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Bitwa o Olszewo miała miej-
sce w nocy z 13 na 14 września 
1939 r. pomiędzy Suwalską Bry-
gadą Kawalerii dowodzoną przez 
gen. Zygmunta Podhorskiego, 

80. Rocznica bitwy o Olszewo – uroczystości rocznicowe 
przy pomniku  w Olszewie - 14 września 2019 roku

która chciała wyrwać się z nie-
mieckiego okrążenia, a niemiec-
kim oddziałem zmotoryzowanym, 
wchodzącym w skład korpusu 
gen. Guderiana. Główny ciężar tej 

bitwy przejął 3 Pułk Szwoleżerów 
Mazowieckich, który szedł na cze-
le Brygady. 3 Pułk  poniósł w tym 
boju największe straty w ludziach.  

Cd. str. 4

13 października wybory parlamentarne
Nie siedź w niedzielę w domu, nie pozwól innym decydować za Ciebie

 8 września 2019 r. odbył się 
14.  Festyn Archeologiczny w Zbu-
czu. Na festynie można było zoba-
czyć różnych wystawców między 
innymi malarzy, rzeźbiarzy, pro-
ducentów miodu, sera, wyrobów 
tradycyjnych i wielu innych cieka-
wych twórców. Kolejny raz z bar-
dzo ciekawą propozycją przyjecha-
ło Stowarzyszenie Starożytników 
w Warszawie, które już od wielu 
lat współpracuje z Gminą Czyże 
w organizacji festynu. W tym roku 
przed publicznością zaprezentowali 
się w formie warsztatów i pokazów 
rzemiosł średniowiecznych osoby 

wykonujące biżuterię średniowiecz-
ną, ozdabianie i pisanie ksiąg śre-
dniowiecznych, czerpanie papieru, 
dawne tkactwo, złotnictwo, hafciar-
stwo. Był też warsztat garncarski, 
dawna kuchnia, heraldyka  i zie-
larstwo. Uczestników festynu inte-
resował też zaprezentowany przez 
Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa 
w Hajnówce dawny wytop żelaza, 
dymarka oraz warsztat kowalski. 
Największą atrakcją festynu jak 
zawsze były walki wojów oraz po-
kazy 10 Pułku Ułanów Litewskich 
z Białegostoku. Wyróżniającą się 
niezmienną częścią imprezy są Mi-

Festyn Archeologiczny w Zbuczu

strzostwa w rzucie chomątem. Po 
raz kolejny odbył się konkurs rzutu 
podkową oraz konkurs łuczniczy dla 
amatorów. Tradycyjnie nie zabrakło 
też występów zespołów artystycz-
nych z Podlasia. Wystąpiły takie ze-
społy, jak: Grupa Wokalna z Morza, 

„Klekociaki” z Bociek, „Żawaranki” 
z Mochnatego, „Wasiloczki” i „Ku-
ranty” z Bielska Podlaskiego, Ce-
giełki” z Lewkowa, „Lotos” z Dubin, 

„Viesna” i „Lailand” z Białegostoku, 
„Ruczajok” z Białowieży, „Czyżowia-
nie” z Czyż, „Metro” z Hajnówki oraz 
soliści.

Cd. str. 8

Pan JAN KŁOCZKO ze wsi Ma-
lesze gm. Wyszki w dniu 17 wrze-
śnia 2019 roku obchodził swoje 
100 urodziny. Serdeczne życzenia 
dobrego zdrowia i pomyślności 
Dostojnemu Jubilatowi złożył 
w imieniu Wójta Gminy Zastępca 
Wójta –  Pan Tadeusz Wielanowski, 
oraz przekazał listy gratulacyjne 

Jubileusz 100-lecia urodzin  
Pana Jana Kłoczko

wystosowane przez Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego 
i Wojewodę Podlaskiego Bohdana 
Paszkowskiego. Dużo zdrowia i dal-
szych szczęśliwych lat Jubilatowi 
życzyła Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Wyszkach Pani Zdzi-
sława Jabłońska.

(MK) 

„Bitwa regionów” to ogólnopol-
ski konkurs, w którym reprezentacje 
Kół Gospodyń  Wiejskich przygotowu-
ją regionalną potrawę z rodzimych 

Bitwa regionów
produktów i według własnej receptu-
ry. Jest wspaniałą okazją do popula-
ryzacji bogactwa kuchni regionalnej.

Cd. str. 8
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Nazywam się Paweł Krutul. Jestem ekonomistą, przedsiębiorcą, 
ukończyłem zarządzanie w administracji publicznej. Ale przede 
wszystkim jestem ojcem dwóch wspaniałych chłopców.
W tym pieknym miejscu mieszkam od urodzenia. Wykształcenie 
i doświdczenie zawodowe sprawiają, że wiem jak dla dobrego 
życia obywateli i obywatelek potrzebne jest sprawne i uczciwe 
państwo. I takie możemy razem zbudować.

Nigdy nie byłem politykiem. Dzisiaj jestem z lewicą, bo wierzę 
w równość, wolność i demokrację. Bo wierzę w normalność. 
Bo wierzę, że Polsak może być i będzie otwartym europejskim 
państwem

Startuję do Sejmu Rzeczpospolitej Polskeij bo chcę lepszej 
przyszłości dla naszych dzieci. Chcę dla nich nowoczesnej 
edukacji, zdrowszego klimatu, godnej pracy, dostępu do 
lekarza, sprawnego państwa, uczciwej władzy, tolerancji, 
równości i demokracji.

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy SLD
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Nie ma Pan czasami dość 
polityki?

Jan Dobrzyński, senator RP. 
Polityka w sensie sporów rzeczywi-
ście bywa nużąca. I dla wyborców 
i dla samych polityków. Ale gdy wró-
cimy do korzeni i pomyślimy o poli-
tyce jak Arystoteles - jako roztrop-

nej trosce o dobro wspólne, to jest 
to dziedzina fascynująca i poży-
teczna. Pozwala wprowadzać w ży-
cie to, w co się wierzy. A ja wierzę 
w sprawiedliwą, solidarną i dumną 
Polskę. Dlatego w latach 80-tych 
działałem w Solidarności, w latach 
90-tych zakładałem z Krzysztofem 
Putrą, Krzysztofem Jurgielem i An-
drzejem Lussą Porozumienie Cen-
trum w Białymstoku a od 2001 r. 
jestem związany z Prawem i Spra-
wiedliwością. Jako senator dwóch 
kadencji i jako wojewoda podlaski, 
a wcześniej członek zarządu mia-
sta starałem się o jedno - zawsze 
dotrzymać słowa danego wyborcom.

Dlaczego kandyduje Pan 
po raz kolejny do Senatu?

Jest to zupełnie naturalna de-
cyzja. Poświęciłem polityce prawie 
30 lat. W ostatnich wyborach zdo-
byłem przeszło 90 tysięcy głosów. 
Także teraz byłem namawiany do 
startu przez wiele środowisk. My-

ślę, że mogę zrobić jeszcze wiele 
dla Podlaskiego i dla Polski. Mam 
spore doświadczenie samorzą-
dowe, parlamentarne i rządowe. 
Wiem jak poruszać się w central-
nych instytucjach i gdzie zapadają 
kluczowe decyzje. Dlatego udało 
mi się uzgodnić wiele ważnych dla 
naszego regionu inwestycji, m.in. 
rozwój sieci gazowniczej w powie-
cie białostockim, budowę i moder-
nizację dróg, w tym S-61, fundusze 
na doposażenie szpitali, czy budo-
wę hal sportowych. Bez fałszywej 
skromności mogę powiedzieć, że 
przemawiają za mną doświadcze-
nie i skuteczność.

Miniona kadencja par-
lamentu i rządu była bardzo 
intensywna, wręcz kontrower-
syjna. Z perspektywy czasu co 
można było zrobić lepiej?

Rzeczywiście rząd PiS zreali-
zował dużą część swojego progra-
mu wyborczego. Wprowadziliśmy 

- mogę tak powie-
dzieć, bo przecież 
głosowałem za 
tymi reformami 

- obniżenie wieku 
emerytalnego, 
program Rodzi-
na 500+ pod-
wyższenie płacy 
minimalnej, ob-
niżenie podatków, 
przeznaczenie 
dużych środków 
na rozwój lokal-
ny - jak budowa 
dróg, czy przy-
wracanie połą-

czeń autobusowych. Efekty tych 
decyzji będą widoczne przez wiele 
lat. Równocześnie dobre chęci to 
czasem za mało, żeby skutecznie 
realizować politykę, szczególnie 
międzynarodową. Żałuję, że za-
brakło determinacji choćby we 
wprowadzeniu podatków od sieci 
wielkopowierzchniowych, uregulo-
waniu spraw roszczeń, czy reparacji 
wojennych. Myślę, że są to sprawy, 
do których trzeba powrócić w na-
stępnej kadencji.

A dla Pana osobiście jaka 
była mijająca kadencja?

Zawsze stałem po stronie 
prawa i sprawiedliwości. Nawet 

gdy trzeba było płacić za to wysoką 
cenę. Nasze środowisko w ostat-
nich latach było bezpardonowo 
atakowane. Opozycja i duża część 
mediów dosłownie nas zwalcza-
ła. Niestety dawały o sobie znać 
również wewnętrzne intrygi, czego 
sam doświadczyłem, gdy rozpętano 
wobec mnie kampanię pomówień. 
Mimo to, jestem dumny z ogólnego 
bilansu, gdyż sądzę, że przyczyni-
łem się do tego, że Polakom żyje 
się lepiej niż 4 lata temu.

Wybory do Senatu rządzą 
sie innymi regułami niż do Sej-
mu. Głosuje się nie na listy, ale 
na konkretnych kandydatów. 
Czym chce Pan przekonać wy-
borców?

Wierzę w sprawiedliwą, so-
lidarną i dumną Polskę, w przed-
siębiorczość Polaków, chcę boga-
tego województwa podlaskiego 
i bezpieczeństwa naszych rodzin. 
Podstawą ładu społecznego są 
wartości chrześcijańskie. Rodzina 
to związek kobiety i mężczyzny, 

a życie ludzkie powinno być chro-
nione od poczęcia. Nie godzę się 
na liberalne eksperymenty ingeru-
jące w rodzinę i wychowanie, takie 
jak gender czy promocja LGBT. Mó-
wię to jasno i otwarcie. Kto myśli 
tak jak ja, powinien powierzyć mi 
swój głos. 

 Prawica w Podlaskiem 
miała trzy mandaty w Senacie. 
Jak będzie tym razem?

Myślę, że będzie podobnie. 
W okręgu łomżyńsko-suwalskim 
startuje człowiek legenda - Kornel 
Morawiecki, ojciec premiera. Je-
stem przekonany że osiągnie zna-
komity wynik i zdobędzie mandat. 
W okręgu południowym startuje 
mój znakomity kolega - wieloletni 

poseł, były wiceminister rolnictwa 
Jacek Bogucki, za którego mocno 
trzymam kciuki. Trzeci mandat, 
mam nadzieję że przypadnie mi 
i razem będziemy stanowić mocną 
drużynę, która będzie dbać o in-
teresy naszego regionu na arenie 
krajowej. 

Zawsze dotrzymuję słowa danego wyborcom
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(33 żołnierzy).  Bitwa pod Olsze-
wem była dla niego najkrwawszą 
z całej kampanii wrześniowej.  Bo-
haterstwem i odwagą odznaczył się 
także 3 Pułk Strzelców Konnych, 2 
Pułk Ułanów Grochowskich, 1 Pułk 
Ułanów Krechowieckich oraz 4 Dy-
wizjon Artylerii  Konnej. Pułki te 
wchodziły w skład SBK. W wyniku 
tej krwawej bitwy, Niemcy również 
ponieśli duże straty w ludziach 
i sprzęcie. Wściekłość swą skiero-
wali przeciw ludności cywilnej z Ol-

szewa i okolic.  Ważnym źródłem 
historycznym, potwierdzającym 
autentyczność wydarzeń, są  hitle-
rowskie zdjęcia wykonane w trakcie 
boju lub tuż po nim.  Na kilkunastu 
fotografiach Niemcy dokumento-
wali swoich zwycięzców. Polaków 
również, ale zupełnie w inny sposób. 
Ukazana jest  płonąca wieś, rozbita 
polska armata, a przy niej poległy 
żołnierz. Rząd rozstrzelanych pol-
skich żołnierzy – jeńców przywie-

Cd. ze str. 1 zionych przez Niemców i kilkunastu 
polskich rolników – cywilów z Piet-
kowa, Gabrysina i Marynek.

,,Pamiętajcie imiona Tych, 
którzy za waszą wolność oddali 
swą krew i życie”

To przesłanie szkolnego 
muzeum – Izby Pamięci Narodo-
wej, która znajduje się w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Wyszkach.  W pamiątkach  Izby 
zawiera się głównie historia bitwy 
o Olszewo. Ekspozycja obejmuje 
losy ludzi, którzy walcząc w obronie 

Ojczyzny, tworzyli historię tamtych 
tragicznych dni. Losy ludzi pole-
głych, rozstrzelanych i zamordo-
wanych w Olszewie. Tych, którzy 
przeżyli ten krwawy bój i walczyli 
do końca, aż do ostatniej bitwy woj-
ny obronnej Polski pod Kockiem. Są 
również życiorysy i historie Polaków 
walczących na różnych frontach  
II wojny światowej, którzy po jej 
zakończeniu musieli zostać na ob-
czyźnie. Izba Pamięci Narodowej 

eksponuje listy, wspomnienia, wy-
wiady, portrety, fotografie i milita-
ria. Co roku wystawiana jest przy 
pomniku w Olszewie, podczas uro-
czystości rocznicowych. 

14 września 2019 roku odbyły 
się uroczystości patriotyczno – reli-
gijne w Olszewie na Miejscu Pamię-
ci Narodowej.  Rozpoczęły się Mszą 
Świętą o godzinie 12.00 w intencji 
poległych polskich żołnierzy i po-
mordowanej ludności cywilnej z Ol-
szewa i okolic. Przy pomniku stawiły 
się rodziny poległych i uczestników 
boju, władze państwowe i samo-
rządowe naszego województwa, 
przedstawiciele Wojska Polskie-
go, grupy rekonstrukcyjne, poczty 
sztandarowe szkół i instytucji oraz 
lokalna społeczność.  Po powitaniu 
zgromadzonych i przedstawie-
niu programu uroczystości przez 
wójtów z Gminy Wyszki i z Gminy 
Brańsk, głos zabrała Pani Alfreda 
Trzeszczkowska, która zaprezento-
wała  publikację swego autorstwa ,, 
Historia Olszewa pisana krzyżami’’. 

Po przemówieniach zaproszonych 
gości, odbyło się złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy pomniku przez 
poszczególne delegacje. Oko-
ło godziny 15.00 odbył się Bieg 

Pamięci z Olszewa do Mierzwina. 
Udział w nim wzięli uczniowie ze 
szkół podstawowych i chętne oso-
by. Duże grono widzów zgromadził 
i przyciągnął  piknik historyczny.  
Były pokazy polskiej kawalerii, wy-

szkolenia koni i jeźdźców, pokazy 
Wojsk Lądowych. Wystawione 
były także pawilony policji, wojska,  
stowarzyszeń i sympatyków histo-
rii. Duża uwaga widzów skupiona 
była także na różnych rodzajach 
nowoczesnego sprzętu wojskowego. 
Dla wszystkich przewidziana była 
wojskowa grochówka. Niewątpliwie 
jedną z większych atrakcji tej uro-
czystości była nocna rekonstrukcja 
Bitwy pod Olszewem. Grupy rekon-
strukcyjne zarówno ze strony pol-
skiej, jak i niemieckiej oraz ludność 
cywilna, zaprezentowały wysoki po-
ziom profesjonalizmu. Uczestnicy 
tego zgromadzenia z uwagą słu-
chali słów narratora oraz z zacieka-
wieniem oglądali efekty pracy wielu 
ludzi. Szkołę Podstawową  im. Jana 

Pawła II w Wyszkach reprezento-
wał Pan Dyrektor Jacek Falkowski, 
nauczyciele, uczniowie oraz poczet 
sztandarowy.

Bożena Pierzchało 
i Anna Twarowska

Od lat w centrum Milejczyc 
niszczeje budynek byłej synagogi. To 
jedyna pozostałość po społeczności 
żydowskiej, która stanowiła niemal 
połowę przedwojennych mieszkań-
ców miejscowości.  Dotychczas nie 

udało się pozyskać samorządowi 
środków na  renowację budynku.  
Dlatego  otwarcie 13 września 
wystawy plenerowej „Fotografie 
Żydów polskich w Milejczycach”,  
jest dobrym działaniem w kierun-
ku przywrócenia pamięci  o byłych 
mieszkańcach, o ich kulturze, religii 
i codziennym życiu, Ten ogromny 

kawałek historii Milejczyc utrwalo-
ny na fotografiach to efekt pracy 
Monik Bałut. Przez lata gromadziła 
ona materiały dotyczące żydowskich 
mieszkańców Milejczyc.  Na murach 
synagogi i otaczającym ją płocie 

wyeksponowano blisko 40 fotogra-
fii. Wśród zachowanych perełek  są 
m.in.  zdjęcie rynku w Milejczycach 
z 1925 r. i zdjęcie z pogrzebu ostat-
niego milejczyckiego rabina Arona 
Tamaresa.

 Pierwsze informacje na temat 
Żydów w Milejczycach pochodzą 
z XVI w. i dotyczą konfliktu między 

mieszczanami (chrześcijanami) 
a napływającą do miasteczka lud-
nością żydowską. Gmina żydowska 
powstała w połowie XVIII wieku a  
w 1865 roku założono cmentarz.. 
Liczba ludności żydowskiej syste-
matycznie rosła i w 1935 r. było ich 
894 na 2000 mieszkańców. Ta licz-
ba znacznie wzrosła po wkroczeniu 
na te tereny Armii Czerwonej. Żydzi 
mieszkali głównie przy rynku oraz 
pomiędzy rynkiem a cmentarzem 
żydowskim. Rabin mieszkał tuż przy 
synagodze. Obok niej znajdował 
się niewielki dom modlitewny oraz 
łaźnia. 

W okresie międzywojennym 
Milejczyce były traktowane  jako ku-
rort . Uważano, że otaczające mia-
steczko sosnowe lasy mają wpływ 
na drogi oddechowe i pomagają 
chorym na gruźlicę. Wczasowicze 
przyjeżdżali głównie z Białegostoku 
i Warszawy ale także krajów eu-
ropejskich. W sezonie do Milejczyc 
przybywało od 2 do 4 tysięcy kura-
cjuszy, głównie Żydów.  W związku 
z dużą liczbą kuracjuszy w 1927 r 
wybudowano w miejsce  dotych-

Milejczyce
Ocalone od zapomnienia

czasowej  drewnianej  synagogi  
z 1857 r, synagogę murowaną, któ-
ra przetrwała wojnę i oczekuje na 
renowację. 

W 1942 r. Niemcy zamknęli 
ok. 900 Żydów w gettcie i zburzy-
li ok. 90 żydowskich domów. Getto 

zlikwidowano 9 listopada 1942 r. 
a jego mieszkańców wywieziono do 
Treblinki.

Ostatni milejczycki rabin, Aron 
Izaak Tamares, urodził się w 1869 r. 
w  miejscowości Małecz na Białorusi 

a zmarł 10 sierpnia 1931 r, w Mi-
lejczycach. Był wybitnym filozofem, 
pisarzem i prekursorem pacyfizmu 
na świecie.

Wystawa „Fotografie Żydów 
polskich w Milejczycach” doszła do 
skutku dzięki współpracy Urzędu 

Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury 
w Milejczycach ze stowarzyszenia-
mi: Lokalną Organizacja Turystyczna 

„Lot nad Bugiem” oraz  Lokalna Gru-
pa Działania  „Tygiel Doliny Bugu”. 

(wss)
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-  Od dawna Pan jest w po-
lityce, w działalności publicznej.   
Cieszy się Pan dużą popularno-
ścią  na Podlasiu. Zasiadanie 
w Parlamencie Europejskim to 
zupełnie nowy rozdział.  

- Od 2 lipca Parlament Euro-
pejski rozpoczął kolejną kadencję 
po majowych wyborach. Sprawy 
organizacyjne i proceduralne  zaj-
mowały, siłą rzeczy, dużo czasu.  
Posłowie wybierali przewodniczą-
cego parlamentu i jego zastępców 
oraz przewodniczących poszczegól-
nych komisji. Zgodnie z moimi za-
interesowaniami  należę do Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponadto 
w zastępstwie – jestem w Komisji 
Rozwoju Regionalnego.  W sierp-
niu nastąpiła przerwa wakacyjna, 
podobnie jak w naszym Sejmie. 
Ważnym wydarzeniem był wybór 
przewodniczącego Komisji Europej-
skiej: została Ursula von der Leyen, 
lepsza zapewne niż forsowany na 
to stanowisko Frans Timmermans. 
16 września wystąpiłem na sesji 
plenarnej w Strasburgu w spra-
wie, która ma spore znaczenie dla 
gospodarki woj. podlaskiego. Do-
magałem się przywrócenia wiz za-
kupowych dla obywateli Białorusi, 
które zostały zniesione na początku 
tego roku w wyniku unijnych regu-
lacji. Mogą oni wprawdzie  korzy-
stać z wiz  turystycznych, ale pod 
warunkiem spełnienia  uciążliwych   
wymagań formalnych. Handel przy-
graniczny,  jak wiemy,  zapewnia 
liczne miejsca pracy, utrzymanie 
wielu rodzinom.  

- Na czym przede wszyst-
kim będzie Pan koncen-

trować się podczas pracy  
w Parlamencie Europejskim? 

- Szczególnie leży mi na sercu 
europejskie wsparcie dla rolnictwa, 
z czego  realnie korzystają polscy 
rolnicy. Nie możemy godzić się na 
dalsze dyskryminowanie naszych 
rolników, którzy otrzymują dopłaty 
bezpośrednie poniżej średniej unij-
nej. Spodziewam się, że rząd będzie 
prowadził  twarde negocjacje mając 
za sobą zgodne współdziałanie pol-
skich europosłów. Opłacalność pro-
dukcji rolnej i stabilizacja na głów-
nych rynkach rolnych to wciąż spra-
wa o pierwszorzędnym znaczeniu. 
Niepokoją pomysły uszczuplenia 
budżetu UE  na Wspólną Politykę 
Rolną w nowej perspektywie finan-
sowej 2021 – 2027 r. Trzeba zatem 
stanowczo się temu przeciwstawić. 
Chodzi o to, aby  Polska otrzymała 
jak najwięcej środków. 

Jestem głęboko zaintere-
sowany kontynuacją programów 
wspierających rozwój spóźnionych 
gospodarczo regionów UE. Zapo-
wiedzi pewnych korekt w Polityce 
Spójności budzą obawy. Realizuje-
my bowiem ważne  inwestycje in-
frastrukturalne w Polsce Wschod-
niej, mamy dalsze plany, aby  znikły 
dysproporcje cywilizacyjne.  Z za-
chowaniem pięknej przyrody. 

- Jak Pan ocenia obecny 
kształt Wspólnej Polityki Rol-
nej UE oraz proponowane jej 
zmiany w najbliższych latach? 
W jakim kierunku według Pana 
te zmiany powinny pójść?

- Mój punkt widzenia w ocenie 
Wspólnej Polityki Rolnej  wynika 
z tego, czy służy ona dobrze intere-
som polskich rolników i mieszkań-
ców wsi, na ile wspomaga rozwój 
produkcji rolnej, stabilizację cen 
oraz poprawę jakości życia na wsi. 
W ogólnym bilansie, można po-
wiedzieć, że nasi rolnicy potrafili 
wykorzystać środki unijne, moder-
nizowali gospodarstwa, polepszyły 
się  warunki  życia na wsi. Niemniej 
jednak trzeba wprowadzać zmia-

ny WPR, bo nie ze wszystkim jest 
dobrze. Kierunek na zrównowa-
żoną produkcję rolną, z realizacją 
ambitnych celów klimatycznych 
i ochrony środowiska naturalnego,  
według mnie słuszny. Coraz więk-
sze wymagania związane z bioróż-
norodnością, dobrostanem zwierząt,  
rozwijanie rolnictwa ekologicznego 
wiąże się jednak  z większymi kosz-
tami po stronie rolników. Trzeba je 
zrekompensować, by nie utracić 
konkurencyjności.  Myślę, że otwie-
rają się nowe szanse przed polskim 
rolnictwem, gdzie dominują małe 
i średnie gospodarstwa. Preferen-
cje dla „zielonej produkcji” są  do 
wykorzystania w tych warunkach. 
W Parlamencie Europejskim po-
winniśmy solidnie popracować nad 
uproszczeniem skomplikowanych 
procedur, usunięciem biurokratycz-
nych barier, które utrudniają wielu 
rolnikom  sięganie  po pieniądze 
z  pożytecznych   programów po-
mocowych. 

- Aż 82 proc. unijnych do-
płat bezpośrednich  trafia do 
20 proc. największych gospo-
darstw, czyli do tych, które 
w zasadzie wsparcia nie po-
trzebują. Według wielu eksper-
tów Wspólna Polityka Rolna  
w obecnej postaci pcha unijne 
rolnictwo w ślepy zaułek, pro-
wadzi do zdominowania go 
przez wielkie gospodarstwa 
(przy jednoczesnym wypy-
chaniu z rynku małych i śred-
nich gospodarstw), a przez 
to do jego uprzemysłowienia  
i chemizacji, ze szkodą dla zdro-
wia ludzi i środowiska. Czy po-
dziela Pan tę opinię?

- Nie można zapominać, że 
celem polityki rolnej UE jest za-
pewnienie bezpieczeństwa żywno-
ściowego mieszkańcom wspólnoty,  
wysoka konkurencyjność produkcji 
nastawionej na wzrost eksportu,   
i co niezwykle ważne – dostar-
czenie konsumentom dostępnej 
cenowo żywności. Nie ma zatem 

możliwości zabierania większym 
gospodarstwom dopłat bezpo-
średnich. Oczywiście,  nie można 
dopuścić do tego, by dotacje pły-
nęły za samo posiadanie dużych 
obszarów gruntów rolnych. Bez 
prowadzenia produkcji, bez dbania  
o  odpowiednią kulturę gleb. W per-
spektywie zwiększonych, bardzo  
rygorystycznych wymagań w za-
kresie klimatu,  ochrony środowiska 
i wspierania rolnictwa ekologiczne-
go, wytwarzanie zdrowej żywności  
otrzymuje mocne impulsy rozwo-
jowe.

- Kiedy poziom unijnych do-
płat bezpośrednich do gospo-
darstw w Polsce może zostać 
podwyższony do poziomu tych 
dopłat w krajach zachodniej Eu-
ropy - tak, jak chce tego Prawo 
i Sprawiedliwość? Od czego to 
zależy?

- W programie wyborczym 
PiS, rzeczywiście, stawiamy moc-
no postulat wyrównania dopłat 
bezpośrednich dla rolników pol-
skich, przynajmniej,  do poziomu 
średniej unijnej. To się  nam  nale-
ży i nie ma żadnych, racjonalnych 
powodów, aby tę niesprawiedliwość   

-  wbrew unijnym zasadom - na-
dal utrzymywać. Podwyższe-
nie opłat powinno nastąpić  
w nowej perspektywie  finanso-
wej, a więc po przyjęciu budżetu 
UE. Spodziewam się, że zostanie 
przełamany opór  części państw 
członkowskich, zwłaszcza,  krajów 
zachodniej Europy. Budując zaś  so-
jusz  wzajemnego wsparcia państw 
Europy Środkowo - Wschodniej  
osiągnięcie tego  celu staje się re-
alne. 

- Jak Polska może sko-
rzystać na tym, że będzie 
mieć unijnego komisarza  
d.s. rolnictwa? Czy może zmie-
nić podejście władz UE do pol-
skiego rolnictwa?

- Polityka rolna UE jest  nie-
zwykle ważna  z punktu widzenia 
interesów Polski. Już sam fakt 

objęcia teki rolnictwa w Komisji 
Europejskiej przez Janusza Wojcie-
chowskiego jest dla nas korzystny. 
Zna się na rolnictwie naprawdę 
dobrze, z dużym doświadczeniem 
parlamentarnym oraz w pełnieniu 
istotnych urzędów. Na pewno bę-
dzie się starał, aby Wspólna Poli-
tyka Rolna odpowiednio uwzględ-
niała specyficzne problemy oraz  
wyzwania jakie ma przed sobą 
rolnictwo naszej części Europy, aby 
też zasady jej realizacji były jed-
nolite dla wszystkich krajów. Wiem, 
że zawsze zabiegał o wzmocnie-
nie małych i średnich gospodarstw, 
które stanowią zasadniczą tkankę 
struktury agrarnej w Polsce. 

- Niewiele dni pozostało 
do wyborów parlamentarnych 
w Polsce. Pana zaangażowanie  
w kampanii wyborczej  jest wi-
doczne w powiecie monieckim. 
I w całym województwie.   Co 
chciałby Pan powiedzieć  wy-
borcom?

• Namawiam do udziału w wy-
borach, aby nikt nie był obojętny. 
Aby oddając głosy na Zjednoczoną 
Prawicę,   Polska i nasze wojewódz-
two  mogły nadal  korzystać z do-
brodziejstw  polityki skierowanej 
na poprawę  bytu materialnego 
ludzi, bez wyjątku, zamieszkałych  
w miastach  i na wsi. Nie możemy 
pozwolić, by wróciły  do władzy par-
tie, którym  specjalnie nie zależy na 
rozwoju Polski wschodniej.  

Z  pełnym przekonaniem  
zachęcam  do głosowania na 
Kazimierza Gwiazdowskie-
go, kandydata na posła z li-
sty PiS, pozycja nr 4. Mając za 
sobą długoletnie doświadczenie  
w pracy sejmowej, wcześniej w sa-
morządzie, Kazimierz Gwiazdow-
ski udowodnił, że potrafi wytrwale, 
z odwagą,  twardo występować 
w interesie rolników, aby były wpro-
wadzane  zmiany ku poprawie opła-
calności produkcji. Bardzo aktywny 
na posiedzeniach sejmowej Komisji 

Dobry czas dla Polski i Podlasia - z perspektywy Unii Europejskiej 
Rozmowa z Krzysztofem Jurgielem, posłem do Parlamentu Europejskiego

Cd. str. 8
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TRANSPORT GRATIS DO 20KM!

Cennik węgla:

l  Kostka Wesoła 29Mj  999zł

  Orzech Polski 27Mj  900złl

  Kostka Importowana 24Mj  670złl

  Orzech Importowany 24 Mj  620złl

l  Ekogroszek Wesoła 29Mj  900zł

  Ekogroszek Import 24Mj  690złl

  Pellet Sosnowy 19Mj  870złl

  Brykiet Torfowy     500złl

  Ekogroszek w workach 25kg.l

Dobry czas dla Polski i Podlasia - 
z perspektywy Unii Europejskiej

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako czło-
nek, a później wiceprzewodniczący. 
Dobijał  się  przez te lata  skutecznie 
o budowę dróg lokalnych, obwod-
nic, remonty ulic w Grajewie oraz 
w  okolicznych powiatach. Pomagał 
w staraniach o pieniądze na budowę 
remiz strażackich, hal sportowych 
i zakup samochodów ratowniczo - 

Cd. ze str. 5 gaśniczych  dla OSP.  Dzięki jego 
wysiłkom sport szkolny w naszym 
województwie otrzymuje większe 
wsparcie finansowe. Wychowanie 
dzieci i młodzieży poprzez sport  to  
dla niego  cel szczególnie  ważny 
przy pełnieniu społecznej funkcji 
prezesa Podlaskiego Wojewódzkie-
go Szkolnego Związku Sportowego.

Rozmawiał Waldemar Staszyński

Festyn Archeologiczny w Zbuczu

Festyn odwiedzili też poseł 
Robert Tyszkiewicz, Wicemarsza-
łek Województwa Podlaskiego Sta-
nisław Derehajło,  radni sejmiku 
wojewódzkiego Mikołaj Janowski 
i Igor Łukaszuk oraz burmistrzowie 
miast,  wójtowie i przewodniczący 
rad z sąsiednich gmin.

14. Festyn Archeologiczny 
był organizowany dzięki wsparciu 
finansowemu Województwa Podla-
skiego w ramach 27.  Europejskich 
Dni Dziedzictwa pod hasłem „Polski 
splot”. Patronat medialny nad fes-
tynem objęło Radio JARD.

Jarosław Jakimiuk

Cd. ze str. 1

Bitwa regionów

W konkursie biorą udział trzy 
osobowe drużyny.  Ma trzy etapy. 
Pierwszy to weryfikacja zgłoszeń, 
drugi to etap wojewódzki a trzeci 
finał w którym wezmą udział zwy-
cięzcy etapu wojewódzkiego. Tego-
roczny finał odbędzie się 29wrze-
śnia w Poznaniu podczas targów 
„Smaki Regionów”.

W bieżącym roku udział 
w konkursie zgłosiło aż 784 Koła 
Gospodyń Wiejskich z 12 woje-
wództw. W ubiegłym uczestniczy-
ły tylko 74 koła z 10 województw. 
W naszym województwie o palmę 
pierwszeństwa  walczyło 10 KGW, 

m.in. KGW Barwianki z Dobrzy-
niówki w gminie Zabłudów, KGW 
w Olendach w gminie Brańsk, KGW 
Folwarczanki z Folwarków Małych 
gmina Zabłudów.  Jury kulinarnej 
bitwy pierwsze miejsce przyznało 
propozycji kulinarnej pod intrygu-
jącą nazwą „Oszukany królik” przy-
gotowanej przez KGW w Olendach, 
które będzie reprezentowało woje-
wództwo w finale krajowym. „Oszu-
kany królik” to polędwiczka z dzika 
obwijana w mięso mielone z dzika 
i zapakowana w sieć z otrzewnej 
czyli tzw. sieć wędliniarską.

(sok)
foto ze strony bitwa regionów
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17 września 2019 roku 
uczniowie z Zespołu Szkół w Księży-
nie, brali udział w niecodziennej lek-
cji historii-uroczystości odsłonięcia 
i poświecenia Miejsca Pamięci Po-
ległych Żołnierzy Wojska Polskiego 
poległych i pomordowanych w wal-
ce o niepodległość i suwerenność 
Rzeczpospolitej Polskiej w latach: 
1914-1956. Uroczystość miała 
miejsce na cmentarzu w Księżynie. 

Odsłonięcie Miejsca Pamięci 
w Księżynie

Wśród honorowych gości byli: woje-
woda podlaski Bohdan Paszkowski, 
radny miejski Białegostoku Mariusz 
Gromko. Marszałka województwa 
podlaskiego reprezentowała Alek-
sandra Szczudło. Mszę celebrował 
ks. proboszcz z parafii w Księżynie 
Mirosław Holeczek, kazanie wygłosił 
ks. proboszcz z parafii św. Faustyny 
Kowalskiej w Białymstoku -Aleksan-
der Dobroński.           Julia Guzewicz 

20 września w siemiatyckim 
starostwie spotkali się przedstawi-
ciele 160 jednostek OSP z terenu 
powiatów: bielskiego, hajnowskiego, 
siemiatyckiego i wysokomazowiec-
kiego. Z rąk Wiceministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji otrzymali 
promesy na działalność OSP.  Ustawa 
z 31 lipca 2019 o zmianie ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej, która 
weszła w życie w dniu 14 sierpnia br. 
nałożyła na jednostki ochotniczych 
straży pożarnych nowe zadania 
i właśnie na realizację tych zadań 
pochodzą środki z budżetu państwa.

Otrzymane dofinansowanie 
(max. 5000 zł)  może być przezna-
czone na propagowanie zasad udzie-
lania pierwszej pomocy, organizowa-
nie przedsięwzięć oświatowo-kultu-
ralnych i sportowych. 

W powiecie bielskim  44 Ochot-
nicze Straże Pożarne  otrzymały 
łącznie 286 720 zł, 23 jednostki 
z powiatu hajnowskiego otrzymały 
115 000 zł. Największa kwota trafiła 
do powiatu siemiatyckiego, w któ-
rym 48 jednostek OSP otrzymało 
łączne dofinansowanie w wysoko-
ści 296 960 zł. Ponieważ z kwoty 
82 mln zł. przeznaczonych na dofi-
nansowanie w pierwszym rozdaniu  
rozdysponowano 71 671 646 zł do 
1 października trwa dodatkowy nabór 
wniosków.                                   (s)

Siemiatycze
Promesy dla OSP

Gmina Siemiatycze wybra-
ła wykonawcę i podpisała z nim 
umowę na przebudowę części by-
łego budynku gimnazjum gminnego.  
W przebudowywanym budynku zo-
stanie zlokalizowane przedszkole ze 
żłobkiem. Budynek zostanie poddany 
termomodernizacji. Pozostała część 
budynku zostanie przeznaczona na 
nową siedzibę Urzędu Gminy. War-
tość prac to kwota 6 353 196 zł. 

(cec)

Choroszczewo - Wałki

Świętowali razem
24 sierpnia mieszkańcy 

dwóch wsi w gminie Milejczy-
ce  zorganizowali wspólne święto 
swych wsi. Inicjatorem i głównym 
organizatorem imprezy były człon-
kinie Koła Gospodyń Wiejskich 

„Stokrotka”. Wsparli ich radni z tych 
miejscowości oraz Wójt Gminy Je-
rzy Iwanowiec i GOK w Milejczycach. 
W trakcie imprezy wystąpiły zespo-
ły: Kalina, Aspekt i Be Happy. 

(s)

Gmina Siemiatycze

Będzie przedszkole
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J u b i l e u s z 
OSP Narewka oraz 

gminne zawody sportowo pożarni-
cze.

W niedzielę 1 września w Na-
rewce odbyły się gminne zawody 
sportowo – pożarnicze. W zawo-
dach wzięły udział wszystkie dru-
żyny z terenu gminy Narewka t. j.   
jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Olchówce, Narewce, Lewko-
wie Starym i Siemianówce. Zma-
gania rozgrywane były w dwóch 
konkurencjach: sztafeta pożarnicza 
7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwi-
czenie bojowe.

Klasyfikacja końcowa zawo-
dów przedstawia się następująco:

1. OSP Narewka,
2. OSP Lewkowo Stare,
3. OSP Siemianówka,
4. OSP Olchówka.
Następnie w godzinach po-

południowych miał miejsce jubile-
usz 95-lecia powstania jednostki 

GMINA NAREWKA

Ochotniczej Straży Pożarnej w Na-
rewce. Uroczystości rozpoczęły się 
przemarszem ulicami Narewki 
Orkiestry Dętej OSP w Hajnówce, 
pocztów sztandarowych z Komen-
dy Powiatowej PSP w Hajnówce, 
OSP w Narewce, OSP w Narwi, OSP 
w Kleszczelach oraz pododdziału 
druhów z terenu gminy Narewka 
. Po przybyciu na miejsce  uro-
czystości duchowni poświęcili po-
mnik „Pamięci specyfikowanych 
wsi i ofiar okupacji hitlerowskiej 
w latach 1941-1944” a delegacje 
złożyły kwiaty. Meldunek o rozpo-
częciu uroczystości złożył dowód-

ca uroczystości kpt. Mariusz Kobać 
skarbnikowi zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej  w Białymstoku dh. Sta-
nisławowi Derehajło. Następnie 
Orkiestra Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Hajnówce odegrała hymn 
polski podczas, którego została  

podniesiona flaga państwowa.
W trakcie wystąpień gości 

w myśl strażackiego zawołania 
„Bogu na chwałę, ludziom na po-
żytek” serdecznie podziękowano 
za bezinteresowną działalność na 
rzecz drugiego człowieka wszyst-
kim strażakom OSP w gminie Na-
rewka a w szczególności druhom 

z OSP w Narewce. Wielu strażaków 
otrzymało odznaczenia i wyróżnie-
nia. List gratulacyjny otrzymał pan 
Jan Słohuba z sołectwa Mikłaszewo 
(mieszkaniec gminy Narewka nie-
zrzeszony w OSP, który ewakuował 
zagrożoną osobę z budynku pod-
czas pożaru, który miał miejsce we 
wsi Olchówka.

Uroczystości zakończyły się 
złożeniem meldunku końcowego, 
po którym swój repertuar zapre-
zentowała Orkiestra Dęta OSP 
w Hajnówce.

mł. bryg. Grzegorz Bajko,  
KP PSP w Hajnówce.
Foto: UG w Narewce.

Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki pora.
Gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima.
Na Edwarda (13 X) jesień twarda.
Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima.
W jesieni prędko gdy liść spadnie, wkrótce zima będzie. 
Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny.
Gdy w październiku ciepło chadza, to w lutym mrozy naprowadza.

 Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki

 Przysłowia ludowe na październik

15 września 2019 roku osoby 
niewidome i słabowidzące należą-
ce do Koła Terenowego Polskiego 
Związku Niewidomych w Hajnówce 
wraz z przewodnikami włączyli się 
w rytm życia kulturalnego. Począt-
kowo 20-osobowa grupa udała 
się do Centrum imienia Ludwika 
Zamenhofa w Białymstoku, gdzie 
odbył się multimedialny spacer 
po prężnie rozwijającym się wie-
lonarodowym mieście Białystok, 
w którym urodził się twórca mię-
dzynarodowego języka esperanto. 
Ludwik Zamenhof twierdził że do 
nieporozumień między ludźmi do-
chodzi poprzez barierę językową, 
dlatego wymyślił język neutralny, 
wspólny dla wszystkich. Istnieje już 
ponad 130 lat, i zawiera 16 nie-
zmiennych reguł. Ten najbardziej 
znany białostoczanin był  lekarzem 

– okulistą, podróżnikiem, ośmio-
krotnie nominowanym do Nagrody 
Nobla. Swoje książki wydawał pod 
pseudonimem literackim „Doktoro 
esperanto”, stąd, mówiono o nim 

„doktor mający nadzieję”. Dowie-
dzieliśmy się, że esperanto to nie 
tylko język, ale również  symbolika. 
Zielony kolor flagi symbolizuje na-
dzieję, a pięcioramienna gwiazda 
pięć kontynentów. Miłośnicy tego 
języka zakładają kluby esperanty-

WYJAZD CZŁONKÓW HAJNOWSKIEGO KOŁA NIEWIDOMYCH 
DO PLACÓWEK KULTURY

stów, spotykają się na kongresach, 
w kawiarniach – jak choćby tej, 
w białostockim klubie „Fama”. Są 
ciekawi świata, otwarci na inność, 
różnorodność i promują przyjaźń 
między narodami. Dziękując pani 
przewodnik –już w języku espe-
ranto za oprowadzenie nas po 
wystawie udaliśmy się na spacer 
w kierunku Teatru Dramatycznego 

imienia Aleksandra Węgierki. Tam 
obejrzeliśmy sztukę mistrza farsy, 
Ray’a Cooney’a pt. „Wszystko w ro-
dzinie” w reżyserii Witolda Mazur-
kiewicza. Przedstawienie pełne 
zwrotów akcji i z dużą dawką hu-
moru wywoływało uśmiech chyba 
u każdego z nas.

Ten dzień był dla nas wyjąt-

kowy. Poczuliśmy magię teatru 
i poznaliśmy wielowyznaniowy 
obraz regionu w którym mieszka-
my. Śmiało można powiedzieć, że 
niewidomi mają wielki apetyt na 
kulturę, w równym stopniu co osoby 
widzące chcą przeżywać przedsta-
wienia teatralne, bo niewątpliwie 
jest to dla nich jedna z najlepszych 
form rehabilitacji.

Wycieczka została zorganizo-
wana w ramach projektu „Niewi-
domi bliżej siebie” finansowanego 
przez Fundacje PKO Banku Polskie-
go w Warszawie, za co serdecznie 
dziękujemy.

Tekst: Alicja Plis
Zdjęcie: Joanna Kierdelewicz

Na ostatniej Sesji Rady Mia-
sta (25 września) radni Michałowa 
wystąpili z apelem do premiera 
o utworzenie w Jałówce przejścia 
granicznego  łączącego mieszkań-
ców przygranicznych   gmin Micha-
łowo i Świsłocz. Po obu stronach 
granicy zamieszkuję wiele rodzin 
rozdzielonych po wojnie przez nową 
granicę. Powstanie przejścia ułatwi-

Michałowo

Apel o przejście graniczne w Jałówce
ło by nie tylko kontakty rodzinne, 
ale i ruch turystyczny. Powstaniem 
przejścia zainteresowane są także 
władze białoruskiej Świsłoczy. W tej 
sprawie burmistrz Michałowa Ma-
rek Nazarko spotkał sie z przewod-
niczącym Rejonowego Komitetu 
Wykonawczego w Świsłoczy Wła-
dimirem Siergiejewiczem Oniszczi-
kiem.                                       (sok)
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Modernizacja kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s

ze spulchniaczeM 
na szeroki pokos
Sprawdzone i solidne kosiarki z centralnym zawieszeniem z serii 
KDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S 
i KDTC 301 S zostały wyposażone w szeroki spulchniacz.

Kosiarki KDTC znane są z idealnego ko-
piowania terenu, czystości uzyskanej paszy 
i ochrony darni, a także łatwości obsługi oraz 
niskich kosztów eksploatacyjnych. Brakowało 
jednak w tej serii kosiarek z szerokim spulch-
niaczem. Tak przynajmniej było do początku 
ubiegłego roku. Po przeprowadzeniu prac 
modernizacyjnych w tym segmencie SaMasz 
zaprezentował również ofertę kosiarek KDTC 
ze spulchniaczem na szeroki pokos.

Wprowadzone zmiany konstrukcyjne objęły 
ramę główną kosiarek, która została dostoso-
wana do listwy na szeroki pokos. To rozwiązanie 

pozwala na zwięk-
s z e n i e  w yd a j n o -
ści i przyśpieszenie 
przesychania poko-
su. Zmodernizowany 
został również zespół 
tnący, wyposażony teraz w przekładnię zinte-
growaną z możliwością wyboru obrotów spulch-
niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ 
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, 
ramię ruchome, ramię nośne oraz odciążenie.

Wykorzystanie przy modernizacji, przez 
podlask iego producenta , e lementów 

składowych z innych kosiarek (serii KT i KDD), 
takich jak rama główna, zespół tnący oraz 
spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji. 
Jest to celowy zabieg, który umożliwi jesz-
cze prostszą obsługę i eksploatację maszyn 
oraz łatwiejszy dostęp do części zamiennych.

MaSz

Trwałość podniesiona o 25%
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon rolniczych, 

która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami. 
Opona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodob-
nie zdefiniuje zupełnie nowy segment rynku. Jest 
to pierwsze rozwiązanie proponowane do ciąg-
ników o mocy powyżej 200 KM, zaprojektowane 
pod kątem intensywnego użytkowania drogo-
wego i oferujące wysoką trakcję oraz trwałość.

Ciągniki o dużej mocy wykorzystywane w go-
spodarstwach rolnych i na placach budowy 
przez ponad 50% czasu są używane na drodze. 
Pokonują wówczas 80% całego przebytego 
dystansu, często ciągnąc ciężkie przyczepy. 
Konstruktorzy działów badawczo-rozwojowych 
musieli więc opracować rozwiązania, które będą 
w stanie zapewnić trakcję i trwałość na twardych 
i agresywnych drogach nieutwardzonych, ale równie 
dobrze sprawdzą się na miękkiej glebie pól uprawnych.

Efektem ich pracy jest produkt, który posiada nową 
rewolucyjną rzeźbę bieżnika oraz zapewnia większy komfort 

pracy operatora. To pierwsza rolnicza opona Michelin 
o innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku 

znajdziemy 52 klocki, które w połączeniu z cen-
tralnym żebrem zapewniają o 40% więcej gumy 

na podłożu (i aż o 60% więcej niż tradycyjne 
opony rolnicze). RoadBib to także większa 
trwałość opony – podniesiona o 25%. Tam 
gdzie tradycyjna opona rolnicza gwarantuje 
4000 godzin pracy, firma Michelin obiecuje 
5000 godzin.

Pomimo intensywnego użytkowania 
na drogach, do jakiego nowa opona została 
zaprojektowana, RoadBib oferuje znacznie 
dłuższą żywotność od tradycyjnych opon 

rolniczych. Oprócz trwałości rolnicy dosta-
ją w pakiecie również niższy koszt w pracach 

drogowych i dobrą trakcję w pracach polowych.
MaSz

 | Zmodernizowana listwa KDTC 301 S umożliwia szeroki pokos.

 | Opona Michelin Roadbib w rozmiarze 710/70 R 42.
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7 września w Wyszkach odby-
ło się diecezjalne doroczne Święto 
Plonów. Na uroczystość przybyło 
wielu gości i ... jeszcze więcej do-
żynkowych wieńców przygotowa-
nych przez parafię z diecezji drohi-
czyńskiej.  O przebiegu uroczystości 
pisaliśmy w poprzednim numerze 
gazety i obszernie na stronie inter-
netowej, dlatego ten tekst poświęcę 
wytworom pracy parafian będącym 

wyrazem uwielbienia i dziękczynie-
nia za tegoroczne plony. Po poświę-
ceniu wieńców przez ks. bp. Piotra 
Sawczuka ustawiono je na stołach 
wokół miejsca celebry i do pracy 
przystąpiła komisja konkursowa. 
Miała niełatwe zadanie bowiem 
wyboru musiała dokonać spośród 
66 wieńców.

Ostatecznie komisja przyzna-
ła pierwsze miejsce wieńcowi z pa-
rafii Miłosierdzia Bożego w Bielsku 
Podlaskim, drugie miejsce otrzymał 
wieniec z parafii św. Wawrzyńca 
w Kożuchówku, trzecie miejsce za-
jął wieniec z  parafii Matki Bożej 
z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. 
Przyznano również trzy wyróżnie-
nia  wieńcom z parafii: św. Jerzego 
w Sawicach, parafii św. Andrzeja 
Boboli w Wyszkach i parafii Trój-
cy Przenajświętszej w Drohiczynie. 
Nagrody dla laureatów ufundował 
Starosta Bielski dr Sławomir Jerzy 
Snarski.

Tadeusz Szereszewski.
Więcej wieńców  - nie tylko nagrodzonych -  

zobaczycie na stronie www.wiescipodlaskie.eu

Wyszki

Konkurs wieńców dożynkowych To tytuł prac wystawy rysun-
ku 14-letniej Weroniki Mantura. 
Można ją oglądać od  17 września 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Siemiatyczach. Mieszkająca 
w w Boratyńcu Lackim  Weronika 
jest uczennicą Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Czartajewie. Rysować 
zaczęła  podczas nauki w Szko-
le Podstawowej w Szerszeniach. 
W wieku 7 - 12 lat uczęszczała 
na zajęcia plastyczne prowadzone 
przez Siemiatycki Ośrodek Kultury. 
W tym czasie wygrała wiele kon-
kursów plastycznych.            (cec)

foto UG Siemiatycze

Siemiatycze Portrety

Po raz siódmy Rada Sołecka 
Romanówki w gminie Siemiatycze 
zorganizowała 15 września święto 
swojej wsi. Rade sołecką wsparli; 
Stowarzyszenie „Muzeum Małej Oj-
czyzny” w Studziwodach,  prawo-
sławna parafia pw. św. ap. Piotra 
i Pawła w w Siemiatyczach oraz 
władze gminy.

Po krótkim nabożeństwie 
przyszedł czas na prezentacje 
artystyczne. Wystąpiły zespoły: 

„Żemerwa” ze Studziwód, „Taukaczy-
ki” z Kobrynia na Białorusi, „Mah-
dalina” i „Zaranica”z Mahdalina  
k/Kobrynia   oraz  zespół Żurawiny”.

 (cec) 

Romanówka Święto wsi

Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego Oddział 
Regionalny w Białymstoku in-
formuje, że zgodnie z uchwa-
łą nr 7 Rady Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników z dnia  
2 września 2019 r., miesięczna 
składka na ubezpieczenie wypad-
kowe, chorobowe i macierzyńskie 
za podlegającego przez cały mie-
siąc rolnika, małżonka, domowni-
ka i pomocnika rolnika w IV kwar-
tale 2019 r. wynosi 42,00 zł.

Osoby objęte wyżej wymie-
nionym ubezpieczeniem na wnio-
sek wyłącznie w zakresie ograni-
czonym, opłacają miesięcznie 1/3 
pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Jednocześnie informuje, że 
podstawowa miesięczna składka 
na ubezpieczenie emerytalno-ren-
towe za rolników, małżonków i do-
mowników w IV kwartale 2019 r. 
stanowić będzie 10% obowiązują-

cej w czerwcu br. emerytury pod-
stawowej (938,97 zł.), tj. 94,00 zł.

Dodatkowa miesięczna 
składka na ubezpieczenie emery-
talno-rentowe za rolników prowa-
dzących gospodarstwo rolne o po-
wierzchni powyżej 50 ha przeli-
czeniowych użytków rolnych w IV 
kwartale 2019 r. stanowić będzie:
• 12 % emerytury podstawowej, 

tj. 113,00 zł – w przypadku 
gospodarstw rolnych obejmu-
jących obszar użytków rolnych 
do 100 ha przeliczeniowych,

• 24% emerytury podstawowej, 
tj. 225,00 zł – w przypadku 
gospodarstw rolnych obejmu-
jących obszar użytków rolnych 
powyżej 100 ha przeliczenio-
wych do 150 ha przeliczenio-
wych,

• 36% emerytury podstawowej, 
tj. 338,00 zł – w przypadku 
gospodarstw rolnych obejmu-
jących użytki rolne powyżej 150 
ha przeliczeniowych do 300 ha 
przeliczeniowych,

• 48% emerytury podstawowej, 
tj. 451,00 zł – w przypadku 
gospodarstw rolnych obejmu-
jących użytki rolne powyżej 300 
ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulo-
wania należnych składek za:

1. rolników, małżonków 
i domowników za IV kwar-
tał 2019 r. upływa z dniem  
31 października 2019 r.

2.  pomocników rolników za 
dany miesiąc upływa z 15 dniem 
następnego miesiąca.    

KRUS informuje …

15 września 2019 roku na 
stadionie sportowym w Białowie-
ży odbył się XII Strażacki Turniej 
Oldbojów, w którym uczestniczyło 
łącznie 12 dziewięcioosobowych 
(strażacy w wieku 40+) drużyn OSP 
z powiatu hajnowskiego: Białowieża, 
Czeremcha, Czyże, Koryciski, Moch-
nate,  Narewka, Nowokornino, Stary 
Kornin, Tofiłowce, Trześcianka, Wer-
stok, Narew. Zawodnicy startowali 
w dwóch konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza 7×50 m i ćwiczenie 
bojowe. Turniej zorganizowano 
we współpracy Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Hajnówce, Oddziału Powiatowe-
go Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 

w Hajnówce, Wójta Gminy Białowie-
ża, Nadleśnictwa Białowieża oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Haj-
nówce.

Turniej odbył się w duchu fair 
play. Klasyfikacja generalna przed-
stawia się następująco:
I miejsce: OSP Koryciski,
II miejsce: OSP Narewka,
III miejsce: OSP Tofiłowce.

Najstarszym zawodnikiem tur-
nieju został dh. Aleksy Gierasimiuk 
z jednostki OSP Mochnate.

Nagrody ufundowali Wójt Gmi-
ny Białowieża oraz dla najstarszego 
zawodnika turnieju radny powiatu 
hajnowskiego Mateusz Gutowski.

mł. bryg. Grzegorz Bajko, 
KP PSP Hajnówka 

Strażacki Turniej Oldbojów 
w Białowieży

Mieszkańcy Bobrownik już od 
połowy października będą mogli 
korzystać z przebudowanej drogi 
gminnej zlokalizowanej bezpo-
średnio przy przejściu granicznym. 
Kosztem 917 770,18 zł droga zyska 
nową nawierzchnię asfaltową. Bez-
pieczeństwo pieszych poprawi wy-
budowanie wzdłuż drogi chodników. 
Przebudowa była możliwa dzięki po-
zyskaniu środków z Unii Europejskiej 
w ramach projektu „Transgraniczna 
Sieć na rzecz Zrównoważonego Za-
rządzania Transportem” realizowa-
nego w ramach Programu Współpra-
cy Transgranicznej Polska-Białoruś-

-Ukraina 2014 - 2020.           (wss)

W trakcie odbywającego się  
w Jelonce festynu „I tam żywuć 
ludzi” podsumowano konkurs na 

„Najlepiej utrzymaną posesję na 
terenie gminy Dubicze Cerkiew-
ne”. W konkursie uczestniczyło 9 
przydomowych ogródków.  Pierw-
sze miejsce jury przyznało Marii 
Niczyporuk z Witowa i Piotrowi 
Kiryziukowi z Rutki. Drugie miejsce 
zajęli: Adam Czykwin  i Katarzyna 

Dmitruk  z Dubicz Cerkiewnych. 
a trzecie miejsce przyznano Ma-
rii Korcz i Barbarze Rybak-Siniło 
z Tofilowiec.

Pozostali uczestnicy kon-
kursu: Janina Ruczaj z Dubicz 
Cerkiewnych, Tymoteusz Mie-
niuk z Istoku i Aleksandra Dżega 
z Tofilowiec otrzymali wyróżnie-
nie. (jak)

foto ug dubicze cerkiewne

Dubicze Cerkiewne

Najlepiej utrzymana posesja

Gródek

Nowa droga 
w Bobrownikach
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Szósty sezon Drużynowej Ligi 
Amatorów w Tenisie Stołowym 
przyniósł kolejne zmiany. Z rywali-
zacji wycofała się drużyna straża-
ków, ale doszły trzy nowe zespoły: 
DRS Siemiatycze, WWS Popławy 
i Drohiczyn. Do rozgrywek przy-
stąpi 10 drużyn, które w pierwszej 
rundzie, na przestrzeni dziewięciu 
tygodni rozegrają 45 meczów. 

Zakończenie pierwszej rundy 
jesienno-zimowej planowane jest 
na 8 grudnia 2019 r.

Terminarz ligowych zmagania sezonu 
2019/2020

Komunikaty będą zamiesz-
czane na stronach Urzędu Miasta 
i Starostwa Powiatu Hajnowskiego.

Liczymy również na to, że 
większość zawodników uczestni-
czących w lidze przyjdzie uczcić 
pamięć Jarka Leszczyńskiego na 
turnieju jego imienia, który odbę-
dzie się tradycyjnie 11 listopada 
(poniedziałek) 2019 r. w ZS 1 Haj-
nówka. Szczegóły będą dostępne 
na stronie OSiR Hajnówka.

Janusz Ludwiczak

Z wielką satysfakcją informu-
jemy, że członkini Koła Miejskiego 
PZW w Hajnówce Kamila Stankie-
wicz nadal osiąga znaczące sukce-
sy w sportach wędkarskich. 

Będąc członkiem reprezen-
tacji Polski podczas rozegranych 
w dniach 4 - 8.09.2019 r. w Hlu-
boce nad Wełtawą (Czechy) Mi-
strzostw Świata Seniorów w węd-
karstwie rzutowym zdobyła poniż-
sze medale: 

1. złoty medal za 1 miejsce 
w skishu spinningowym 7,5 g,

2. brązowy medal za 3 miej-
sce w arenbergu,

3. brązowy medal za 3 miej-
sce w skishu muchowym,

Kamila  Stankiewicz  nadal w światowej czołówce

4. brązowy medal za 3 miej-
sce drużynowe, co w rezultacie dało 
jej największą ilość medali zdoby-
tych indywidualnie.

Po powrocie z powyższych 
mistrzostw świata  Kamila  prawie 

z marszu wystartowała w dniach 
13 – 15.09.20129 r., w Zawodach 
Rzutowych Pucharu Polski oraz 
Drużynowych Mistrzostw Polski 
2019 równolegle z Międzynaro-
dowymi Zawodami Pucharu Świa-
ta – Szamotuły 2019  gdzie także 
pokazała swoją klasę zdobywając:
• 1  miejsce w 5 boju rzutowym 

klasyfikacji juniorek,
• 1  miejsce w 3 boju spinningowej 

klasyfikacji juniorek,
• 1  miejsce w 5 boju kategorii ju-

niorek w Indywidualnym Pucha-
rze Polski w Wędkarstwie Rzuto-
wym w klasyfikacji rocznej 2019,

• 1  miejsce w 5 boju juniorek 
w Pucharze Świata.     Jan Kozak

PiS przekupił wyborców 
i nadal będzie tak robił?

Polacy generalnie są społe-
czeństwem umiarkowanie egalitar-
nym. Ogromna część miała poczu-
cie strukturalnej niesprawiedliwo-
ści po 1989 roku i to emanowało 
na kolejne pokolenia. Nadzieję 
lokowano w różnych okresach 
w różny sposób. PiS konsekwentnie 
przez kilkanaście lat powtarzał te 
same treści. Nie ulega wątpliwości, 
że obywatele czekają na aktywną 
rolę państwa oraz instytucji pu-
blicznych w polityce społecznej 
czy regulowaniu gospodarki, na-
tomiast liberalizm kulturowy jest 
największą przegraną – większości 
ludzi to po prostu nie interesuje.

Czekają na kolejne 500 
Plus?

Społeczeństwo konsumpcyj-
ne, po 25 latach szkolenia w neo-
liberalnej ekonomii, nie interesuje 
się na przykład tym, jak zachowuje 
się miejscowy ksiądz. Można po-
wiedzieć, że nastąpiła prywaty-
zacja świadomości. Nie chcemy 
obecności państwa w sferach, któ-
re uważamy za intymne, i w kwe-

stiach światopoglądowych. Polacy są 
od lat co do tego zgodni. Oczekują 
od państwa aktywności w polityce 
społecznej i gospodarczej, np. w wal-
ce z bezrobociem. Dlatego proble-
mem Koalicji Europejskiej nie są jej 
własne działania, które były dosyć 
ostrożne, ale to, że PiS zmobilizował 
ponadstandardową liczbę wyborców. 
KE „zawdzięcza to” swojemu zaple-
czu w postaci elit opiniotwórczych, 
aktorów, mediów i środowisku bli-
skiemu Donaldowi Tuskowi. Okazało 
się, że poprzez eskalację dyskursu 
kulturowego uskrajniło go. W efekcie 
KE przyciągnęła tylko tych, których 
i tak miała już po swojej stronie. 
Paradoks historii polega na tym, że 
triumfy PO z ubiegłej dekady były 
możliwe poprzez zanegowanie 
dawnej Unii Demokratycznej i Unii 
Wolności, poprzez brak wyrazistości 
w kwestiach kulturowych i światopo-
glądowych. Miała być partią ostroż-
nego, codziennego pragmatyzmu, 
rozliczającą rządzących.

KE stała się nagle koalicją wo-
jującego antyklerykalizmu, chociaż 
większość jej członków nie powinna 
być traktowana w takich kategoriach.

„Zbudowaliśmy koalicję, 
to nie wystarczyło. Trzeba się 
zastanowić i trafić tam, gdzie 
przegraliśmy” – mówił lider PO 
Grzegorz Schetyna  w TVN24 po 
wyborach europejskich. Jak to 
zrobić?

Jeżeli opozycja chce się zbli-
żyć wynikiem do PiS-u i liczyć na to, 
że nie wystarczy im mandatów do 
samodzielnego rządzenia w przy-
szłym Sejmie, to nie może być for-
macją skoncentrowaną na tematyce 
istotnej dla mniejszości wyborców. 
Nie może skupiać się na dyskursie 
kulturowym i antyklerykalnym. Taka 
koalicja musi potrafić nie tyle zmo-
bilizować dodatkowych wyborców 
wokół siebie, bo na to jest już po 
prostu za późno, ale przynajmniej 
próbować zneutralizować ponad-
standardowo wysokie poparcie dla 
PiS-u. W najważniejszych sprawach, 
zwłaszcza zero-jedynkowych dla 
elektoratu, musi mieć spójny prze-
kaz. Poza tym, jeżeli próbuje poka-
zać, że nie jest prostym powrotem 
do tego, co było przed ostatnią serią 
wyborów, i że jest nową jakością, to 
jej twarzą nie może być polityk koja-

rzony z rządami PO, z tym, co udane 
i nieudane, czyli Donald Tusk. To jest 
i będzie politycznie nieskuteczne, bo 
jeżeli dotrze, to tylko do tych, którzy 
są a priori przeciwko PiS-owi, a to 
stanowczo za mało, aby ich pokonać.

Partia rządząca przy wszyst-
kich swoich słabościach bardzo 
szybko uczy się na własnych błę-
dach i potrafi tasować nawet nie-
wielką ilością kart, które posiada. I to 
jest też ważny wniosek z tych wybo-
rów. Poza tym ma wyraźnie wska-
zany ośrodek kierowniczy, w postaci 
formalnego kierownictwa PiS-u jako 
partii.

Wśród opozycji za to chętnych 
do przewodzenia jest wielu. W takiej 
kakofonii nie ma szans, aby nawią-
zać walkę z profesjonalną partią po-
lityczną, którą PiS z czasem się stał. 
Pokazał też nie po raz pierwszy, że 
lepiej odczytuje nastroje wyborców, 
którzy mogli się zawahać w swoich 
preferencjach.

Zjednoczonej opozycji po-
trzebny jest silny i wyrazisty 
przywódca?

Nie chodzi nawet o samą 
personalizację. W sytuacji, w której 

startuje się z pozycji słabszego, to 
może ona spowodować, że zalety 
oraz wady danego polityka staną 
się zaletami i wadami wszystkich. 
W skali ogólnopolskiej skutecz-
niejsze może być rozpisanie na 
role, zwłaszcza jeżeli próbuje się 
pozyskać zróżnicowany elektorat, 
dalece wykraczający poza samych 
wyborców PO. Problemem KE 
było jej niekontrolowane otocze-
nie. W PiS-ie natomiast wszyscy 
grają do jednej bramki, a konflikty 
i spory wewnętrzne rozstrzygane 
są odpowiednio wcześnie. Podczas 
kampanii wyborczej widać było, że 
w KE niektóre z ośrodków grały na 
to, aby przejąć władzę, a rywaliza-
cja z PiS-em była tylko instrumen-
tem. To powinno być przedmiotem 
refleksji, nie tylko ze względu na 
sam wynik, ale przede wszystkim 
skalę straty do PiS-u. W liczbach 
bezwzględnych wynik nie jest zły. 
To jest zsumowanie elektoratu PO, 
SLD czy PSL-u. A to jest też pewna 
sztuka.

LIberalizm kulturowy przegra - 
prof. Rafał Chwedoruk  

(wiadomo.co)

PRZECZYTANE

15 września 2019 r. odbyły 
się Otwarte Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików w Judo 
Regionu Drugiego w Sochaczewie. 
Do walki judo stanęli zawodnicy 
z 7 państw (Białoruś, Ukraina, Azer-
bejdżan, Włochy, Estonia, Holandia 
i Polska). 

Hajnówkę bardzo dobrze re-
prezentowali:

Judocy HKS Żubr na podium w Sochaczewie

• Magdalena Wasiluk – srebrny 
medal w kategorii do lat 16 

• Michał Ginszt – 7 miejsce w ka-
tegorii do lat 16

• Tomasz Masalski – brązowy me-
dal w kategorii do lat 16

Dzięki bardzo dobremu wyni-
kowi Magdalena Wasiluk i Michał 
Ginszt wystartują 29 września br. 
w Warszawie w Pucharze Świata, 
a 21 października br. w Finałach 
Mistrzostw Polski Młodzików w Ja-
strzębiu.               Jakub Ostapczuk

Dżdżysty, chłodny poranek za-
pewne trochę odstraszył uczestników 
corocznych biegów ulicznych. Jednak Ci, 
którzy wzięli udział zapewne nie żałują, 
gdyż mogli się sprawdzić w rywalizacji 
z uczniami z innych szkół. Ogółem w trzy-
nastu biegach wzięło udział 282 zawod-
ników i zawodniczek z Hajnówki, powiatu 
hajnowskiego i Białegostoku. 

Biegi Uliczne o Puchar Burmistrza 
Miasta Hajnówka zostały przeprowadzo-
ne 21 września 2019r., z podziałem na 
kategorie wiekowe. Najmłodsi mieli do 
pokonania 400m., a najstarsi 3.600m. 
Trasy biegów przebiegały ulicami A. Zina, 
Parkową oraz alejkami parku.

Pierwszą szóstkę dekorował me-
dalami i pucharami Sekretarz Miasta 
Jarosław Grygoruk, Dyrektor OSiR Miro-
sław Awksentiuk oraz nauczyciele WF. Za 
miejsca I-III zawodnicy otrzymali nagrody 
rzeczowe. Ponadto trzydzieści miejsc było 
brane do punktacji łącznej szkół. Zwycię-
skie szkoły otrzymały puchary, które od-

Bieg uliczny o puchar burmistrza miasta Hajnówka
bierali pracujący tam nauczyciele WF: SP 
4 Hajnówka w rocznikach 2005 i mł. oraz 
2002 i mł. oraz LO z BJN w Hajnówce.

Organizator - Ośrodek Sportu i Re-
kreacji składa serdeczne podziękowanie 
nauczycielom wychowania fizycznego, 
Edwardowi Ponieckiemu, Sergiuszowi 
Juziuczukowi, Michałowi Szpakowiczowi, 

Andrzejowi Zasimowi oraz Mirosławowi 
Trusiewiczowi za pomoc w organizacji 
zawodów. Słowa pochwały należą się 
również funkcjonariuszom Komendy Po-
wiatowej Policji w Hajnówce za wzorową 

pomoc w zabezpieczeniu tras biegowych.
Na kolejne bieganie organizowane 

przez Powiatowy Szkolny Związek Sporto-
wy i Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza-
my do Nadleśnictwa Hajnówka:

1 października 2019r. (wtorek) 
- Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych

16 października 2019r. (środa) 
– Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego 
w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

Janusz Ludwiczak, fot. Andrzej Janiuk
Wyniki na www.wiescipodlaskie.eu
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