozpacz ¿o³nierzy, których powo³ano g³ównie do
twierdzy Osowiec, a nie by³o dla nich
broni, amunicji, mundurów. ¯o³nierze
musieli sami zdobyæ sobie broñ. Coœ
strasznego. Polska nie by³a przygotowana na wybuch tej wojny. Niemcy
zajêli Goni¹dz, lecz po kilku dniach
odst¹pili go Sowietom. Wkroczy³a Armia Radziecka. Prawie wszystkich nauczycieli Polaków zwolniono z pracy,
a nauczycielami zostali ¯ydzi, którzy
znali polski. Pamiêtam swoj¹ wychowawczyniê z pierwszej klasy, pani¹
Bolinê, któr¹ bardzo kochaliœmy jako
dzieci. Ona i my p³akaliœmy, ¿e ju¿ nie
bêdzie nas uczyæ. Dano nam ¯ydówkê, Sorê Abramownê, która powiedzia³a: "Ju¿ nie mo¿na mówiæ "dzieñ
dobry", tylko "zdrastvujtje, Sora Abramowna!". Pamiêtam, ¿e chcieliœmy jej
dokuczyæ i kiedy ona sz³a drog¹, co parê domów zabiegaliœmy jej drogê i mówiliœmy: "Zdrastvujcie, Sora Abramowna!". Któregoœ dnia zostawi³a nas po
lekcjach i powiedzia³a: "Wy kpicie ze
mnie, ja sobie nie pozwalam. Tylko raz
na dzieñ trzeba powiedzieæ "zdrastvujcie".
¯ydzi za okupacji sowieckiej
przejêli u nas ca³¹ w³adzê: "deputat",
czyli burmistrz, by³ ¯ydem, milicjanci
te¿. Trochê Polaków te¿ tam by³o, lecz
nie za wielu. Ludzie nie pchali siê do
milicji, ani do aktywu partyjnego,
gdy¿ uwa¿ano to raczej za minus dla
ca³ej rodziny ni¿ za plus. Nie nale¿a³o
pchaæ siê tam, gdzie wierz¹cy i praktykuj¹cy nie powinien siê pchaæ.
Potem zaczêto wywoziæ mieszkañców Goni¹dza na Sybir. Pierwsz¹
wywieziono rodzinê Szpinackich, bo
ojciec by³ zawiadowc¹ stacji i Sowieci
podejrzewali, ¿e ma kontakt z partyzantk¹. WywieŸli ca³¹ rodzinê - dzieci,
dziadków. Starsi umarli na Syberii, ale
m³odsi prze¿yli i albo wrócili do Pol-

ski, albo zostali w Anglii. Moja kole¿anka by³a polonistk¹, a jej ojciec
przed wojn¹ by³ burmistrzem i mia³
spory maj¹teczek - nazywali siê Wróblewscy (naprawdê to Wróbel, ale pisali
siê "Wróblewscy"). Szybko zostali zes³ani. Ojca znaleziono wkrótce martwego pod œniegiem, a jej 17-letni brat
ora³ noc¹, zasn¹³ na traktorze i przeora³ trochê zbo¿a, co uznano za sabota¿ i skazano go na wiêzienie, w którym zmar³. Matka tak¿e zmar³a i wróci³y tylko dwie córki. Pamiêtam, ¿e jak
ich zabierano, to po moj¹ kole¿ankê
przyszli do szko³y i wziêli j¹ na samochód ciê¿arowy tak jak sta³a: w fartuchu.
Niemal do ka¿dego domu przydzielono "na mieszkanie" oficerów radzieckich. U mnie w domu te¿ mieszka³a rodzina radziecka. Oni mieli syna, Wowkê, z którym zawsze biliœmy
siê. Mówi³em mu, ¿e "nasi jad¹, wasi
id¹, nasi waszych podwioz¹", a on
"niet, nasi jedut, wasi idut, nasi waszych podwiezut". I pamiêtam, mia³
takie "walonki", buty zbite z we³ny,
bardzo ciep³e. My takich rzeczy nie
mieliœmy. Kiedy 22 czerwca ca³e niebo by³o w samolotach, mój tata powiedzia³ temu oficerowi, ¿e coœ siê sta³o.
Tamten odpowiedzia³, ¿e to manewry.
Wreszcie pobieg³ do swego sztabu i
wróci³ krzycz¹c do ¿ony: "Ubieraj siê,
ubieraj Wowkê!".
Zaczêli w naszym sadzie ci¹æ
drzewa, ¿eby zamaskowaæ samochody i tak szybko uciekali, jak tylko mogli. Powiedzia³ tylko "Sobaka Giermaniec napa³ na nas". Nie wszystkim jednak uda³o siê uciec i ko³o Suwa³k by³
obóz jeñców radzieckich - nieca³e 50
tys. ludzi œmierci¹ g³odow¹ tam wykoñczono; dochodzi³o nawet do przypadków ludobójstwa.
(c.d. w kolejnym wydaniu
Wiadomoœci Lokalnych)

Zdrastvujtje, SoraAbramowna!
Jeszcze przed wojn¹ poszed³em do
pierwszej klasy szko³y podstawowej,
któr¹ ukoñczy³em w czerwcu 1939 r.
Pierwszego wrzeœnia mia³em iœæ do
nowej szko³y, która zosta³a wybudowana przez miejscow¹ ludnoœæ, ale
niestety nie rozpoczêto roku szkolnego. Tê szko³ê w czasie wojny bardzo
zniszczono - zajmowali j¹ Sowieci,
Niemcy. Nikt nie dba³ o ten maj¹tek.
D³ugie lata po wojnie trwa³ jej remont.

Zakoñczenie
sezonu motocyklowego
Przed pomnikiem Oœ. Jana Paw³a II przed koœcio³em M.B. Czêstochowskiej w Moñkach kilkudziesiêciu u¿ytkowników motocykli o pojemnoœci powy¿ej
125 ccm z powiatu monieckiego, Bia³egostoku i E³ku,
zakoñczy³o sezon motocyklowy 2016 roku.

TANIA WODA!

Po krótkiej modlitwie odprawionej przez Proboszcza parafii ks. kan. Andrzeja Zió³kowskiego i poœwiêceniu motorów przez ks. emeryta Tadeusza Horosza motocykliœci udali siê g³ównymi ulicami Moniek
do Przytulanki, Kalinówki Koœcielnej, Romejek do
Bobrówka, gdzie w koœciele pw. Matki Odkupiciela w
Bobrówce odprawiona zosta³a msza œwiêta.

W³asna woda jest ok. 20 razy tañsza od komunalnej

WIERCENIE STUDNI
POMPY G£ÊBINOWE

Corocznie w tego typu rajdach bra³ udzia³ Ks. Biskup S³awoj Leszek G³ódŸ, jednak w tym czasie przebywa na delegacji w Rzymie. Nastêpnie uczestnicy
mini rajdu udali siê do Moniek przez miejscowoœci:
Brzozowa, Mikicin, Jaœwi³y na zaplanowany poczêstunek z grilla w Goœciñcu Dworak.
(tekst i foto: e-monki.pl)

507 115 911
Wiadomoœci Lokalne
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AKTUALNOŒCI GOK W JAŒWI£ACH

zawsze blisko naszych spraw...

Zebraliœmy 67 litrów krwi dla Patrycji!
Monieccy policjanci i stra¿acy
serdecznie dziêkuj¹ wszystkim osobom, które zdecydowa³y siê pomóc
nastolatce z wypadku na torze gokartowym w Augustowie i oddali
swoj¹ krew.
£¹cznie zebraliœmy 67 litrów
krwi dla Patrycji.

Zorganizowana wspólnie przez
policjantów i stra¿aków akcja oddawania krwi pokaza³a, ¿e nie jesteœmy
obojêtni na ludzk¹ krzywdê. Zebraliœmy 67 litrów krwi. Wszystkim honorowym dawcom krwi dziêkujemy, a
Patrycji ¿yczymy szybkiego powrotu
do zdrowia.
(www.monki.policja.gov.pl)

W œrodê 14 wrzeœnia 2016 r. oficjalnie rozpoczêliœmy realizacjê projektu
pt. „Zafiksowani czytaniem” organizowanego przez Bibliotekê Publiczn¹
Gminy Jaœwi³y oraz Wojewódzki Oœrodek Animacji Kultury w Bia³ymstoku.
Projekt maj¹cy na celu promocjê czytelnictwa rozpoczêliœmy od warsztatów
czytelniczych z Dominikiem So³owiej - dziennikarzem, trenerem rozwoju osobistego i zawodowego, reporterem telewizyjnym. Podczas spotkania, uczniowie
klas V Szko³y Podstawowej w Jaœwi³ach (³¹cznie 28 osób) zapoznali siê z prezentacj¹ pt. „Czytajmy ksi¹¿ki, czyli zabawa z literatur¹”, dowiedzieli siê jak m¹drze
korzystaæ z ksi¹¿ek i internetu, jak czytanie wp³ywa na mózg cz³owieka oraz jak
uczyæ siê efektywnie. Uczestnicy poznali równie¿ „Story Cubes” czyli „Koœci
opowieœci”, dziêki którym æwiczyli uk³adanie bajek i opowieœci. Wszyscy
uczestnicy byli bardzo aktywni i z wielkim zaanga¿owaniem brali udzia³ w dyskusjach i ró¿nych æwiczeniach przygotowanych przez prowadz¹cego.
20 wrzeœnia 2016 r. ponownie zaprosiliœmy uczniów z Zespo³u Szkó³ w Jaœwi³ach na dzia³anie odbywaj¹ce siê w ramach projektu „Zafiksowani czytaniem”
organizowanego przez Bibliotekê Publiczn¹ Gminy Jaœwi³y.
Tym razem, uczniowie klas I gimnazjum (³¹cznie 39 osób) œwietnie siê bawili
pozuj¹c do zdjêæ „ubrani w ksi¹¿ki”. „Sleeveface” to fotografia osoby z zas³oniêt¹ przez ok³adkê ksi¹¿ki czêœci¹ cia³a. W efekcie otrzymujemy z³udzenie prezentuj¹ce po³¹czenia sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym ksi¹¿kowym alter
ego - mo¿na powiedzieæ po polsku „tworzook³adka”. M³odzie¿ z wielkim zaanga¿owaniem szuka³a odpowiednich ksi¹¿ek a nastêpnie próbowa³a odtworzyæ
swoich ok³adkowych bohaterów.
W œrodê 21 wrzeœnia 2016 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Jaœwi³y odby³o
siê kolejne spotkanie z m³odzie¿¹ w ramach projektu.
Uczniowie klas II gimnazjum z Zespo³u Szkó³ w Jaœwi³ach (36 osób) stworzyli fantastyczny mural kredowy zachêcaj¹cy do czytania oraz odwiedzin w bibliotece. By³o weso³o i kolorowo! :)
Dzia³anie realizowane w ramach projektu Wojewódzkiego Oœrodka Animacji Kultury w Bia³ymstoku „Podlaski Pomost Kultury”, bêd¹cego czêœci¹
programu „Bardzo M³oda kultura”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Hydro Diesel

Bia³ystok, ul. Serwisowa 19

- regeneracja pomp, siùowników i rozdzielaczy hydraulicznych
- sprzedaý czæúci do koparek
- sprzedaý filtrów, pomp hydraulicznych, zùàczek,
rozdzielaczy hydraulicznych i zaworów hydraulicznych
- produkcja przewodów-siùowników hydraulicznych
- naprawa sprzætu budowlanego
- serwis i naprawa ýurawi samochodowych oraz wind zaùadowczych
- przeglàdy konserwacyjne wind i ýurawi samochodowych

tel. 85 661 26 60, 85 665 60 63, 502 705 180
fax. 85 661 26 60, hydrodi@interia.pl

GOK TRZCIANNE
NA SIANOKOSACH
10 wrzeœnia 2016 r. w na Bagnie
£awki odby³y siê 15 Mistrzostwa
Œwiata w Koszeniu Bagiennych £¹k
dla Przyrody Biebrzañskie Sianokosy.
Na scenie zaprezentowa³y siê
zespo³y dzia³aj¹ce w GOK Trzcianne:
BISSIK, TIME4DANCE oraz zespó³
œpiewaczy „Têcza”.
Wspólnie z Urzêdem Gminy
zorganizowaliœmy stoisko promuj¹ce
Gminê Trzcianne.
Wiêcej informacji, na:
www.gok.trzcianne.pl

Codzienne Wiadomoœci Lokalne
na Facebooku i Twitterze!
CZYTAJ

FB/Wiadomosci.Lokalne twitter.com/lokalna

OKO£O 30 RODZAJÓW KAMIENIA

16-001 Kleosin
Ignatki 43A

ZAK£AD INSTALACJI SANITARNYCH
i ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH
I IMPORTOWANY
Zbigniew Sawicki
wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
v
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
us³ugi wodno-kanalizacyjne i budowlane
v

15-635 Bia³ystok-Klepacze, ul. Krótka 10

609 765 978
Wiadomoœci Lokalne Krzysztof Pochodowicz

511 797 444

www.e-lokalne.pl, e-mail: wiadomosci.lokalne@wp.pl
Wrzesieñ 2016

HURTOWA SPRZEDA¯
- OLEJU NAPÆDOWEGO
- OLEJU OPAÙOWEGO
- OLEJÓW SILNIKOWYCH
- ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Informacja - Stacja Paliw LTL:
- Moñki, ul. E³cka 41; Goni¹dz, ul. Wojska Polskiego 68A
- Bia³ystok, ul. Elwatorska 7

(85) 871 09 36, 603 391 399
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AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

STAN-ROL

Bogus³aw Stankiewicz

19-124 Jaœwi³y 73
tel. (85) 716 82 51; (85) 716 88 32, tel./fax (85) 716 88 96
www.stan-rol.pl

Dowiedz siê wiêcej!
Biuro Obs³ugi Klienta PPHU “Karolina”
Moñki, ul. Tysi¹clecia 23B , tel. (85) 716 59 66
www.monki.net.pl, e-mail: biuro@monki.net.pl

ZAOPATRZENIE DLA ROLNICTWA

STAN-ROL
Bogus³aw Stankiewicz

19-124 Jaœwi³y 73

www. stan-rol.pl
tel. (85) 716 82 51, (85) 716 88 32
t/f (85) 716 88 96

PORTAL

KUCHNIE
I
SZAFY
NA WYMIAR

INFORMACYJNY

e-monki.pl

NAGROBKI KAMIENNE, PIWNICE
v
DU¯Y WYBÓR
OKO£O 30 RODZAJÓW KAMIENIA

v
STANDARDOWE LITERY GRATIS
v
KAMIEÑ POLSKI

To jest miejsce

POMIAR l
PROJEKT l
MONTA¯
Moñki, ul. S³owackiego 1
tel.

781 255 505

I IMPORTOWANY
v
NOWE WZORY - ATRAKCYJNE CENY
nagrobek podwójny z montaýem i literami - ju¿ od 5800 z³

BLATY I PARAPETY
Poniedzia³ek-Pi¹tek 8.30-16.30, Sobota 8-14

PRALNIA

V I VA

DOLISTOWO STARE 79, TEL. 504 026 730
www.nagrobki.wirtualnie.info

PROSIMY O WCZEŒNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY

agromet-monki.pl

EKOLOGIA
PUNKT PRZYJÊÆ

PO¯YCZKI GOTÓWKOWE
KREDYTY:

Jaœwi³y 41 (zak³ad fryzjerski)
to jest miejsce

- konsolidacyjne, hipoteczne, samochodowe
- dla firm (leasingi, chwilówki)

na Twoj¹ reklamê!

DORADZTWO W DOBORZE ODPOWIEDNIEJ OFERTY
M
D O OŒ C

I

Lokalne JAKI POWIAT?

By³eœ œwiadkiem ciekawego wydarzenia?
Masz zdjêcia, nakrêci³eœ film b¹dŸ napisa³eœ ciekawy
artyku³ i chcesz go opublikowaæ?

- jeszcze tañsza reklama!

Napisz, lub skontaktuj siê z nami!

- nak³ad 10-20 tys. bezp³atnych egz.

e-mail: wiadomoœci.lokalne@wp.pl

Moñki, ul Bia³ostocka 1 (przy rynku)
tel. (85) 716 30 09, 600 383 12, biuro@agromet-monki.pl

ZAPRASZAMY W GODZ. 7-16, SOBOTA 7-13
W IA

534 830 081, 501 446 045

CZÊŒCI DO MASZYN ROLNICZYCH I ARTYKU£Y PRZEMYS£OWE

PROSTO DO DOMU, FIRMY I URZÊDU...

ZADZWOÑ

Jaki jest? Czy spe³nia swoj¹ ustawow¹ rolê i oczekiwania
mieszkañców? A mo¿e - jak twierdz¹ niektórzy, jest
zupe³nie niepotrzebnym, upolitycznionym i sztucznym
tworem - ¿yj¹cym dla siebie i zajmuj¹cym siê g³ównie
swoimi sprawami oraz pilnowaniem w³asnych interesów?
Jaki powiat?

511 797 444 Ju¿ w kolejnym wydaniu Wiadomoœci Lokalnych!
WYBIERAJ¥C NASZYCH REKLAMODAWCÓW - WSPIERASZ NIEZALE¯NE, POLSKIE MEDIA
tel. 511 797 444

