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11 grudnia podpisano nową 
– czteroletnią - umowę pomiędzy 
Województwem Podlaskim a spółką 
POLREGIO. Zwiększa ona dofinan-
sowanie do przewozów regional-
nych oraz zapewnia lepszą ofertę 
przewozową. Za kwotę 206 mln 
złotych Polregio ma zapewnić 108 
połączeń kolejowych, w tym kilka-
naście na nowych trasach.

Od 1 stycznia łatwiej będzie 
dojechać z Hajnówki i Czeremchy 
do Białegostoku, a w wakacje nad 
Zalew Siemianówka. Jakie zmiany 
w rozkładzie jazdy zapewnia więc 
wchodząca w życie 1 stycznia umo-
wa?

Po prawie 30-letniej przer-
-wie – dzięki zmodernizowanej linii 

kolejowej nr 52 - będzie można 
pociągiem dojechać z Hajnówki do 
Białegostoku. Od stycznia będzie 
kursowało pięć par pociągów na 
trasie Białystok – Hajnówka i dwie 
na trasie Bielsk Podlaski – Hajnów-
ka. Na tej trasie będą obowiązywa-
ły ceny z oferty promocyjnej „Połą-
czenia w dobrej cenie”.

Oprócz pięciu par pociągów 

na trasie Białystok – Czeremcha 
pojawią się trzy pary pociągów 
w relacji Bielsk Podlaski – Czerem-
cha.  Oferta przewozowa – dzięki 
skomunikowaniom na stacji Bielsk 
Podlaski – powiększy się o połącze-
nia przesiadkowe. Po kilkudziesięciu 
latach  powróci też bezpośrednie 
połączenie Białystok – Siedlce,  

jednak teraz przez Hajnówkę.
W okresie  wakacyjnym – od 

1 lipca do 31 sierpnia) - POLREGIO 
obiecuje również wznowienie połą-
czeń na trasach Hajnówka – Sie-
mianówka i Czeremcha  - Siemia-
nówka.

W okresie letnim – od mają 
do 26 września – dwie pary pocią-
gów będą też kursowały na trasie 
Białystok – Waliły.

Tych nowości jest więcej. Pi-
szemy tylko o tych, które dotyczą 
terenu na który docierają Wieści, 
więc dodajmy tylko, iż nowością 
jest  przywrócenie bezpośredniego 
codziennego połączenia z Białego-
stoku do Kowna.

POLREGIO informuje również, 
że z powodu pandemii w pociągach 
może być zajęte jedynie 50 proc. 
miejsc.

Jak więc widzimy, w ofercie 
kolejowego przewoźnika jest dużo 
pozytywnych zmian, warto więc  
aby jak najszybciej zlikwidował on 
utrudnienia, o których pisaliśmy 
w poprzednim numerze. Przypo-
mnijmy, że dotyczyły one braku 
zjazdów i wjazdów dla „wózkowi-
czów” na nowej kładce w Hajnówce 
(nadal oczekujemy na odpowiedź 
z PKP) i  zmiany godzin porannego 
i wieczornego połączenia z Białym-
stokiem.           Wiesław Sokołowski

Od Nowego Roku więcej połączeń kolejowych
W grudniowych Wieściach 

pisaliśmy o prawie półmiliardowej 
dotacji dla siemiatyckiego szpitala, 
jaką przyznał Zarząd Wojewódz-
twa. 15 grudnia umowa o dofi-
nansowaniu została podpisana.  
Subwencja w wysokości 451 tys. zł  
umożliwi zakup ambulansu typu 
S ( koszt 345 tys zł) i zbudowanie 
wewnętrznej instalacji gazów me-

dycznych w Zakładzie Pielęgnacyj-
no-Opiekuńczym (ZPO) i Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci 
i Młodzieży w Bacikach Średnich 
(koszt. ok. 115 tyś. zł).

Zakup wyspecjalizowanej ka-
retki pogotowia jest niezwykle waż-

ny ze względu na 7-kilometrową 
odległość zakładów opiekuńczych 
od szpitala. Zapewni więc  szybszą 
i sprawniejszą pracę. Budowa insta-
lacji gazów medycznych  przyczyni 
się do poprawy warunków leczenia 
osób starszych, często wymagają-
cych tlenoterapii oraz dzieci z róż-
nymi stopniami niepełnosprawności.

Otwarty w 1974 roku siemia-

tycki szpital  liczy obecnie 5 oddzia-
łów: Chirurgiczny z Pododdziałem 
Ortopedycznym, Położniczo-Gineko-
logiczny, Wewnętrzny, Pediatryczny 
oraz Anastezjologii i Intensywnej 
Terapii.

(cec)

Wsparcie dla siemiatyckiego szpitala

Nie posiadający własnego po-
jazdu mieszkańcy gminy będą mieli 
dalej z dworca do nowej siedziby 
gminnych władz. Od 30 listopada 
Urząd Gminy przeniósł się z ul. Ko-
ściuszki 35 do budynku po byłym 
gimnazjum gminnym przy ul. Ko-
ściuszki 88.

Wyremontowany kosztem ok. 
6 mln 859 tys. zł budynek po byłym 
gimnazjum gminnym posiada trzy 
kondygnacje. Na parterze mieści się 
kasa oraz te wydziały, w których 
mieszkańcy najczęściej załatwiają 
sprawy. (opłaty, podatki, odpady ko-
munalne, ochrona środowiska, dro-
gownictwo). Tutaj też  utworzono 
Punkt Wstępnej Obsługi. Na pierw-
szym piętrze znajdziemy Wójta, 
jego zastępcę, Skarbnika oraz salę 
konferencyjną. Na ostatniej kondy-
gnacji mieści się pokój Sekretarza 
Gminy oraz referat zajmujący się 
ewidencją ludności i wydawaniem 
dowodów osobistych.

Na czas pandemii petenci 
mogą korzystać z jednego wejścia 
do budynku (są trzy). Telefony po-

zostają bez zmian, ale do czasu ich 
przełączenia można się kontakto-
wać za pośrednictwem numeru  
606 732 613.

Inne bezpośrednie numery to:
• sekretarz: 795 425 330,
• skarbnik: 729 883 446,
• kierownik Referatu Rolnictwa, 

Gospodarki Nieruchomościami 
i Inwestycji: 728 498 439,

• inspektor ds. rolnictwa:  
608 076 747,

Siemiatycze
Urząd Gminy w nowej siedzibie

• inspektor ds. projektów i fundu-
szy unijnych: 795 108 006.

Budynek nie jest jeszcze do 
końca zagospodarowany, trwa-

ją ostatnie prace wykończeniowe 
i zagospodarowanie terenu wokół 
(koszt ok 910 tys. zł). Jest już jed-
nak przystosowany do korzystania 
przez osoby z różnymi niepełno-
sprawnościami.                       

(cec)
foto: UG Siemiatycze

Pod takim hasłem odbyło się 
kulinarne współzawodnictwo zor-
ganizowane przez Urząd Gminy 
wspólnie z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury. Celem konkursu było nie 
tylko promowanie dziedzictwa 
kulturowego i kulinarnego, lecz 
także przekazanie tradycji kulinar-
nych dzieciom i młodzieży poprzez 
udział w konkursach i warsztatach.

Konkurs kulinarny odbywał 
się w czterech etapach:

- w I etapie na tradycyjne danie 
mięsne zwyciężyło KGW w Sielcu, 
a na kolejnych miejscach upla-
sowały się: II – Klub Seniora + 
w Dubnie, III – KGW w Andryjan-
kach;

- w II etapie na tradycyjne danie 
z wykorzystaniem nabiału naj-
lepsze okazały się „Boćkowianki”, 
II miejsce zajęło KGW w Andry-

jankach, a III KGW w Wiercieniu;
- etap III dotyczył tradycyjnych ciast 

i deserów. I miejsce zajęło KGW 
w Wiercieniu, 2. było KGW w An-
dryjankach a 3. KGW w Sielcu;

Etap finałowy odbywał się 
pod hasłem „Tradycyjny stół Pod-
laski”. Najlepszy w finale okazał 
się klub Seniora + z Dubna, który 
wyprzedził „Boćkowianki” i KGW 
w Sielcu.

Warsztaty kulinarne zostały 
zorganizowane przez poszczególne 
Koła Gospodyń, a ich uczestnika-
mi były dzieci i młodzież z terenu 
gminy.

Efektem realizacji programu 
było wydanie publikacji zawierają-
cej przepisy na tradycyjne potrawy 
przygotowywane w ramach odby-
tych konkursów.

(czar)

Boćki Kulinarne szranki  
Kół Gospodyń Wiejskich

Gmina otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości 841 900,27 zł ze środków UE na re-
alizację projektu „Przebudowa, nadbudowa 
oraz zmiana sposobu użytkowania budynku 
po byłym Ośrodku Zdrowia na Dzienny Dom 
Pobytu wraz z niezbędną infrastrukturą w za-
budowie usługowej”. Budynek będzie służył 
seniorom do rehabilitacji, integracji i spotkań.  
Szacowany koszt przedsięwzięcia to kwo-
ta 996 331,69 zł (ostateczna kwota wydatku 
będzie znana po przeprowadzeniu przetargu). 
Inwestycja ma być zrealizowana do końca 
2021 r. 

Orla
Będzie Dzienny Dom Pobytu

Osiem par z gminy Białowie-
ża obchodziło w tym roku 50-lecie 
pożycia małżeńskiego. Z powodu 
pandemii zamiast ogólnego spotka-
nia były wizyty indywidualne Wójta 
Alberta Litwinowicza, który w towa-
rzystwie Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego wręczał jubilatom Medale 
przyznane przez Prezydenta RP. 

Złote Gody w tym roku obcho-
dziły pary:

• Helena i Grzegorz Antonowscy
• Maria i Sergiusz Grygoruk
• Nina i Mikołaj Osipiuk
• Nina i Jan Puczko
• Irena i Jan Romaniuk
• Walentyna i Mikołaj Sejnota
• Nina i Grzegorz Zabroccy
• Nina i Konstanty Zabroccy

Redakcja przyłącza się do 
gratulacji i życzy przede wszystkim 
dużo, dużo zdrowia.                 (seb)

ZŁOTE GODY W BIAŁOWIEŻY

W trakcie prac związanych 
z budowa gazociągu na ul. Bielskiej 
w Orli odkopano fragment murów. 
Zauważył to jeden z mieszkańców 
i powiadomił wójta gminy, a ten 

Orla
Odkopane fundamenty

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabyt-
ków w Białymstoku. Spowodowało 
to wstrzymanie prac prowadzonych 
na tej ulicy.



Wieści Podlaskie  3

Dnia 17 listopada pożegnaliśmy 

śp. Walentynę Kuleszę 
naszą żonę, mamę, babcię i ciocię.  

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim tym, 
którzy byli z nami w tych bolesnych chwilach. 

Współczucie i wsparcie, które otrzymaliśmy było 
dla nas niezmiernie ważne. Jesteśmy również 

wdzięczni za modlitwę w intencji zmarłej.
Szczególne podziękowania kierujemy  

w stronę Burmistrza – pana Marka Nazarko.
Rodzina pogrążona w żałobie 

Kolejne pieniądze z funduszy 
europejskich trafi do podlaskich 
gmin. 17 grudnia Zarząd Woje-
wództwa przyznał  blisko 2 mln do-
tacji na projekty związane  ekologią, 
remont zabytków oraz poprawę ży-
cia seniorów. Wśród szczęśliwców 
znalazła się gmina Boćki.

Dzięki dotacji w wysokości 
prawie 200 tys. zł Gminny Ośrodek 
Kultury w Boćkach przeprowadzi 
prace remontowe w nawie kościo-
ła parafialnego pw. św. Józefa i św. 
Antoniego w Boćkach. Dzięki podję-
tym pracom, pomieszczenia nawy 
zostaną zaadoptowane na potrzeby 

lokalnego muzeum rodu Sapiehów. 
Z dotacji, poza remontem, zosta-
nie sfinansowany również zakup 
wyposażenia na potrzeby muzeum. 
Będzie to pierwsze takie miejsce na 
terenie gminy, w którym odwiedza-
jący zapoznają się z dziedzictwem 
kulturowym Bociek, w tym z histo-
rią związaną z Sapiehami i począt-
kiem historii tego rodu. Pełna war-
tość projektu to ponad 240 tys. zł.

Realizacja projektów jest 
możliwa dzięki środkom Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego 2014-
2020.

Lokalne muzeum w Boćkach

Projekt pod taką nazwa 
przez cztery miesiące (od 1.08. do 
30.11.) realizowała działająca przy 
Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Dubiczach Cerkiew-
nych „Nieformalna Grupa Fit Club”. 
Projekt, w którym uczestniczyło 87 
osób, miał na celu popularyzowa-
nie zdrowego stylu życia, integrację 
międzypokoleniową oraz przeciw-
działanie negatywnym skutkom 
pandemii. Realizacji tych założeń 
służyły różnorakie przedsięwzięcia, 
zgrupowane w kilku działach. I tak 

„Fit-żarcie” obejmowało  warsztaty 
kulinarne pieczenia ciast owoco-

wych i warzywnych oraz kuchnię 
wegetariańską. Na warsztatach 

„Fit-dekoracje” szyto saszetki na 
zioła i malowano 
na płóciennych 
torbach ziołowe 
motywy. Na za-
jęciach „Fitness” 
dbano o rozwój 
zdrowia psychicz-
nego itp.

N a m a c a l -
nym efektem 

Dubicze Cerkiewne
W zgodzie z naturą

realizacji projektu jest „mobilna 
ścieżka sensoryczna” z naturalnych 
komponentów oraz tablice eduka-
cyjne o sylwoterapii i leczniczych 
właściwościach ziół. 

W trakcie realizacji projektu 
jego uczestniczki  nie tylko rozwijały 
kreatywność, ale przede wszystkim 
poznały praktyczne zastosowanie 
warzyw, owoców ziół i kwiatów 
w kuchni oraz sposoby wytwarza-
nia naturalnych kosmetyków.     (cz)

foto: UG Dubicze C.

Także panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Narwi postanowiły po-
szerzyć swoja wiedzę o ziołach i ich 
zastosowaniu w gospodarstwie 
domowym. Realizacje projektu 

„Zioła w domu to zdrowa rodzina” 
rozpoczęto 4 września od wizyty 
w Ziołowym Zakątku w Korycinach 
w gminie Grodzisk.

Po zwiedzeniu ogrodu bota-
nicznego i wysłuchaniu informacji 
o właściwościach ziół i ich zastoso-
waniu przystąpiono do praktycznej 
części pobytu czyli samodzielnego 
wykonywania ekologicznych pro-
duktów. Pobyt w Korycinach zakoń-
czył ekologiczny obiad, na który za-
serwowano pierogi serowo-pokrzy-
wowe i ziołowo-owocowy kompot.

Po takim przygotowaniu 
można było przystąpić do dalszej 
realizacji programu. Więc kilka dni 
później z zainteresowaniem wysłu-
chano wykładu Ewy Czyżewskiej na 
temat „Wykorzystanie ziół w nie-
konwencjonalnym leczeniu domo-
wym”.

W trakcie seminarium zain-
teresowani poznali podstawowe 
zasady zbierania, suszenia i prze-
chowywania, przetwórstwa oraz 
praktycznego zastosowania ziół,

Organizatorzy nie zapomnieli 
o pokazaniu praktycznego zasto-
sowania ziół, organizując warszta-
ty kosmetyczne. Od teraz kobiety 
z narwiańskiego KGW będą mogły 
zamiast iść do apteki czy drogerii, 
same stworzyć  kosmetyki na swoje 
potrzeby, co ważne zupełnie ekolo-
giczne bez grama chemii.

Projekt zakończył cykl  warsz-
tatów kulinarnych. Podzielone one 
były na część teoretyczną i prak-
tyczną. Każdy cykl warsztatów 
kończył się  degustacją przygoto-
wanych potraw.

Realizacja projektu nie tylko 
dostarczyła praktycznej wiedzy ale 
służyła też integracji społecznej, bo-
wiem jego uczestniczki pochodziły 
z różnych miejscowości gminy Na-
rew (Tyniewicz, Gorodziska, Łosinki 
i Chrobostówki).                        (cz)

Narew
Zioła w domu to zdrowie Głównym punktem Sesji Rady 

Powiatu Białostockiego odbytej 21 
grudnia było przyjęcie budżetu na 
przyszły rok. 

W przyszłym roku dochody 
powiatu mają wynieść 165,6 mln zł, 
a wydatki 177,9 mln zł. 78 mln zł 
radni przeznaczyli na zadania in-
westycyjne. Znaczna część z nich 
zostanie spożytkowana na inwe-
stycje drogowe. Na planowane. 
przebudowy dróg powiatowych  

Powiat białostocki
Budżet przyjęty

przeznaczono m.in.:
- w gminie Gródek – 85 000 zł, 
- w gminie Juchnowiec Kościelny – 

1 089 037,46 zł,
- w gminie Michałowo – 

335 889,27 zł,
- w gminie Suraż – 1 345 747,30 zł, 
- w gminie Zabłudów – 

2 093 101,53 zł
Dotacje z budżetu powiatu do 

oświaty wyniosą 4 297 648,00 zł, 
a na realizacje zadań pomocy spo-

łecznej zaplanowano 45 615 210 zł.
Na Sesji przyjęto tez stano-

wisko w obronie dobrego imienia 
Jana Pawła II. W dyskusji nad sta-
nowiskiem Rady część radnych pre-
zentowała opinię sprzeciwiające się 
przyjmowaniu stanowiska. W głoso-
waniu za przyjęciem opowiedziało 
się 18 radnych. Nie było głosów 
ani przeciw ani wstrzymujących 
się jednak dziewięciu radnych nie 
wzięło udziału w głosowaniu.   (sok)

Pod takim hasłem Urząd Mar-
szałkowski zorganizował konkurs 
plastyczny dla uczniów szkól pod-
stawowych. Konkurs odbywał się 
w dwóch kategoriach wiekowych: do 
lat 10 i 11 – 15 lat. Na konkurs na-
desłano 66 prac plastycznych, spo-
śród których komisja konkursowa 
nagrodziła 16.  Zwycięzców pozna-
liśmy 22 grudnia podczas spotkania 
online. Wśród laureatów znaleźli się:

Daniel Oksztulski - Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Bielsku Podla-
skim – I miejsce w kategorii 11 – 15 
lat za pracę „Fundusze Europejskie 
w Województwie Podlaskim,

Małgorzata Skowrońska – 
Szkoła Podstawowa w Rudce, wy-

Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją okolicę

różnienie za pracę „Rudka pięknieje”
Eliza Borowska – Szkoła 

Podstawowa w Łubinie kościel-
nym, wyróżnienie za pracę „Ratusz  

w Bielsku Podlaskim”
Wszystkie wyniki na stronie 

www.wiescipodlaskie.eu
(sok)

Warto przeczytać

Zniknięcie prezesa
Piotr Głuchowski
Cena 44,99, str 336
Gdzie jest prezes Kaczyński?
Właśnie wracał z mszy świętej. Miał się spo-
tkać w Toruniu z Ojcem Dyrektorem. Wszystko 
było zabezpieczone jak należy. Dwie limuzyny, 
ochrona osobista, trasa przejazdu starannie do-
brana. A jednak zniknął… Cała Polska pyta, gdzie jest Naczelnik. Czy 
to porwanie? A może wypadek drogowy? Dlaczego policja nie może 
zlokalizować Pierwszego Obywatela? Kim są porywacze? Wszystko 
przecież wygląda na zamach! Kto za tym stoi? Jakie ma zamiary? Co 
dalej ze Zwycięską Prawicą? Czy najbardziej zaufani ludzie prezesa 
zdadzą egzamin z lojalności, gdy nadejdzie czas próby? Kto zdradzi?  
Mordy zdradzieckie, kanalie i chamska hołota już zacierają ręce.  
Political fiction w najmocniejszym wydaniu!

27 listopada 2020 r. podpisa-
no umowę z wykonawcą na realiza-
cję inwestycji polegającej na prze-
budowie drogi gminnej na odcinku 
Koszki - Podbiele (do granicy z gmi-
ną Bielsk Podlaski). Na jej realizację 
Gmina Orla otrzymała dofinanso-
wanie ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 50% 
kosztów realizacja zadania. Termin 
jej wykonania - 31 maja 2021 r. 
Wartość zadania zgodnie z umową 
z Wykonawcą: 806 954,54 zł.

Koszki – Podbiele

Przebudowa  
drogi gminnej
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Przepraszamy
W świąteczno- noworocznych  

życzeniach Samorządu Gminy Bia-
łowieża, jakie ukazały się w 22 nu-
merze „Wieści Podlaskich”,  zmieni-
liśmy imię Przewodniczącego Rady 
Gminy. Za to niefortunne zdarzenie 
serdecznie Pana Włodzimierza Woł-
kowyckiego przepraszamy.

Zespół redakcyjny  
„Wieści Podlaskich”

5 grudnia 1886 r. otwarto 
linię kolejową: Białystok – Żednia 

– Waliły – Wołkowysk - Baranowi-
cze. Stanowiła ona równoleżnikowe 
połączenie linii warszawsko-peters-
burskiej z warszawsko-moskiewską. 
Kolej uratowała od stagnacji Gró-
dek i Michałowo, a samemu Bia-
łemustokowi zapewniła łączność 
z Moskwą przez Mińsk i Smoleńsk.

W latach 1885 – 1890 w Bia-
łymstoku przy szlaku linii Kolei Po-
leskiej do Wołkowyska i Baranowicz 
(obecna ul. Traugutta) wybudowano 
kolonię pięciu drewnianych domów 
kolejowych. Za cara w tych domach 
mieszkał personel obsługujący linię 
i dworzec Białystok Poleski. Drew-
niane budynki mają ogromną war-
tość historyczną. Pokazują związek 
kolei z miastem. W tamtych cza-
sach domy kolejarskie i pobliskie 
koszary to były ostanie zabudowa-
nia miasta Białegostoku.

Car w Żedni i Waliłach wybu-
dował duże stacje kolejowe z bu-
dowlami, na wzór dworca w Białym-
stoku z obszernymi poczekalniami, 
kasami biletowymi i restauracjami. 
W Żedni oprócz dworca kolejowego 
wybudowano budynek wielorodzin-
ny dla pracowników obsługi kolei, 
który stoi do dnia dzisiejszego.

Car budując w XIX w. kolej 
żelazną Białystok – Wołkowysk nie 
zapomniał o dróżnikach kolejowych. 

Wybudował kilkanaście koszarek 
przy przejazdach kolejowych. Tyl-
ko na odcinku od Białegostoku do 

„Półkazarmy” było ich sześć. Znaj-
dowały się one za Białymstokiem 
przy drodze do Sobolewa, przed 
Zajeziercami, przed Żednią przy 
XVI wiecznym trakcie, za Żednią, 
w Sokolem i za Sokolem. Wszystkie 
koszarki były jednorodzinne i sta-
ły po prawej stronie torów, jadąc 
w kierunku Wołkowyska, a dzisiaj 
Zubek Białostockich. Do dnia dzi-
siejszego przetrwały tylko dwie, za 
Żednią przy drodze wojewódzkiej 
i w Sokolem.

W latach 1885 - 1886 wybu-
dowano dodatkowo dwie drewniane 
koszarki w odległości niespełna 2 
km za Sokolem, w kierunku Woł-
kowyska. Po prawej stronie torów 
stanął dom dwurodzinny, a z lewej 
jednorodzinny. Były to wojsko-
wo – cywilne obiekty mieszkalne 
administrowane przez Wileński 
Okręg Wojskowy. Mieszkali tam 
od 1886 r. zdemobilizowani żoł-
nierze armii carskiej wraz z rodzi-
nami. Do ich obowiązków należało 
nadzorowanie szlaku kolejowego 
oraz pilnowanie dróżników kole-
jowych mieszkających w koszar-
kach. Dbali, aby dróżnicy solidnie 
wykonywali swoją pracę na kolei. 
Miejsce zamieszkania żołnierzy 
zdemobilizowanych z armii carskiej  

nazywano „Półkazarmą”.
W okresie międzywojennym 

szlakiem tym jeździł expres Paryż 
– Moskwa z taką dokładnością, że 
było można regulować zegarki.

24 września 1939 r. w So-
kolem pojawili się żołnierze Armii 
Czerwonej. Na moście kolejowym 
na rzece Świnobródka wystawiano 
stałą wartę, a patrole wojskowe 
nadzorowały linię kolejową Biały-
stok – Baranowicze.

Poczynając od stycznia 1940 
r. rozpoczęła się akcja oczyszczania 
terytorium zajętego przez ZSRR od 

„elementów szkodliwych”. Byli do 
nich zaliczani: działacze politycz-
ni, policjanci, niektórzy oficerowie 
wojska, urzędnicy służb leśnych 
i państwowych oraz przedsiębiorcy, 
kupcy, właściciele majątków ziem-
skich i bogaci chłopi.

W 1940 r. rozpoczęła się ma-
sowa wywózka Polaków na Sybir. 
Pierwszy transport kolejowy na 
Sybir odjechał ze stacji Żednia 10 
lutego 1940 r. Samochody pod 
ochroną NKWD zwoziły rodziny do 
Żedni.

W końcu czerwca 1941 r. pod 
naporem wojsk niemieckich żoł-
nierze Armii Czerwonej w wielkim 
popłochu uciekali „Stankoskim 
Haścińcem” i okolicznymi leśnymi 
drogami. Kierowali się na Grodno 
i Wołkowysk. Ostatni żołnierze ra-

dzieccy przeszli przez Sokole 23 
czerwca 1941 r.

Niemcy pojawili się w So-
kolem rano 26 czerwca 1941 r.; 
przybyli od strony Żedni i Michało-
wa. Patrolowali linię kolejową Bia-
łystok – Wołkowysk. Natychmiast 
objęli ochroną most kolejowy, na 
rzece Świnobródka wystawiając 
posterunek.

W odległości ok. 200 m od 
mostu, na górce, Niemcy rozpo-
częli przy pomocy miejscowej lud-
ności budować barak mieszkalny 
i ziemne stanowiska ogniowe. 
Oprócz transzei wybudowali ziem-
no - drewniany bunkier. Całość 
otoczyli zasiekami z drutu kolcza-
stego. Most był ochraniany przez 
stałą kilkoosobową załogę żołnie-
rzy niemieckich. Po moście kolejo-
wym i jego najbliższej okolicy sta-
le krążył żołnierski i cywilny patrol 
wartowniczy – „waha”. Do patroli 
cywilnych Niemcy brali mężczyzn 
z Sokolego i okolic według wyzna-
czonej kolejki.

Linia kolejowa Białystok – Ba-
ranowicze była ważnym strategicz-
nym szlakiem wojennym. Niemcy 
wieźli koleją na wschód wszystko, 
co było potrzebne na wojnie z Rosją. 
Stacja kolejowa w Żedni była mało 
przepustowa, mimo że, miała roz-
jazdy, bocznicę i rampę załadowczą.

W okresie  grudzień 1941-

1942 r. żołnierze niemieccy za 
Sokolem, naprzeciw „Serwitutów”, 
przed „Półkazarmą” wybudowali 
bocznicę kolejową, nastawnię i mu-
rowany budynek stacyjny, w celu 
zwiększenia przepustowości tej linii 
kolejowej. Obecnie Sokolanie miej-
sce to nazywają „Mijanką”.

W lipcu 1944 r. pod naporem 
wojsk Armii Czerwonej Niemcy opu-
ścili bez walk zajmowaną pozycję, 
wysadzając w Sokolem most kole-
jowy. Opuszczając Waliły i Żednię 
wysadzili murowane carskie dwor-
ce kolejowe, pozostawiając jedynie 
w Żedni wielorodzinny drewniany 
budynek mieszkalny rodzin kole-
jarzy.

22 lipca 1944 r. wkroczyli do 
Sokolego żołnierze Armii Czerwonej 
z 40 Korpusu Piechoty 3 Armii 2 
Frontu Białoruskiego, którego do-
wódcą był generał major W. Kuż-
niecow.  Mieszkańcy wsi powitali  
ich z ulgą, jako wyzwolicieli spod 
okupacji niemieckiej.

Saperzy Armii Czerwonej 
w sierpniu 1944 r. w Sokolem od-
budowali zniszczony przez Niem-
ców most kolejowy. Posadowiono 
go na słupach drewnianych. Pociąg 
przejeżdżając mostem drewnianym 
musiał zwolnić i ograniczyć pręd-
kość do minimum. Wykorzystywali 
to mieszkańcy wsi Sokole chcący 
dojechać do Białegostoku, bowiem 

Historia Kolei Poleskiej - 

Prawie dwumilionową dota-
cję otrzyma Gmina Białowieża na 
wsparcie planowanych w przyszłym 
roku inwestycji: 

- przebudowę układu dróg 
gminnych w Białowieży wraz 
z oświetleniem ulicznym ul. Sarniej 
oraz ul. Puszczańskiej,

- termomodernizację budynku 
Urzędu Gminy w Białowieży, w któ-
ry mieści się też Białowieski Ośro-
dek Kultury.

Pieniądze będą pochodzić 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.                                (cz)

Białowieżą

2 000 000 wsparcia

PRZECZYTANE
„Uważam Kwaśniewskiego 

za bardzo dobrego prezyden-
ta. Jego dwóm kadencjom nie 
można nic zarzucić”

prof. Stefan Niesiołowski 
o Aleksandrze Kwaśniewskim

*
„Gdyby Kowal był taki 

mądry, jak jest inteligentny, nie 
znalazłby się w PiS. Nie byłby 
zastępcą Anny Fotygi w MSZ.”

Jan Widacki, adwokat
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nie musieli chodzić pieszo 3 km 
do przystanku kolejowego w Żedni. 
Również tę sytuację wykorzysty-
wały dzieci do zabawy. Gdy pociąg 
zwalniał, wskakiwały do pociągu, 
a po przejechaniu mostu wyskaki-
wały z pociągu. Drewniany prowizo-
ryczny most kolejowy był użytkowa-
ny do 1949 r. przez Polskie Koleje 
Państwowe.

Po roku 1945, a więc po 
zmianie granic, linia Białystok-Ba-
ranowicze została przecięta grani-
cą państwową, a jej ranga spadła 
do roli lokalnej, stała się więc linią 
uzupełniającą. Pociąg  jeździł na li-

nii nr 37 Białystok – Krynki (48 km). 
Pod koniec lat 50 XX w. zmieniono 
nazwę stacji PKP Krynki na Zubki 
Białostockie, ponieważ podróżni, 
którzy chcieli dojechać do miej-
scowości Krynki po zajechaniu na 
miejsce dowiadywali się, że Krynki 
leżą w znacznej odległości od stacji 
kolejowej Krynki.

22 lipca 1960 r. w Święto 
Odrodzenia Polski odbyło się uro-
czyste otwarcie przystanku PKP So-
kole Białostockie. Mieszkańcy wsi 
Sokole w czynie społecznym 15 
maja 1960 r. usypali peron w jed-
ną niedzielę. Piasek i żwir wożono 
z „Bunkra” furmankami i udostęp-
nioną przez PKP ciężarówką. W czy-
nie społecznym z własnego drewna 
dobudowali do carskiej koszarki 
kolejowej kasę biletową i pocze-
kalnię. Również otwarto przystanki 
Zajezierce i Straszewo Białostockie.

W 1987 r. dokonało kapital-
nego remontu torowiska na od-

cinku Białystok Fabryczny – Zubki 
Białostockie. Wymieniono podkła-
dy na strunobetonowe i położono 
szyny bezstykowe, a jazda pocią-
giem stała się bezpieczna, szybka 
i przyjemna. Szlak ten obecnie jest 
najnowocześniejszy w wojewódz-
twie podlaskim i bardzo atrakcyjny, 
bowiem przebiega przez Park Kra-

jobrazowy Puszczy Knyszyńskiej.
9 marca 1989 r. przy ul. Po-

leskiej w Białymstoku nastąpiło 
wykolejenie pociągu towarowego 
relacji Zubki Białostockie - Biały-
stok, który wiózł z ZSRR do NRD 
skroplony chlor i parafinę tech-
niczną. Składał się z 32 wagonów, 
z których 6 cystern zawierało skro-
plony chlor, 3 parafinę techniczną, 
pozostałe były puste stanowiące 
osłonę cystern. W wyniku katastro-
fy 3 cysterny z chlorem przewróciły 
się, a jedna wypadła z szyn, nato-
miast 2 puste wagony osunęły się 
w kierunku ul. Poleskiej.

2 kwietnia 2000 r. zawie-
szono na czas nieokreślony linię 
kolejową nr 37 Białystok-Zubki 
Białostockie.

9 stycznia 2011 r. z bia-
łostockiego dworca PKP o godz. 
10:30 odjechał – zapomnianą już 
trasą – pociąg do Walił. Zabytkowa 
Kolej Poleska Białystok - Barano-

wicze, a później Białystok – Zubki 
Białostockie istnieje od 125 lat, ale 
od dawna nie jest używana. Dzię-
ki 19. Finałowi Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy ożyła. Po-
ciągi specjalne WOŚP na odcinku 
kolejowym Białystok – Waliły linii 
kolejowej nr 37 Białystok – Zubki 
Białostockie jeździły także podczas: 
20. Finału WOŚP - 8.01.2012 r. 21. 
Finału WOŚP - 13.01.2013 r. 22. 
Finału WOŚP - 12.01.2014 r. i 23. 
Finału WOŚP – 11.01.2015 r.

2.07.2016 r., po 16 latach, 
wyruszył pierwszy pociąg week-
endowy do Puszczy Knyszyńskiej 
Białystok - Waliły, który kursował 
od 2.07-9.10.2016 r. (jedna para 
dziennie). Również w 2017 r. kurso-
wał pociąg weekendowy od 17.06 

- 15.10.2017 r. W 2018 r. kursował: 
28.04.-28.10.2018 r. w 2019 r. od 
27.04.-29.09.2019 r. a w 2020 r. 
od 29.05.-27.09.2020 r. po dwie 
pary dziennie.

3-4 września 2016 r w Soko-
lu był obchodzony JUBILEUSZ 130 
LECIA KOLEI POLESKIEJ i promocja 
książki 130 lat Kolei Poleskiej An-
drzeja Kasperowicza.

Planowane jest, że w 2021 r. 
w okresie od 4 maja do 24 wrze-
śnia pojedzie pociąg Białystok 

- Waliły - dwie pary dziennie od 
poniedziałku do piątku.

Od 1 maja do 26 września 
będzie również kursował pociąg 
weekendowy do Puszczy Knyszyń-
skiej na trasie Białystok - Waliły.

Opracował: Andrzej Kasperowicz

liczy już 134. lata

Na kolejnym posiedzeniu 
(23.12) Zarząd Województwa rozdys-
ponował kolejne 500 tys. funduszy 
unijnych. Tym razem przeznaczono je 
dofinansowanie dodatkowych zajęć 
w szkołach, nowe place zabaw oraz 
świetlice środowiskowe.  I właśnie 
na taki cel jest przeznaczona 90-ty-
sieczna dotacja jaką otrzymała gmi-
na  Perlejewo. 

To projekt dla lokalnej mło-
dzieży i dzieci z najuboższych rodzin. 
Działalność świetlicy środowiskowej 
zapewni im pomoc w nauce, organi-
zację czasu wolnego, rozwoju zainte-
resowań, stałą pracę z rodziną oraz 
pomoc w sytuacjach kryzysowych 
szkolnych, rodzinnych. Przedsięwzię-
cie jest komplementarne wobec pro-
jektu obecnie realizowanego przez 
gminę, w ramach którego powstaje 
budynek świetlicy. Wartość całego 
projektu to prawie 97 tys. zł. 

Dotacje pochodzą z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego 2014-2020.

(ech)

Perlejewo

Dotacja na świetlicę

Koła Gospodyń Wiejskich 
z Pokaniewa, Wałek i Choroszcze-
wa kontynuują zbiórkę pieniędzy 
na pomoc dla Mikołaja. W okresie 
przedświątecznym członkinie Kół 
przygotowywały świąteczne ozdoby 
i stroiki. Środki z ich sprzedaży tra-
fiły na pomoc dla chorego Mikołaja.

Milejczyce

KGW pomagają 
małemu Mikołajowi
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GMINA NAREWKA

Oryginalne ptasie karmniki 
wykonuje Jan Roszczenko z Planty 
(gmina Narewka) w powiecie haj-
nowskim. Już przylatują do niego 

Planta

Ptasie  stołówki  pana  Jana

ptaki, które u nas zimują. Pan Jan 
lubi przyrodę. Pomaga skrzydlatym 
przyjaciołom przetrwać zimę.  

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki 

Morsowanie to zanurzenie 
lub krótkotrwała kąpiel w zimnej 
wodzie jeziora, morza, rzeki albo 
innego zbiornika wodnego. Może 
przyjąć formę kąpieli w przeręblu. 

Praktykowane jest od jesieni do 
wiosny i zwykle ma charakter gru-
powy. Staje się coraz bardziej popu-
larne i ma duży wpływ na  zdrowie 
i samopoczucie morsujących. Do 
plusów można zaliczyć zwiększenie 
odporności organizmu czy redukcję 
stanów zapalnych przede w  dole-
gliwościach narządów ruchu. Prze-
ciw wskazaniem do morsowania są 
problemy kardiologiczne.

Morsowie i foczki na start
Morsowanie nie wymaga spe-

cjalnego ekwipunku, wystarczy strój 
kąpielowy, ręcznik, bielizna na zmia-
nę, czapka, rękawiczki, ciepłe ubra-
nia. Przydatne są - jak pisze Jarek 

Kamieński prezes MKS Białe Żubry 
Narewka – buty z neoprenu. 

Moda na morsowanie zawitała 
także do Narewki. W każdą niedzie-
le o godz. 14.00 wszyscy chętni do 
zażywania prozdrowotnych kąpieli 
i hartowania swego ciała i ducha, 
spotykają się w okolicach na-
rewczańskiego amfiteatru. Po Kąpie-
li na odważnych czekają w nagrodę 
rozgrzewające smakołyki.

Powszechnie osoby morsują-
ce – bez względu na płeć – przyjęło 
się nazywać morsami, jednak cześć 
morsujących kobiet, zgodnie z du-
chem czasu, w tym moja morsująca 
znajoma, nazywa siebie „foczkami”.

(sok)
foto: UG Narewka

W tym roku mija 20 rocznica 
śmierci Tamary Sołoniewicz (1938 

– 2000) reżyserki i scenarzystki, uro-
dzonej w Narewce w rodzinie przed-
wojennej białoruskiej inteligencji. 
Po skończeniu szkoły podstawowej 
w Narewce i Liceum Ogólnokształ-
cącego w Michałowie studiowała 
polonistykę na Uniwersytecie War-
szawskim. Była też absolwentką 
Podyplomowego Studium Dzienni-
karskiego.

W połowie lat 60 związała się 
z Telewizją Polską, a od lat 90 z bia-
łostockim oddziałem TVP.

Tematem większości filmów 
autorstwa Tamary Sołoniewicz 
była Białostocczyzna, jej pierwszy 
film zrealizowany o tym terenie 
w 1966 r. to „Miasteczko na skraju 
Puszczy” -opowieść o ówczesnym 
życiu Hajnówki.

Wiele jej filmów było nagra-
dzanych na festiwalach w kraju 
i zagranicą. Najbardziej znane 
i utytułowane jej filmy to: Matecz-
nik – złoty Ekran w 1975 roku, An-

tygona w stodole – nagroda Brązo-
wego Lajkonika na Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych w Krakowie, Hela 
Pacewiczówna z Zadworzan – srebr-
ny Lajkonik na FFD, Ziemia – Gran 
Prix FFD, Wąski tor – w 1981 roku 
nagroda Solidarności oraz pierwsza 
nagroda na Festiwalu Filmów Spo-
łeczno-Politycznych w 1984 r., Pol-
ski podrzutek – nagroda Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich w 1997 
roku.

W połowie lat 80-tych zreali-
zowała film fabularny „Kresowa Bal-
lada 1935”, który pod pretekstem 
historii miłosnej, ukazuje folklor 
oraz obyczaje polskiej mniejszości 
białoruskiej w przedwojennej bia-
łostockiej wsi, a w filmie wystąpili 
mieszkańcy południowo-wschodniej 
Białostocczyzny.

I właśnie tytuł tego filmu stał 
się motywem przewodnim  wystawy 
pt. „Kresowa Ballada 1935” w obiek-
tywie Pawła Karpiuka, którą od 7 
grudnia można ogląda w Galerii im. 
tamary Sołoniewicz w Narece.  (wss) 

Kresowa Ballada 1935

W ostatnim ubiegłorocznym 
numerze, pisząc o sukcesie Gminy 
Juchnowiec Kościelny w Rankingu 
Finansowym Samorządu Teryto-
rialnego obiecaliśmy napisać, jak 
w tym rankingu wypadły inne sa-
morządy z naszego terenu. Jest to 
jedyne opracowanie obejmujące 
wszystkie jednostki samorządu  
terytorialnego. Przy ocenie brano 
pod uwagę 7 najważniejszych i naj-
częściej omawianych w literaturze 
ekonomicznej wskaźników, a m.in.: 
udział dochodów własnych w do-
chodach ogółem, udział wydatków 
inwestycyjnych w wydatkach ogó-
łem, obciążenie wydatków bieżą-
cych wydatkami na wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń, udział 
środków europejskich w wydatkach 
ogółem. Ranking prowadzony był 
w pięciu kategoriach: miasta na 
prawach powiatu; powiaty ziem-

Ranking samorządów
skie; gminy miejskie; gminy miej-
sko-wiejskie i gminy wiejskie.

Powiaty ziemskie – najlepiej 
z naszego województwa wypadł 
powiat łomżyński, na 24 poz. zna-
lazł się powiat białostocki, 61 m. 
zajął powiat siemiatycki, 94 – pow. 
Bielski a 126 m. hajnowski.

Gminy miejskie   - najwyżej, 
na 11 miejscu uplasowało się Wy-
sokie Mazowieckie;
• 78 – Bielsk Podlaski
• 130 – Hajnówka
• 146 – Brańsk
• 222 - Siemiatycze 

Gminy miejsko-wiejskie - naj-
wyżej (9 miejsce) Choroszcz
• 162 – Zabłudów
• 200 – Drohiczyn
• 304 – Kleszczele
• 454 – Suraż

Gminy wiejskie (oceniono 
1547 gmin) – jak już podawaliśmy 

najwyżej na 19 miejscu sklasyfiko-
wano gminę Juchnowiec Kościelny:
• 130 – Narewka
• 291 – Orla
• 341 – Bielsk Podlaski
• 424 – Białowieża
• 492 – Mielnik
• 500 – Gródek
• 531 – Siemiatycze
• 594 – Perlejewo
• 618 – Brańsk
• 625 – Hajnówka
• 763 – Milejczyce
• 785 - Narew
• 801 – Dubicze Cerkiewne.
• 864 – Czeremcha
• 1190 – Nurzec Stacja
• 1200 – Boćki
• 1213 – Czyże
• 1373 – Dziadkowice
• 1380 – Gródek
• 1381 - Wyszki

(sok)• Jarosław Borowski Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski 
i Andrzej Roszczenko Przewodniczący rady Miasta Bielsk  
Podlaski,

• Raisa Rajecka Wójt Gminy Bielsk Podlaski wraz z pracow-
nikami Urzędu Gminy,

• Izabela Smaczna-Jórczykowska – rzecznik prasowy  
Marszałka Województwa Podlaskiego,

• mjr Katarzyna Zdanowicz – rzecznik prasowy Podlaskiego 
Oddziału Straży Granicznej,

• Agata Mierzejewska – tygodnik Przegląd
• Alicja Pils i Zarząd Koła terenowego PZN w Hajnówce,
• Dyrektor i pracownicy Białowieskiego Ośrodka Kultury
• Dyrektor i pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Gródku,
• Dyrektor i pracownicy Ośrodka Kultury w Gminie  

Juchnowiec Kościelny,
• Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury  

w Czyżach
• Jarosław Ignatowicz – dyrektor Regionu Wschodniego PTU 

Concordia wraz z pracownikami,
• Redakcja  magazynu „Kraina Bugu”
• Pracownicy Spółki Edu-Książka
• Zespół Skarbnicy Narodowej

Dziękujemy za życzenia świąteczno-noworoczne, 
które nadesłali:

Zakończył się kapitalny re-
mont stacji uzdatniania wody 
w Kłopotach Stanisławach.

 Remont trwał od połowy 
maja bieżącego roku. Przez ten 
okres diametralnie zmienił się 
nie tylko sam budynek stacji, ale 
przede wszystkim wnętrze. W bar-
dzo dużym zakresie zmieniono 
system bieżącego funkcjonowania 
obiektu, na nowoczesny i w pełni 
automatyzowany. Wymieniony 
został praktycznie cały system ob-
sługi stacji, zainstalowano nowo-
czesne panele sterujące, systemy 
zabezpieczeń z aparaturą kontrolno 

– pomiarową, systemy ostrzegania 
przed awariami i stanami nieprawi-
dłowymi. Ponadto w budynku jest 

teraz nowa sieć elektryczna, oświe-
tleniowa, wylano nową posadzkę, 
odnowiona została elewacja ze-
wnętrzna, budynek jest docieplony. 
Plac został wyrównany, są nowe 
zbiorniki, oraz system paneli foto-
woltaicznych. Teren zyskał nowe, 
estetyczne ogrodzenie.

Remont kosztował prawie 2,7 
mln zł. Gmina Siemiatycze otrzy-
mała dofinansowanie na te prace 
w wysokości prawie 2 mln zł. Jest 
to projekt pod nazwą  „Budowa 
z przebudową stacji uzdatniania 
wody Kłopoty - Stanisławy wraz 
z rozbudową sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz wodociągowej w miej-
scowości Czartajew”.

Dzięki modernizacji stacja 

uzdatniania wody powinna bez-
problemowo zaopatrywać w wodę 
szeroka okolice, jak również beza-
waryjnie pracować co najmniej 20 
lat.

Wykonawcą była firma „Aqua 
– Soft” z Białegostoku.

(materiał UG Siemiatycze)

Kłopoty Stanisławy

Stacja uzdatniania wody jak nowa

PRZECZYTANE
„Są zbyt aroganccy i pewni 

siebie. Mają przeświadczenie, że 
jeśli coś działa dobrze w Amery-
ce, to będzie tak działać wszę-
dzie na świecie. Tymczasem na 
ogół jest dokładnie odwrotnie”

Marek Belka – europoseł, 
były premier o Amerykanach
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CZY WIESZ ŻE ...

Przysłowia  ludowe  na  styczeń  

Jak Nowy Rok jasny i chłodny, będzie roczek pogodny i płodny. 
Jak Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.
Gdy Makary (2 I) pogodny cały styczeń chłodny.
Gdy styczeń z śniegiem, lato burzliwe z deszczami.
Gdy Trzech Króli (6 I) mrozem trzyma będzie jeszcze długa zima.
Gdy na Małgorzaty (18 I) mróz, jeszcze długo nie pojedzie wóz.
Po styczniu jasnym i białym będą w lecie upały.
W styczniu łów łatwy na kuropatwy.
Na Świętego Pawła (25 I) połowa zimy przepadła.
Na Świętego Karola (28 I) wyjrzy spod śniegu rola.
Na Świętą Martynę (30 I) przybyło dnia na godzinę.

  Wybrał i fot.  Jan Ciełuszecki

Z wnikliwą uwagą przeczy-
tałem w ”Naszym Dzienniku” z dn. 
18.12.2020 r. wywiad z b. ministrem 
rolnictwa Janem Krzysztofem Arda-
nowskim, któremu Prezydent RP - An-
drzej Duda powierzył przewodnictwo 
Radzie ds. Rolnictwa i Obszarów 
Wiejskich. Już w tytule „Zapraszam 
do rozmów”, a później wielokrotnie 
J. K. Ardanowski podkreśla znaczenie 
dialogu, rozmów ze zwykłymi ludźmi 
i spotkań z rolnikami oraz zaintere-
sowanymi podmiotami, jako pod-
stawy podejmowania decyzji, kiedy 
pełni się funkcję ministra rolnictwa. 
Dialog wg niego posiada kluczowe 
znaczenie, wręcz totalne, gdyż - jak 
czytamy tekst wywiadu – ”…musi się 
toczyć na wszystkich poziomach i na 
każdym froncie”. 

Kiedy Jan Krzysztof Ardanow-
ski pracował na stanowisku ministra 
rolnictwa, zwykli ludzie, a nawet dzia-
łacze organizacji rolniczych, musieli 
pokonywać olbrzymie trudności, aby 
porozmawiać z nim w gabinecie sze-
fa resortu. Dostęp był pilnie strzeżony 

i podlegający surowej selekcji. Dialog 
z rolnikami, szczególnie, gdy byli nie-
zadowoleni, gdy musieli borykać się 
z poważnymi kłopotami oraz doma-
gali się szybkiego działania, przebie-
gał według jednego schematu: mini-
ster Ardanowski pouczał, pokrzykiwał, 
arogancko odpowiadał na trudne py-
tania, wreszcie - obiecywał. A, że były 
to przeważnie puste obietnice, tego 
nawet rolnicy mogli nie wiedzieć. 

Rada Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
dla Jana Krzysztofa Ardanowskiego, 
który przeżył dotkliwie fiasko swoich 
politycznych planów utworzenia koła 
poselskiego, m. in. do szantażowania 
rządzącej partii PiS, stała się swego 
rodzaju wehikułem realizacji niespeł-
nionych ambicji, aby pozostać kryty-
kiem rządu, ustawić się w roli jedy-
nego i najlepszego obrońcy rolników. 

Uchwycił się jednego tematu: 
tzw. ustawy futerkowej, aby na tej 
kanwie budować swoją pozycję oraz 
tuszować - przy pomocy propagan-
dowej młócki - swoje zaniedbania 
oraz szkodliwe decyzje. Realizację 

programu rolnego PiS odłożył ad ka-
lendas graecas. Pełniąc obecnie funk-
cję przewodniczącego Rady, obiecuje 
w wywiadzie prasowym, że uda się 
dzięki temu powstrzymać „wszystkie 
niebezpieczne dla rolników rozwią-
zania”. 

Można z tej wypowiedzi b. mini-
stra rolnictwa Ardanowskiego wysnuć 
wniosek, że rząd premiera Mateusza 
Morawieckiego, z obecnym ministrem 
rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorzem 
Pudą, kryje w zanadrzu jakieś szkodli-
we zamiary i rozwiązania dla rolników 
i mieszkańców wsi. Jan Krzysztof Ar-
danowski, widocznie, nie ma zaufania 
ani do rządu, ani do ministra Pudy. 
I choć rytualnie zaprzecza, że jest ina-
czej, to uważny czytelnik „Naszego 
Dziennika” zrozumie, o czym mówi. 
Pomimo eufemistycznych zastrzeżeń, 
Jan Krzysztof Ardanowski nie szczędzi 
krytycznej oceny ministra rolnictwa 
Grzegorza Pudy. Jawnie oraz bez 
ogródek atakuje go generalnie za to, 
że słabo się orientuje, o tym co dzieje 
się w kraju, a nade wszystko - zarzu-

ca brak spotkań ze zwykłymi ludźmi. 
Poucza, że minister powinien pełnić 
swoją funkcję podczas codziennych 
rozmów z rolnikami, podczas wizyt 
w terenie. Dialog ma bowiem kluczo-
we znaczenie. 

Jak to jest? Jan Krzysztof Ar-
danowski, człowiek ze sporym do-
świadczeniem w polityce, ostenta-
cyjnie, w prasie krytykuje ministra 
Grzegorza Pudę, nie daje mu nawet 
zwyczajowego czasu - przynajmniej 

„stu dni” - aby dał się poznać po efek-
tach, sprawdził w działaniu. Co gor-
sza, takie publiczne krytykowanie - na 
początku pełnienia powierzonej mu 
przez premiera misji – można określić, 
że jest to „rzucanie kłód pod nogi”. 
I to ze strony polityka tej samej partii, 
a nie przez kogoś z totalnej opozycji. 

Co najmniej nierozsądnie, bo 
nie powiem że cynicznie, wybrzmiała 
uwaga Jana Krzysztofa Ardanow-
skiego wobec ministra Pudy, który 
rzekomo nie lubi spotkań ze zwy-
kłymi ludźmi, dialogów z rolnikami 
bezpośrednio w terenie. Tyle razy sły-

szałem zapewnienia od b. ministra 
Ardanowskiego, że on to naprawdę 
twardo stąpa po ziemi, czyli nie jest 
oderwany od rzeczywistości. 

Tymczasem, jak spojrzeć do-
okoła, dzisiejsza rzeczywistość z po-
wodu niebezpiecznej pandemii COVID 

- 19, nie pozwala, a nawet zabrania 
spotkań i konferencji, wyjazdów 
w teren. Wypada więc zapytać Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego: co się sta-
ło, że wbrew swoim zapewnieniom, 
tak ewidentnie odleciał ? 

Krzysztof Jurgiel 
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Do naszej redakcji nadeszły dwa pisma -  polemika i komunikat prasowy, których 
autorem jest Krzysztof Jurgiel (były dwukrotny minister rolnictwa i europoseł tej kadencji 
PE). Oba dotyczą polemiki autora z b. ministrem rolnictwa J. K. Ardanowskim, który udzielił 
wywiadu pod koniec grudnia 2020 r. dla „Naszego Dziennika”.

Zdecydowaliśmy się na ich publikację ze względu na ważny kontekst, jakim jest 
przyszłość polskiego rolnictwa, zarówno w obliczu nowego budżetu unijnego na lata 2021 

– 2017 jak również planów wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Oto niektóre tezy, 
które Krzysztof Jurgiel postawił w ripoście prasowej:

Polemika z wywiadem J. K. Ardanowskiego dla „Naszego Dziennika” 
Propagandy i obietnic J. K. Ardanowskiego ciąg dalszy

Chcę Państwu opowiedzieć 
o dwóch niedawnych wydarzeniach, 
które lakonicznie opisane w gazetach 
mogły umknąć uwadze w natłoku 
przedświątecznych przygotowań. 
Obie mogą okazać się istotne dla wsi 
i rolnictwa w Polsce, dlatego warto 
o nich wspomnieć.

Pierwsza to zakończony szczyt 
UE w Brukseli. Osławiony ze wzglę-
du na kompromis w sprawie budżetu 
na lata 2021-2027 i Fundusz Odbu-
dowy. W komunikatach po szczycie 
próżno jednak szukać ważnej dla 
polskich rolników informacji: dopłaty 
bezpośrednie nie zostaną wyrów-
nane do średniej europejskiej. Mało 
tego – mogą relatywnie spaść, ze 
względu na nowy mechanizm podzia-
łu środków, wynikających z Zielonego 
Ładu. Piszę to z wielką przykrością, 

wszakże duża część mieszkańców 
wsi brała pewnie na serio zapowie-
dzi byłego ministra rolnictwa – Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego, że Polska 
będzie walczyć do końca o wyrów-
nanie dopłat. Wielokrotnie na forum 
krajowym jak i w Parlamencie Eu-
ropejskim podnosiłem tę kwestię, 
dowodząc, że nierówne dopłaty są 
przejawem dyskryminacji obywateli 
i producentów z niektórych państw 
członkowskich, w tym Polski. Dysku-
sja wokół Wieloletnich Ram Finanso-
wych UE była najlepszą okazją aby 
wreszcie uregulować tę kwestię.

Druga sprawa, o której warto 
wspomnieć, to powołanie Rady ds. 
Rolnictwa przy Prezydencie RP. Fakt 
powołania kolegialnego ciała do-
radzającego w sprawach rolnictwa 
wyraźnie pokazuje, że Prezydent 

Andrzej Duda poważnie traktuje 
sprawy rozwoju wsi. Pozostaje mieć 
nadzieję, że grono ekspertów będzie 
miało zapał i determinację do in-
tensywnej pracy. Liczę, że nie ugasi 
go osoba przewodniczącego, który 
w ostatnim czasie pokazał, że jego 
działania stoją w sprzeczności z pro-
gramem rolnym Prawa i Sprawiedli-
wości. Co więcej, liczne organizacje 
rolnicze i grona eksperckie, uznają 
Jana Krzysztofa Ardanowskiego za 
jednego z najgorszych szefów resor-
tu rolnictwa. Dyskusja o przyszłości 
rolnictwa jest potrzebna, szkoda jed-
nak jeśli będzie się toczyła w opozy-
cji wobec rządu reprezentowanego 
przez ministra rolnictwa Grzegorza 
Pudę.

Krzysztof Jurgiel
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Komunikat Prasowy w sprawach bieżących dotyczących rolnictwa

• Kiedy J. K. Ardanowski był ministrem rolnictwa, zwykli ludzie i działacze organizacji  rolniczych 
musieli pokonywać olbrzymie trudności, aby z nim się spotkać

• Rada Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Prezydencie RP dla J. K. Ardanowskiego stała się wehi-
kułem realizacji niespełnionych ambicji

• J.K. Ardanowski (członek PiS – red) nie ma zaufania do rządu Mateusza Morawieckiego 
i ministra rolnictwa Grzegorza Pudy

• Grzegorz Puda nie spotyka się z rolnikami wyłącznie z powodu obostrzeń covidowych.                                                                                  
Waldemar Staszyński

Wśród beneficjentów dotacji 
przyznanych przez Zarząd Woje-
wództwa w dniu 3 grudnia zna-
lazła się Parafia Prawosławna pw. 
św. Apostoła Jakuba s. Alfeusza 
w Łosińce. 85 tys. dotacji unijnej 
zostanie przeznaczone na konser-
wacje siedmiu ikon. Ze względu na 
postępującą degradacje ich reno-
wacja jest niezwykle pilna. Są one 
wpisane do rejestru zabytków, a ich 
wyeksponowanie wewnątrz cerkwi 
podniesie atrakcyjność obiektu 
położonego na Podlaskim Szlaku 
Świątyń Prawosławnych.

Łosinka

Zabytkowe ikony będą odnowione

Historia powstania cerkwi 
w Łosince nie została do końca 
wyjaśniona. Istnieją przypuszczenia, 
że została przeniesiona z Nowobe-
rezowa choć brakuje potwierdze-
nia tego w dokumentach. Zgodnie 
z zapisem w Klirovyje Viedomosti 
z 1847 roku, cerkiew w Łosińce zo-
stała wybudowana przez hetma-
nową Izabelę Branicką. Położona 
na wzgórzu rozłożysta budowla 
z dekoracyjnym gankiem i dachem 
z niebieskimi kopułami jest dziś pe-
rełką na Podlaskim Szlaku Świątyń 
Prawosławnych.                    (pum)

5100 osób otrzymało paczki 
żywnościowe  w ramach świątecz-
nej akcji Stowarzyszenia Pomocy 
Rodzinie DROGA. W każdej pacz-
ce ważącej ok. 12 kg znalazły się 
m.in. hermetycznie zapakowane: 
kurczak, śledzie, bigos, pierogi oraz 
herbata, cukier i olej. Oprócz tego 
każdy z obdarowanych otrzymał 
paczuszkę z prezentami. Był w niej  
opłatek, sianko, maseczka i kart-
ka z fragmentem Pisma Świętego. 
Całość akcji kosztowała 160 tys. zł. 
Pieniądze pochodziły od darczyń-
ców, a jednym z największych był 
Urząd Marszałkowski, który pokrył 
jedną czwartą kosztów.             (s)

Świąteczna pomoc 
dla potrzebujących

…także PiS ma swoją lukę?
PO miało swoją lukę VAT-ow-

ską, a „dobra” zmiana” ma lukę 
CIT-owską. PiS nie radzi sobie ze 
ściganiem podatku CIT. W latach 
2015-2017 to – wg raportu Pol-
skiego Instytutu Ekonomicznego 

– może być to aż 90 mld złotych.
*

… 1 % najbogatszych ludzi na świe-
cie zgromadziło taki majątek jak 
ponad połowa ludzkości. W Polsce 
ok. 10 proc. populacji skupia 40 
proc PKB.
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