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12 lipca br – II tura wyborów prezydenckich
Szanowna Czytelniczko, Szanowny Czytelniku!
Nie zapomnij wziąć w nich udział, ale idąc do lokalu wyborczego, pamiętaj o znanym 

powiedzeniu, że nikt ci tyle nie da ile kandydat obieca. Nie daj sobą manipulować, nie po-
zwól się oszukiwać. Pamiętaj, że polska konstytucja daje prezydentowi  jasno zarysowane 
uprawnienia. Są one na tyle niewielkie, że prezydent nie ma możliwości wchodzenia w kom-

petencję premiera albo nadzorowania jego działań ale na tyle duże by spełniał rolę arbitra 
między różnymi siłami politycznymi. I warto pod tym kątem ocenić to co  kandydat twierdzi, 
że  zrobił i czy może zrealizować to co obiecuje. Oddając więc głos kieruj się nie emocjami 
i obietnicami  lecz rozsądkiem.

Wiesław Sokołowski

Za nami pierwsza tura wyborów, 
wyniki głównych konkurentów były 
do przewidzenia. Zaskoczeniem były 
dramatycznie niskie wyniki  Włady-
sława Kosiniaka-Kamysza i Roberta 
Biedronia. I o ile kandydat ludowców 
nigdy w wyborach prezydenckich nie 
osiągał dobrych wyników, to w przy-
padku lewicy jest to najgorszy wynik 
w historii, gorszy niż osławionej pani 
Ogórek. Przeczytałem kilkanaście ob-
szernych komentarzy o przyczynach. 
Od dezawujących kandydata do ty-
powo polskiego „nic się nie stało”. 
Nie ukrywam, że w największej czę-
ści zgadzam się z analizą dokonaną 
przez Jędrzeja Włodarczyka w week-
endowym „Dzienniku Trybuna”. Zga-
dzam się też z Piotrem Gadzinowskim, 
że jedną z przyczyn słabych wyników 
lewicy jest brak własnych mediów, 
a wręcz lekceważenie mediów lokal-
nych, które w skali kraju stanowią 
decydującą siłę medialną.

Czy więc przyczyną niskiego 
wyniku był  spóźniony lub niewła-
ściwy dobór kandydata, czy jego 
niemrawa kampania, a może brak 
zaangażowania kierownictw lewi-
cowych partii i działaczy w terenie 
jeśli takowi jeszcze istnieją. Może 
tą przyczyna było niewłaściwe roz-
łożenie akcentów w prezentowaniu 
programów bo walka o równe pra-
wa mniejszości to w Polsce nie jest 
porywający postulat. Nie porwały 
też inne punkty dobrego przecież 
programu, z którym zdecydowana 
większość społeczeństwa chętnie by 

się zgodziła gdyby … gdyby mogła 
go poznać.  A przypomnę, że zwy-
cięstwa Aleksandra Kwaśniewskiego 
to w dużej mierze zasługą  blokowe-
go poparcia organizacji skupionych 
w Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
jak też licznej rzeszy zaangażowa-
nych działaczy terenowych. Dziś to 
już tylko wspomnienia.

W województwie podlaskim 
kampania kandydata Biedronia była 
niezauważalna, ani plakatów, ani 
banerów ani spotkań z kandydatem 
i wspierającymi go  działaczami. Więc 
niech nikogo wynik nie dziwi a le-
wicowe „tłuste koty’, których posady 
posłów zupełnie rozleniwiły pamię-
tają, że utrata tych „posadek” w po-
przedniej kadencji Sejmu zaczęła się 
także od porażki ówczesnej lewico-
wej kandydatki Magdaleny Ogórek.

Na zakończenie jeszcze kilka 
uwag do zwycięzcy I tury. Andrzej 
Duda wprawdzie zdobył najwięcej 
głosów (43,5 %) ale jeśli się weźmie 
pod uwagę zaangażowanie w kam-
panię urzędującego prezydenta całej 
PiS-owskiej elity, wszystkich niemal 
członków rządu, samorządów i ilość 
rozdanych promes na różne dofi-
nansowania (KGW, OSP, drogi itp) to 
wynik nie jest aż taki rewelacyjny. 
Jak będzie w drugiej turze, zależy 
od tego czy głosując zastanowimy 
się na ile to co kandydaci mówią ma 
oparcie w faktach, a na ile jest to 
zwykłe wciskanie kitu. Ale na wybory 
należy iść i do tego naszych czytelni-
ków zachęcam.    Zbigniew Podlaski

Moim zdaniem

Wyborcze refleksje

Tak głosowaliśmy 28 czerwca 2020 r.

kandydat Kraj
%

Wojewódz
two %

Powiat   %

białostocki bielski hajnowski siemiatycki

Duda Andrzej Sebastian 43,5 50,59 50,54 51,48 31,17 54,10

Trzaskowski Rafał Kazimierz 30,46 20,60 19,34 18,1 27,53 18,83

Hołownia Szymon Franciszek 13,87 16,63 18,35 20,73 29,13 13,42

Bosak Krzysztof 6,78 7,73 8,01 5,47 6,13 7,66

Kosiniak-Kamysz Władysław 
Marcin

2,36 2,11 1,68 2,03 2,28 3,49

Biedroń Robert 2,22 1,58 1,28 1,63 3,05 1,64

Żółtek Stanisław Józef 0,23 0,23 0,25 0,16 0,23 0,22

Jakubiak Marek 0,17 0,18 0,22 0,14 0,15 0,20

Tanajno Paweł 0,14 0,13 0,14 0,08 0,11 0,14

Witkowski Waldemar 
Włodzimierz

0,14 0,09 0,06 0,07 0,09 0,13

Piotrowski Mirosław Mariusz 0,11 0,11 0,1 0,12 0,15 0,17

Wyniki głosowania w poszczególnych gminach na www.wiescipodlaskie.eu

Przeczytane
„Straty, jakie poniesie nasza gospodarka, obciążają rząd, a przede wszystkim naszego najlepszego 
na świecie ministra zdrowia i jego błędną politykę.”
Andrzej Sośnierz, były prezes NFZ, poseł Zjednoczonej Prawicy (Porozumienie)

*
„Wiedzie nam się tak dobrze, jak jeszcze nigdy, a ludzie mają dokładnie odwrotne wrażenie.”
Reinhold Messner, himalaista.

*
„Państwo PiS trzeba będzie kiedyś rozbierać metodycznie, cegła po cegle: odbudować wspólnotę, 
przywrócić Polsce powagę.”
Andrzej Romanowski.

*
„Polska łaknie przede wszystkim wielkich reform społecznych i to lewica powinna je 
przeprowadzić”
Prof. Marcin Król, filozof, historyk idei

Perlejewo, Zabłudów
Dotacje na drogi dojazdowe

Tak głosowaliśmy 28 czerwca 2020 r.

Wyniki głosowania w poszczególnych gminach na www.wiescipodlaskie.eu

15 miesięcy trwał remont, 
w właściwie budowa nowego 
dworca PKP. Poprzedni postawiony 
w końcówce PRL, był według ak-
tualnych władz PKP za duży i nie 
ekonomiczny. Nowy dworzec jest 
w pełni dostosowany do obsługi 
osób niepełnosprawnych, podró-
żujących z dziećmi, osób starszych 
czy podróżujących z dużymi baga-
żami. Został wyposażany w wiele 
nowoczesnych rozwiązań techno-
logicznych np. energooszczędne 
oświetlenie zasilane z paneli foto-
woltaicznych, monitoring itp. 

Wartość inwestycji to ponad 

Bielsk Podlaski

Nowy dworzec PKP dostępny  dla podróżnych

11,5 mln złotych., jego budowa zo-
stała wsparta środkami Unii – któ-

rą aktualnie rządzący oskarżają 
bezustannie o to, że nic nam nie 
pomaga.

Uroczystego otwarcia nowego 
dworca dokonano -zupełnie przy-
padkowo -  26 czerwca, w  przed-
dzień wyborów prezydenckich. 
Wzięli w nim udział m.in.: Andrzej 
Adamczyk, Minister Infrastruktury, 
Artur Kosicki, Marszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego i wicemarszałek 
Stanisław Derehajło.

PKP zapowiedziało też, że 
w nowym rozkładzie od grudnia br 
przez Bielsk i Hajnówkę pojedzie 

pociąg dalekobieżny Gdynia -War-
szawa.                       (pod) foto PUM

Szpital Powiatowy w Siemiaty-
czach rozszerzył swoja działalność 
o świadczenia w zakresie endokry-
nologii i urologii. Obie poradnie 
mieszczą się na parterze budynku.

Pacjenci borykający się z cho-
robami układu moczowo-płciowego 
aby dostać się do specjalisty uro-
loga powinni posiadać skierowanie 
od lekarza rodzinnego lub innego 
lekarza specjalisty.

Także skierowanie jest po-
trzebne do poradni endokrynolo-

gicznej. Z pomocy lekarza endokry-
nologa mogą korzystać osoby bo-
rykające się z różnymi chorobami 
związanymi z nieprawidłową go-
spodarką hormonalna organizmu 

– między innymi z chorobami tar-
czycy i przytarczyc.

Obie poradnie będą przyjmo-
wały pacjentów w ramach ubezpie-
czenia NFZ.

Numer telefonu do rejestra-
cji poradni endokrynologicznej –  
85 655 22 00 wew, 200 i 341.   (w)

Siemiatycze

Nowe poradnie w szpitalu
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Ponad dwoma milionami zło-
tych Zarząd Województwa Podlaskie-
go wspomoże 18 gmin w budowie 
dróg dojazdowych do gruntów rol-
nych. 1 lipca marszałek Artur Kosicki 
w towarzystwie wicemarszałka Marka 
Olbrysia i członków zarządu wręczył 
wójtom i burmistrzom symboliczne 
czeki z przyznanymi dotacjami.

Wśród 18 samorządów znalazły 
się gminy Perlejewo i Zabłudów.

Wójt Perlejewa i czek na kwotę 

79 tys. zł. stanowiący dofinansowanie 
budowy 530 m odcinka drogi w miej-
scowości Pełch. Całkowita wartość 
inwestycji wyniesie 159 32,09 zł.

Z kolei w gminie Zabłudów zo-
stanie zbudowany  droga w Halickich. 
Wartość wybudowania 335,2 m dro-
gi dojazdowej wyniesie 202 090,66 

Perlejewo, Zabłudów

Dotacje na drogi dojazdowe

zł, z czego dotacja stanowić będzie  
50 tys. zł.

W całym województwie zmo-
dernizowanych zostanie 22 km dróg 
dojazdowych, łączna wartość inwe-
stycji wyniesie ok. 5,5 mln. zł. Dotacja 
z budżetu województwa wyniesie 2 
249 179,00 zł.

Inwestycje, które otrzymały do-
finansowanie muszą zostać zrealizo-
wane i rozliczone do 31 października 
2020 r.

Na marginesie hojności Zarządu 
Województwa w ostatnich tygodniach 
nasuwa się nieodparte pytanie ile 
wspólnego maja te hojne dotacje z wy-
borami prezydenckimi. Jakie jednak by 
nie były motywacje ważne, że będzie-
my jeździć lepszymi drogami, że stra-
żacy będą mieli lepszy sprzęt itp. (sok)

Na okres wakacyjny na tere-
nie gminy zostanie uruchomiona 
nowa linia autobusowa. Od 1 lipca 
do 28 sierpnia we wtorki i piątki 
będzie można dwa razy dziennie 
podróżować na trasie Gródek – 

Gródek

Na wakacje nową linią autobusową
Bielawicze – Mieleszki kol – Wiejki 

– Podozierany – Zubry – Zielona – 
Mostowlany – Świsłoczany – Zubki 

– Wierobie – Gródek. Linię będzie 
obsługiwała firma PTHU RL-Trans 
Robert Lutostański z Gródka.  (sob)

13 czerwca proboszcz parafii 
w Czartajewie ks. Jarosław Błażej-
czyk świętował 25 lecie święceń 
kapłańskich. Homilię w kościele 
parafialnym pw. Podwyższenia 
Krzyża w Czartajewie wygłosił ks. 

W roku bieżącym aż 5 dróg na 
terenie gminy Michałowo uzyskało  
dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Pierwsza inwesty-
cja - obwodnica Kobylanki - została 

Czartajew

25-lecie święceń kapłańskich
prałat Tadeusz Syczewski – rektor 
Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Drohiczynie, który wygłosił 
homilie na mszy promicyjnej , któ-
ra miała miejsce 10 czerwca 1995 
roku w Sadownem.                  (cec)

Kobylanka

Zakończenie inwestycji
już wykonana. Dwie kolejne drogi 
powiatowe: przejście przez Topolany 
i Hieronimowo – Potoka są w trak-
cie przygotowania.

(sob)

W ostatnich dniach byliśmy 
bombardowani informacjami 
o wielkiej obniżce cen związanej 
z ujednoliceniem – od 1 lipca br. 

-  stawek VAT na tego samego ro-
dzaju produkty i obniżeniu VAT na 
artykuły dziecięce. Zaprezentowano  
koszyk produktów, z którego wy-
nikało, że różnica wyniesie niema-
łą dla wielu kwotę 67, 89 groszy. 
Tak duża różnica wynika jednak 
z faktu, że w koszyku znalazł się 
jeden haczyk. Ujęto w nim fotelik 
dziecięcy marki Oliver , który przed 
1 lipca kosztował  389 zł, a teraz 
332,07. Bez uwzględniania foteli-
ka oszczędności wyniosą 10,96 gr.. 
Jak wyliczyli ekonomiści na wyda-
nych przez nas 100 zł zaoszczędzi-
my 3 grosze. (pod) (źródło: WP)

Koszyk Morawieckiego

Gminne Centrum Kultury 
w Gródku zaprasza do uczestnic-
twa w projekcie „Święto ulicy Chod-
kiewicza”. Impreza rozpocznie się 2 
lipca, o godz. 18.00 na placu gmin-
nej targowicy pokazem starych 
zdjęć na telebimie. Towarzyszyć mu 
będzie wystawa starych zdjęć na 
płotach wzdłuż ulicy Chodkiewicza. 

W dniach 6 – 12 lipca orga-
nizatorzy proponują rodzinny bieg 
uliczny. W ramach projektu został 
ogłoszony konkurs dla mieszkań-
ców ulicy na najciekawsze ozdobie-
nie płotu.  Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi 12 lipca.

Także w tym dniu będzie 
można na facebokowym profilu 
GCK odbyć wirtualny spacer po uli-
cy Chodkiewiczów  oglądając filmik 
prezentujący ciekawe miejsca ulicy.

(cz) 

Gródek

Święto ulicy 
Chodkiewicza

Podlaski Oddział Wojewódz-
ki Stowarzyszenia Współpracy 
Polska-Wschód przy współpracy 
z  Uniwersytetem Białostockim 
,Zarządem Krajowym Ligi Kobiet 
Polskich oraz Wojewódzkim Ośrod-
kiem Animacji Kultury jest organi-
zatorem  „ Eliminacji Regionalnych 
VII  Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki- Anna German”. Eliminacje 
Regionalne odbędą się 17 paździer-
nika br.  w Białymstoku.

Udział w eliminacjach należy 
zgłosić najpóźniej do 17 września 
2020 r.

W Festiwalu w kategorii kon-
kursowej mogą brać udział osoby 
w wieku 18-28 lat / 18 lat musi 
być w pełni ukończone w dniu prze-
słania formularza zgłoszeniowego, 
a 28 lat ukończone w dowolnym 
miesiącu roku kalendarzowego 
2020, zamieszkiwać na terenie wo-
jewództwa podlaskiego i posiadać 

Eliminacje Regionalne  
VII  Międzynarodowego Festiwalu 

Piosenki-Anna German
obywatelstwo polskie. Laureat/ka 
pierwszego miejsca Eliminacjach 
Regionalnych zakwalifikuje się do 
Finału Krajowego Festiwalu.

W Festiwalu w kategorii po-
zakonkursowej uczestnikami mogą 
być osoby nie spełniające kryteriów 
podanych wyżej / mogą to być oso-
by bez kryterium wiekowego, nie 
posiadające  polskiego obywatel-
stwa oraz mieszkające poza woje-
wództwem podlaskim.

Szczegółowe informacje dla 
osób zainteresowanych tj. Regu-
lamin Eliminacji oraz Formularz 
Zgłoszeniowy zostaną przesłane na 
podany adres e-mailowy potencjal-
nego uczestnika. / adres e-mailo-
wy osoby zainteresowanej należy 
przesłać na e-mail: swpw.bialy-
stok@wp.pl/. Informacji udzielamy 
również telefonicznie – numery te-
lefonów: 660290633; 505171688.                                                                   

Organizatorzy 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad rozstrzy-
gnęła (24 czerwca) przetarg na 
zaprojektowanie i  budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej z Siemiatycz do 
Czartajewa. Najlepszą ofertę przed-
stawiła firma Maksbud z Bielska 
Podlaskiego, która zaproponowała 
kwotę  7 milionów 736 tys, zł (po-
niżej kosztorysu GDDKiA). Zadekla-
rowała ona zaprojektowanie i wy-
konanie inwestycji do 30 listopada 
2021 r. 

Ścieżka rozpocznie swój 
bieg - na wysokości skrzyżowania 
ulicy Ciechanowieckiej z ulicą Le-
wandowskiego (przy stacji paliw 

„Circle” i na wysokości kaplicy Św. 
Anny) wzdłuż ogródków działko-
wych przy dawnym POM-ie i dalej 
poprowadzi nas ulicą Ciechano-
wiecką aż do drogi wojewódzkiej 
Siemiatycze - Ciechanowiec i do 
Czartajewa aż do skrzyżowania 
z ulicą Spacerową (na klinie Połosy). 
Podczas budowy powstanie kładka 
na rzece Kamionce. Droga pieszo-

-rowerowa na całej długości będzie 
posiadała sztuczne oświetlenie.

(zb)

Czartajew

Będzie ścieżka 
rowerowa

Kilkakrotnie już informowaliśmy 
na naszych łamach o przymiarkach 
do budowy nowego mostu na Bugu. 
15 maja w siemiatyckim starostwie 
podpisano umowę ze Spółką Certus 
Via z Warszawy na opracowanie do-
kumentacji technicznej nowego mostu 
na Bugu łączącego Granne w gminie 
Perlejewo z miejscowością Krzemień 
Wieś w gminie Jabłonna Lacka.  

Odbudowa zniszczonej przed stu 
laty przeprawy znajdującej się na sta-
rym szlaku Gościniec Litewski znalazła 
się w rządowym programie Mosty +. 
Rząd przeznaczył dotychczas 1,2 mln 
zł na dofinansowanie opracowania do-
kumentacji budowy mostu. Z budżetu 
państwa będzie też pochodzić 80 pro-
cent kosztów budowy przeprawy. Po-
zostałą część pokryją samorządy.(cec)

Granne

Coraz bliżej  do budowy mostu

Kontynuowana jest moder-
nizacja drogi Protasy – Folwarki. 
W bieżącym roku zostanie przebu-
dowany kolejny, ponad 2-kilome-
trowy odcinek do wsi Rafałówka. 
W ramach prac droga zostanie po-
szerzona z 5 do 6 metrów,  powsta-
nie ścieżka rowerowa o długości ok. 
1, 5 kilometra, a Rafałówce po obu 
stronach drogi 2,5 m ciągi pieszo-

-rowerowe. Będą wybudowane zjaz-
dy na pola i drogi boczne, zostanie 
wykonane oznakowanie pionowe 
i poziome, Zostały już wybudowa-

ne  cztery zatoki autobusowe wraz 
z peronami. Inwestycja poprawi 
bezpieczeństwo na tej ważnej 
trasie stanowiącej zabezpieczenie 
objazdu w przypadku blokady „19”,

Wartość prac budowlanych to 
ok.7 mln. Złotych. Środki na inwe-
stycję będą pochodzić z budżetu 
(po 25 %) powiatu i gminy Zabłu-
dów, a pozostałą część stanowi 
dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych.  Zakończenie prac 
przewiduje się w listopadzie 2020 r. 

(sok)

Gmina Zabłudów

Przebudowa drogi Protasy – Folwarki
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Zarząd Województwa na posiedzeniu 
28 kwietnia br. przyznał 2,5 mln złotych dofi-
nansowania z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego na sześć 
projektów złożonych w ramach Lokalnych 
Grup Działania przez gminy: CZYŻE, Kolno, 
Drohiczyn, Michałowo i Narewka.

Dotacje zostaną przeznaczone na akty-
wizację i integrację mieszkańców, wsparcie 
rodzin oraz pomoc dla ludzi biednych i scho-
rowanych w dziennych domach opieki.

Projekt dla gminy Czyże realizowany 
będzie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Czyżach (realizator) 
i Stowarzyszeniem Samorządów Euroregio-
nu Puszcza Białowieska (partner). Jest on 
skierowany do 12 mieszkańców z jej terenu 

- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (w tym osób starszych z nie-
pełnosprawnością), poprzez realizację usług 
opiekuńczo-aktywizujących i innych form 
wsparcia doraźnego, świadczonych w Dzien-

nym Domu Pomocy w Szostakowie.
Będą to m.in. następujące działania: 

podstawowa opieka pielęgniarska, wsparcie 
psychologa, fizjoterapeuty, warsztaty terapii 
ruchowej, warsztaty kompetencji poznaw-
czych i interpersonalnych, warsztaty rozwi-
jające zainteresowania oraz indywidualne 
wsparcie pracy socjalnej.

Koszt realizacji projektu to 467 tys. zł, 
a dofinansowanie z RPOWP wynosi 425 tys. zł.

UG Czyże

Trzy miliony sto pięć tysięcy złotych 
otrzymają 302  Ochotnicze Straże Pożarne 
z 92 podlaskich gmin na zakup sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego i umundurowania. Taką 
uchwałę podjęli radni na XIX Sesji Sejmiku 

(sok)

Rekordowe dofinansowanie OSP

(na klinie Połosy). Podczas budowy powstanie kładka na rzece Kamionce. Droga pieszo-rowerowa 
na całej długości będzie posiadała sztuczne oświetlenie.

(zb)

Granne

Coraz bliżej  do budowy mostu

Kilkakrotnie już informowaliśmy na naszych łamach o przymiarkach do budowy nowego mostu na 
Bugu. 15 maja w siemiatyckim starostwie podpisano umowę ze Spółką Certus Via z Warszawy na 
opracowanie dokumentacji technicznej nowego mostu na Bugu łączącego Granne w gminie 
Perlejewo z miejscowością Krzemień Wieś w gminie Jabłonna Lacka.  

Odbudowa zniszczonej przed stu laty przeprawy znajdującej się na starym szlaku Gościniec 
Litewski znalazła się w rządowym programie Mosty +. Rząd przeznaczył dotychczas 1,2 mln zł na 
dofinansowanie opracowania dokumentacji budowy mostu. Z budżetu państwa będzie też 
pochodzić 80 procent kosztów budowy przeprawy. Pozostałą część pokryją samorządy.

(cec

Rekordowe dofinansowanie OSP

Trzy miliony sto pięć tysięcy złotych otrzymają 302  Ochotnicze Straże Pożarne z 92 podlaskich 
gmin na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania. Taką uchwałę podjęli radni na 
XIX Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego 8 czerwca br. 620 tys. z tej kwoty otrzymają 
jednostki uczestniczące w gaszeniu pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym.

OSP które otrzymają dofinansowanie

Gmina Cel pomocy finasowej Kwota
dofinan
sowania

w zł.

Białowieża OSP Białowieża 50000

Bielsk Podlaski 
gmina

OSP Bańki

35000
OSP Orzechowicze

OSP Ploski

OSP Knorozy

Boćki OSP Dubno 70000

Brańsk m. OSP Brańsk 15000

Czeremcha OSP Czeremcha 70000

Czyże OSP Klejniki 50000

Dubicze 

OSP Stary Kornin

40 000
OSP Werstok

OSP Tofiłowce

Cerkiewne OSP Dubicze Cerk.

OSP Koryciski

Gródek OSP Gródek 40000

Hajnówka gm. OSP Orzeszkowo 15000

Juchnowiec 
Kościelny

OSP Juchnowiec Dolny

20 000
OSP Lewickie

OSP Koplany

OSP Szerenosy

OSP Złotniki

Michałowo OSP Michałowo 21000

Mielnik
OSP Mielnik

15 000OSP Niemirów

OSP Oksiutycze

Milejczyce OSP Milejczyce 70000

Narewka
OSP Lewkowo Stare

50 000
OSP Narewka

OSP Olchówka

OSP Siemianówka

Orla
OSP Malinniki

30 000OSP Orla

OSP Reduty

Perlejewo

OSP Czarkówka

41 900

OSP Granne

OSP Leszczka Duża

OSP Leszczka Mała

OSP Perlejewo

OSP Pełch

OSP Twarogi Lackie

Rudka OSP Rudka 10000

Siemiatycze gm. OSP Słochy 
Annopolskie

40000

Wyszki OSP Topczewo 40000

(sok)

Województwa Podlaskiego 8 czerwca br. 620 
tys. z tej kwoty otrzymają jednostki uczest-
niczące w gaszeniu pożaru w Biebrzańskim 
Parku Narodowym.

OSP które otrzymają dofinansowanie:

Cerkiewne OSP Dubicze Cerk.

OSP Koryciski

Gródek OSP Gródek 40000

Hajnówka gm. OSP Orzeszkowo 15000

Juchnowiec 
Kościelny

OSP Juchnowiec Dolny

20 000
OSP Lewickie

OSP Koplany

OSP Szerenosy

OSP Złotniki

Michałowo OSP Michałowo 21000

Mielnik
OSP Mielnik

15 000OSP Niemirów

OSP Oksiutycze

Milejczyce OSP Milejczyce 70000

Narewka
OSP Lewkowo Stare

50 000
OSP Narewka

OSP Olchówka

OSP Siemianówka

Orla
OSP Malinniki

30 000OSP Orla

OSP Reduty

Perlejewo

OSP Czarkówka

41 900

OSP Granne

OSP Leszczka Duża

OSP Leszczka Mała

OSP Perlejewo

OSP Pełch

OSP Twarogi Lackie

Rudka OSP Rudka 10000

Siemiatycze gm. OSP Słochy 
Annopolskie

40000

Wyszki OSP Topczewo 40000

(sok)

150 tys. zł premii dla młodego rol-
nika.

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 
2020 r. młodzi rolnicy mogą składać 
w ARiMR wnioski o przyznanie premii 
na rozpoczęcie samodzielnego gospoda-
rowania. Pomoc finansowana jest z bu-
dżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może 
ubiegać się osoba, która w dniu złożenia 
wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli 
ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przy-
znaniu pomocy. Musi też posiadać gospodar-
stwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha 
i rozpocząć prowadzenie w nim działalności 
rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed 
dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. 
zł. premii jest utworzenie gospodarstwa 
rolnego o wielkości ekonomicznej nie 
mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej 
niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy 
powierzchni użytków rolnych w gospodar-
stwie. Musi być ona co najmniej równa śred-
niej krajowej, a w województwach, w których 
średnia powierzchnia gospodarstw jest niższa 
niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wiel-
kość średniej wojewódzkiej. Natomiast mak-
symalna powierzchnia nie może być większa 
niż 300 ha.

Złożone przez młodych rolników wnioski 
zostaną poddane ocenie punktowej. Suma 
uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie 
decydowała o kolejności przysługiwania po-
mocy dla województwa mazowieckiego oraz 

łącznie dla pozostałych województw.
Premia w wysokości 150 tys. zł bę-

dzie wypłacana w dwóch ratach:
• I - w wysokości 120 tys. zł - na wniosek 

o płatność pierwszej raty złożony po speł-
nieniu przez młodego rolnika warunków, 
z zastrzeżeniem których została wydana 
decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 
9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;

• II - w wysokości 30 tys. zł - na wniosek 
o płatność drugiej raty złożony po reali-
zacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi prze-
znaczyć całą kwotę premii na inwestycje 
dotyczące działalności rolniczej lub przy-
gotowania do sprzedaży produktów rolnych 
wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Waż-
ne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwo-
ty musi zostać wydane na inwestycje 
w środki trwałe.

Dotacji nie może przeznaczyć na chów 
drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), 
prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na 
cele energetyczne oraz prowadzenie niektó-
rych działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioski przyjmują oddziały regio-
nalne ARiMR. W czasie trwania na tere-
nie kraju stanu epidemii, ARiMR zachęca, 
by przekazywać je w następujący sposób: 
w formie dokumentu elektronicznego na 
elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośred-
nictwem platformy e - PUAP lub przesyłką 
rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty 
Polskiej. Dokumenty można również dostar-
czyć do specjalnych wrzutni, które ustawio-
ne są w placówkach terenowych Agencji lub 
osobiście.

Premie dla młodych rolników

Na wtorkowym (9.06) posiedzeniu Za-
rząd Województwa Podlaskiego udzielił wspar-
cia oraz przyjął do realizacji projekt złożony 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
(ROPS) w Białymstoku pt. „Wdrożenie działań 
mających na celu poprawę sytuacji epide-
miologicznej związanej z zagrożeniem spo-
wodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 
w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeu-
tycznej w Ignatkach-Osiedle”.

Projekt ma na celu zminimalizowa-
nie zagrożenia utraty zdrowia i życia dzieci 
przebywających w całodobowej Regionalnej 
Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej (RPOT) 
w Ignatkach-Osiedle. Pensjonariusze placówki 
ze względu na stan zdrowia i choroby współ-
istniejące są najbardziej zagrożeni skutkami 
epidemii Covid-19. Ryzyko dotyczy również 
personelu, zapewniającego całodobową opie-

kę dzieciom. Projekt zakłada m.in. zakup nie-
zbędnych środków ochrony osobistej, urzą-
dzeń i środków do dezynfekcji (bezdotykowe 
dozowniki, płyny, papierowe ręczniki) oraz 
testów na obecność Covid-19 (dla pracowni-
ków i podopiecznych RPOT oraz pracowników 
ROPS, mających kontakt z podległą placówką). 
Umożliwia skorzystanie z pomocy psycholo-
gicznej i terapeutycznej przez kadrę zatrud-
nioną w placówce oraz sfinansowanie dodat-
kowego zatrudnienia.

Projekt realizowany jest od 1 maja do 31 
grudnia 2020 r. Jego wartość to niemal 200 
tys. zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020 
to prawie 190 tys. zł, wkład własny - 10 tys. zł.

Anna Augustynowicz/Marcin Nawrocki

Niemal 200 tys. zł dla ośrodka ROPS 
w Ignatkach na walkę z koronawirusem

Tematem konkursu jest PODLASIE, 
z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą 
mozaiką kulturową. Organizator nie narzuca 
podziałów tematycznych, stwarza pole do 
dowolnej interpretacji fotografującego, zależ-
nej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. 
Konkurs ma charakter otwarty mogą wziąć 
w nim udział wszyscy- zarówno z Wojewódz-
twa Podlaskiego jak i z Polski, profesjonaliści, 
jak i amatorzy.

Fotografie ocenia jury powołane spo-
śród fotografików, lub artystów Województwa 
Podlaskiego. W poprzednich edycjach w jury 
zasiadali m.in. śp. Wiktor Wołkow, Jan i Bo-
żena Walencik, Tomasz Kłosowski, śp. Marek 
Dolecki, Robert Nofikow, Tadeusz Żaczek, Pa-
weł Grześ, Jarosław Chyra, Michał Kość i inni.

Prace na konkurs należy zgłaszać do 
15 października 2020. Ogłoszenie wyników, 
wręczenie nagród oraz wystawa pokonkurso-
wa planowana jest na XII. 2020 r. Wystawa 
prezentowana będzie w Muzeum i Ośrodku 
Kultury Białoruskiej w Hajnówce przez około 
rok, ponieważ stanowi doskonałe dopełnienie 
wystaw etnograficznych. Później zaś „wędruje” 
po Podlasiu, m.in. prezentowana jest  w Bia-
łymstoku, Bielsku Podlaskim, Narewce, Klesz-
czelach, Białowieży. Wystawa prezentowana 
była również w Brześciu oraz w Grodnie na 
Białorusi.

Celem konkursu jest:
 a) zgromadzenie i popularyzacja naj-

ciekawszych fotografii promujących Podlasie, 
piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe 
miejsca, oraz tradycję i kulturę,

 b) wszechstronna prezentacja Podlasia 
w formie artystycznej dokumentacji, jej groma-
dzenie i archiwizowanie,

 c) pobudzenie do aktywności twórczej 
młodzieży, jak i starszych,

 d) promocja Podlasia
Prace konkursowe należy dostarczać 

w formie odbitek fotograficznych w formacie 
A3 lub zbliżonym wraz ze zdjęciami w formie 
elektronicznej (jpg, tif) na CD/DVD lub wysłać 
zdjęcia w  wersji elektronicznej na adres kon-
takt@muzeumbialoruskie.pl (wraz z wypeł-
nioną i podpisaną kartą zgłoszenia w formie 
skanu). Każdy uczestnik może zgłosić do kon-
kursu maksymalnie 3 fotografie. Do wypełnienia 
także formularz zgłoszeniowy, dostępny wraz 
z regulaminem w siedzibie organizatora lub na 
stronie internetowej: www.muzeumbialoruskie.
hajnowka.pl, www.hajnowka.pl .

Konkurs, którego organizatorem jest Mu-
zeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, 
odbywa się pod patronatem honorowym Mar-
szałka Województwa Podlaskiego oraz Burmi-
strza Miasta Hajnówka.       

 Agnieszka Tichoniuk

16. ogólnopolskiego konkursu fotograficznego 
„PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa”

15 czerwca w świetlicy wiejskiej w Kło-
potach Bańkach podpisano umowę  na re-
mont drogi powiatowej nr 1710B na odcinku 
od skrzyżowania w Kłopotach Stanisławach 
do Grodziska o długości 4,5 km. Wartość in-
westycji to ok. 1,2 mln zł. Będzie ona współ-
finansowana przez Gminę Grodzisk (182 tys. 

zł), gminę Siemiatycze (132 tys. zł) oraz po-
wiat Siemiatycze, który pozyskał na ta inwe-
stycję dofinansowanie w wysokości ok. 629 
tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawcą inwestycji będzie Spółka 
„Mikst” z Węgrowa. Prace budowlane powinny 
być zakończone do 1 września br.           (cec)

Grodzisk - Siemiatycze
W końcu remont

Czyże

Gmina otrzyma dotację na opiekę nad chorymi 
oraz aktywizację i integrację mieszkańców

PRZECZYTANE
„Nie uważam, że przed 1989 r. 

wszystko było złe, a po – wszystko 
jest dobre.”

Gen. Broni Mirosław Różański – 
były dowódca generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych



Wieści Podlaskie4 

Posłanka Zjednoczonej Prawi-
cy Anna Dąbrowska-Banszek pyta 
dlaczego PiS nie realizuje obietni-
cy realizacji rządowego programu 

„Mieszkanie plus”, W interpelacji 
skierowanej do Ministra Rozwoju 
pisze „Kiedy możemy spodziewać 
się rozpoczęcia realizacji złożo-
nych  obietnic i rozpoczęcia budo-
wy mieszkań w ramach rządowego 
programu Mieszkanie Plus?” . Da-
lej w interpelacji pisze, że miasto 
Chełm wykonało wszystkie pro-
cedury niezbędne do rozpoczęcia 
inwestycji leżące po stronie samo-

rządu, a rząd nie realizuje obietnicy 
złożonej na rodzinnym pikniku PiS 
zorganizowanym w lipcu 2019 roku 
w jej rodzinnym mieście. W trakcie 
pikniku, w którym uczestniczył tak-
że Jarosław Kaczyński, ówczesny 
wiceminister infrastruktury i roz-
woju Artur Soboń ogłosił „Będziemy 
budować w Chełmie lokale w ra-
mach rządowego programu Miesz-
kania Plus”.

Prezydentem Chełma jest 
29-letni Jakub Banaszek syn po-
słanki.

Żródło: Tomasz Molga portal wp.

Posłanka PiS Anna Dąbrowska-Banaszek 
pyta o realizacje obietnic wyborczych

2 mln 400 tys. zł przeznaczył 
w tym roku samorząd wojewódz-
twa podlaskiego na remonty, prace 
konserwatorskie i renowacje zabyt-
ków. To prawie o 1,5 mln więcej niż 
w roku ubiegłym. Pieniądze pozwo-
lą na przeprowadzenie prac w 45 
obiektach zabytkowych w całym 
regionie.

- Teraz przede wszystkim wal-
czymy z epidemią, ale nie może-
my  zapominać o tym co najważ-
niejsze - o naszym dziedzictwie – 
podkreślał marszałek Artur Kosicki 

–  Dlatego, zamiast, tak jak inne 
samorządy, obniżać sumy dofinan-
sowań, postanowiliśmy zwiększyć 
dotacje. Zabytki to nasza wartość 
narodowa, nasza tradycja, nasza 
tożsamość. Powinniśmy o to dbać, 
niezależnie od tego, czy trwa stan 
epidemii, czy są inne utrudnienia. 
Musimy chronić nasze dziedzictwo.

Marszałek zwrócił też 
uwagę na wymiar ekonomicz-
ny dotowanych przedsięwzięć. 

- Konserwacja i renowacja zabyt-
ków to także zatrudnienie i wy-
nagrodzenie dla osób i firm, które 
zajmują się wykonywaniem tego 
typu prac – mówił Artur Kosicki.  
I dodał, że pieniądze na renowacje 
zabytków trafią do każdego powia-
tu w województwie podlaskim.

Dzięki rekordowej kwocie 
2  mln 400 tys. zł dofinansowania 
zostaną wykonane remonty, pra-
ce restauratorskie i moderniza-
cyjne w 45 podlaskich zabytkach. 
W większości są to kościoły i cer-
kwie, bo to właśnie obiekty sakral-
ne stanowią większość zabytków 
w naszym województwie.

Dotacje otrzymają:
• Diecezja Drohiczyńska. Prace 

konserwatorskie obrazu „Mat-
ka Boża Sykstyńska” z Diecezji 
Drohiczyńskiej w Drohiczynie  

- 8 000 zł

Na ratunek zabytkom
• Parafia Prawosławna pw. Za-

śnięcia NMP w Boćkach. Remont 
ogrodzenia z bramą główną przy 
cerkwi parafialnej p.w. Zaśnięcia 
N.M.P. w Boćkach - 80 000 zł.

• Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Józefa i Św. Antoniego w Boć-
kach. Boćki, kościół p.w. Św. Jó-
zefa i Św. Antoniego (XVIII w.): 
Remont zabytkowej dzwonnicy 
oraz renowacja części ogrodze-
nia murowanego kościoła para-
fialnego - 90 000 zł.

• Parafia Prawosławna pw. Za-
śnięcia Najświętszej Marii Panny 
w Dubinach. Remont ogrodzenia 
z kamienia nakrytego betono-
wym parapetem, z jedną muro-
waną, tynkowaną bramką boczną 
od strony cerkwi i ulicy – ściana 
zachodnia i północna przy cerkwi 
Zaśnięcia Najświętszej Marii Pan-
ny w Dubinach - 58 000 zł.

• Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Grodzisku. Prace 
konserwatorskie i restaurator-
skie ołtarza bocznego p.w. Św. 
Andrzeja Boboli z Kościoła p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny w Grodzisku - 46 000 zł.

• Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Przemienienia Pańskiego w Ja-
łówce. Jałówka - ruiny kościoła 
Św. Antoniego - prace konser-
watorskie i restauratorskie - 39 
000 zł.

• Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Opatrzności Bożej w Michałowie. 
Remont i konserwacja elewacji 
oraz stolarki drzwiowej i okiennej 
fasady i wieży zabytkowego ko-
ścioła parafialnego p.w. Opatrz-
ności Bożej w Michałowie - 100 
000 zł.

• Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Milejczycach. Prace konserwa-
torskie i restauratorskie Ołtarza 
Bocznego p.w. Matki Bożej Po-

cieszenia Wiernych w Kościele 
Parafialnym p.w. Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Milejczy-
cach - 55 000 zł.

• Parafia Prawosławna pw. Na-
rodzenia Św. Jana Chrzciciela 
w Pasynkach. Remont cerkwi 
parafialnej pw. Narodzenia Św. 
Jana Chrzciciela w Pasynkach- 
prace remontowe zewnętrzne 

- 86 000 zł.
• Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Trójcy Przenajświętszej w Rudce. 
Prace remontowe przy zabytko-
wym ogrodzeniu kościoła para-
fialnego p.w. Trójcy Przenajświęt-
szej w Rudce wraz z kaplicami 
i bramą p-poż, murowanego 
z 2 poł. XVIII w. - ostatni etap  

-  36 000 zł
• Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowzięcia NMP w Siemia-
tyczach. Siemiatycze, kościół 
pw. Wniebowzięcia NMP, XVII-

-wieczny. Wymiana pokrycia 
dachowego i orynnowania oraz 
naprawa więźby dachowej, Etap 
I - prace przy nawie głównej- 
73 000 zł.

• Parafia rzymskokatolicka pw. 
Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Strabli. Remont zabytkowego 
kościoła parafialnego pw. Wnie-
bowstąpienia Pańskiego w Stra-
bli - 60 000 zł.

• Parafia Prawosławna pw. Ikony 
Matki Bożej „Wszystkich Strapio-
nych Radość” w Tokarach. Prace 
konserwatorskie dotyczące za-
bytkowego feretronu w cerkwi 
w Tokarach - 19 000 zł.

• Parafia Prawosławna pw. Św. 
Mikołaja Cudotwórcy w Topil-
cu. Cerkiew Parafialna pw. Św. 
Mikołaja Cudotwórcy - re-
mont schodów zewnętrznych 
i elewacji - Etap I - 35 000 zł. 
źródło – Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego

(sok)

Zarząd Powiatu siemiatyckiego 
podzielił 40 tys. zł pomiędzy orga-
nizacje pozarządowe działające na 
terenie powiatu siemiatyckiego. 3 
czerwca starosta Jan Zalewski oraz 
wicestarosta Marek Bobel podpisali 
umowy na przekazanie dotacji.

Na realizację zadań pu-
blicznych z zakresu wspierania 
i upowszechnianie kultury fizycznej 
umowy podpisały następujące or-
ganizacje:
• Klub Sportowy „Cresa” Siemiaty-

cze na zadanie pn. „CRESA DZIE-
CIOM - 2020”  dotacja w wysoko-
ści:  9 000,00 zł,

• Katolicki Klub Sportowy Orzeł Sie-
miatycze na „Turnieje piłkarskie 
dla dzieci i młodzieży z powiatu 
siemiatyckiego”  dotacja w wy-
sokości: 3 000,00 zł, 

• Podlaskie Stowarzyszenie Roz-
woju Dzieci i Młodzieży „ANDY” 
na zadanie pn. „Letnia Akademia 
Andy 2020”., dotacja w wysokości: 
1 000,00 zł,

• Lekkoatletyczny Klub Sportowy 
SPRINTER Siemiatycze na zadanie 
pn. „Organizacja zajęć sportowo- 
rekreacyjnych i wyjazdów na za-
wody sportowe dzieci i młodzieży 
z powiatu siemiatyckiego” dotacja 
w wysokości 7 000,00 zł

• Powiatowy Szkolny Związek Spor-
towy w Siemiatyczach na zada-
nie pn. „Organizowanie i współ-

organizowanie zawodów, imprez 
sportowych i rekreacyjnych ad-
resowanych do uczniów szkół 
podstawowych, licealnych i po-
zostałych mieszkańców powiatu 
siemiatyckiego w 2020 roku” do-
tacja w wysokości 5 000,00 zł

• Na realizację zadań publicznych 
z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa naro-
dowego oraz podtrzymywania 
i pielęgnowania tradycji naro-
dowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości naro-
dowej, obywatelskiej i kulturowej 
w 2020 r. umowy podpisały na-
stępujące organizacje:

• Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Narodzenia NMP w Ostrożanach, 
na zadanie pn. „ Konserwacja na-
grobka Józefa Bieżańskiego na 
cmentarzu parafialnym w Ostro-
żanach – fundacji Stefana Cie-
cierskiego” dotacja w wysokości: 
6.000,00 zł.,

• Ochotniczy Szwadron Kawalerii – 
Siemiatycze na zadanie pn. „Na-
szym bohaterom w 100. rocznicę 

„Cudu nad Wisłą” Mieszkańcy Po-
wiatu.” dotacja w wysokości:  6 
300,00 zł, - na odnowienie na-
grobków polskich żołnierzy pole-
głych w wojnie polsko - bolsze-
wickiej w 1920 roku znajdujących 
się w pobliżu kaplicy św. Anny.

(sp siemiatycze)

Siemiatycze

Dotacje dla organizacji 
pozarządowych

To nazwa projektu realizowa-
nego w okresie maj – sierpień bie-
żącego roku pod patronatem SLGD 
„Tygiel Doliny Bugu”

Wólka Nadbużna to niewielka 
wieś w gminie Siemiatycze położo-
na w malowniczej Dolinie Bugu i to 
położenie oraz piękne lasy są jej 
największym walorem. To właśnie 
piękne widoki, wyjątkowe bogactwo 
fauny i flory sprawiają, że w okresie 
letnim liczba mieszkańców zwięk-
sza się trzykrotnie.

Okres II wojny światowej 
przyniósł mieszkańcom tragiczne 
doświadczenia, Przez wieś przebie-
gała linia umocnień „Linii Mołotowa” 
a konkretnie jej fragment należący 
do 62 Brzeskiego Rejonu Umocnień. 
W czerwcu 1941 roku toczyły się tu 

zacięte walki broniących się wojsk 
radzieckich z atakującymi wojskami 
niemieckimi. W trakcie walk Niem-
cy spacyfikowali m.in. wieś Słochy 
Annopolskie a wszystkich mężczyzn 
w wieku od 16 do 60lat rozstrzelali 
w pobliżu Wólki. W pobliżu znajdują 
się też pozostałości cmentarza żoł-
nierzy poległych w czasie I wojny 
światowej.

Pamięć o tych tragicznych 
wydarzeniach odchodzi w zapo-
mnienie, świadkowie umierają, 
a młodzi historii nie znają. 

Celem projektu jest zadbanie 
o miejsca pochówku mieszkańców 
podczas wojny,  oznakowanie tych 
miejsc, wykonanie  tablic informu-
jących o historii wsi oraz integracja 
mieszkańców.

Wólka Nadbużna Nasza wieś – nasza tradycja

Michałowo zasłynęło w Polsce 
w ostatnich tygodniach propozycją 
utworzenia w miejscowym ogólnia-
ku klasy o profilu estradowym disco 
polo. W procesie nauczania szko-
ła będzie współpracowała z firmą 
Green Star, która zapewni opiekę 
specjalistów i gwiazd związanych ze 
sceną klubową i nurtem disco polo. 
W ramach zajęć obowiązkowych 
szkoła zapewni możliwość wyboru 
zajęć wokalnych, muzycznych lub 
tanecznych. W ramach zajęć dodat-
kowych uczniowie, którzy zdecydują 
się na naukę w klasie o tym profilu 
będą mogli m.in. poznać tajniki pra-
cy realizatora dźwięku czy produkcji 
muzycznej.

Disco polo to sztandarowa 
muzyka wiązana z naszym regio-
nem. Dlatego kolejny pomysł władz 

samorządowych to budowa w la-
tach 2024 – 2026 Centrum Disco 
Polo. „Celem jego budowy jest – wg. 
Marka Nazarko, burmistrza Michało-
wa - stworzenie unikalnego i pierw-
szego miejsca w Polsce, łączącego 
w sobie funkcje edukacyjne, kultu-
ralne i rozrywkowe”. Ważną częścią 
Centrum ma być muzeum disco 
polo. 

Założenia budowy Centrum 
zakładają, że koszt jego budowy 
wyniesie ok. 11 mln zł, z czego 15 
proc. będą stanowiły  fundusze sa-
morządowe, a resztę pokryją środki 
unijne. Co się jednak stanie jeśli do 
tego czasu PiS wyprowadzi nasz 
kraj z Unii, która jest jak często 
słyszymy taką teoretyczną orga-
nizacją, której zasad nie musimy  
przestrzegać.

Michałowo
Centrum Disco Polo

Zarząd Województwa prze-
znaczył 4,1 miliony złotych z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go na prace badawczo-rozwojowe 
w trzech podlaskich firmach: Ma-
gnum z Zambrowa, ADB z Białego-

stoku i Pronaru z Narwi.
Firma Pronar z Narwi otrzy-

maną dotację przeznaczy na ba-
dania nad nowymi rozwiązaniami 
kół tarczowych. Wartość projektu 
to 4,75 mln zł, a dotacja pokryje 

ponad 2 mln zł. Prace dotyczyć 
będą wykonania prototypów kół, 
przeprowadzenia ich testów eks-
ploatacyjnych oraz wykonania serii 
próbnych kół.

(bl)

4 miliony na innowacje
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Warto przeczytać Jareczek
W rozmowie z Teresą To-

rańską widać, że Kaczyński 
cały utkany jest z małych zadr, 
że jest małostkowy, pamiętli-
wy, wytacza mniejsze i więk-
sze zemsty

Była rocznica katastrofy 
smoleńskiej. Na jednym ze spo-
tkań, zupełnie przez przypadek, 
Teresa siedziała naprzeciw Ja-
rosława Kaczyńskiego. Mówiła, 
że cały czas patrzyli sobie w oczy. 
Nie odrywając od siebie wzroku. 
Pytanie, kto patrzył jak kobra, 
a kto jak ofiara. Pomyślała, że po 
spotkaniu podejdzie. Ale nie pode-
szła. Wyszedł w otoczeniu licznej 
obstawy.

Kiedy pracuję nad książ-
ką, poniżony i zbuntowany tłum 
przed Sejmem stara się nie wypu-
ścić poza jego teren parlamenta-
rzystów, którzy złamali procedury, 
przegłosowując w Sali Kolum-
nowej, najpewniej bez kworum, 
nie dopuszczając do głosu opozy-
cji, ustawę budżetową. Wszystko 
po wyłączeniu mikrofonu posło-
wi PO Michałowi Szczerbie, któ-
ry chciał zabrać głos w sprawie 
pieniędzy na budowę siedziby Sin-
fonia Varsovia. Zdążył powiedzieć 
jedynie: Panie marszałku kochany, 
muzyka łagodzi obyczaje…

Szczerba składa odwołanie. 
Marszałek, który wykluczając go 
z obrad, popełnił polityczny błąd, 
gotowy jest się wycofać. Ale po 
rozmowie z Jarosławem Kaczyń-
skim podtrzymuje swoje stano-
wisko. Posłowie opozycji blokują 
mównicę. Posłowie PiS przenoszą 
się do Sali Kolumnowej i zamie-
niają Sejm w maszynkę do głoso-
wania, właściwie w biuro własnej 
partii. Coraz więcej mieszkańców 
Warszawy pojawia się przed Sej-
mem. Wzbiera w nich kumulowa-
na przez ostatni rok złość na ła-
manie prawa i niszczenie konsty-
tucji. Koło trzeciej w nocy policja 
siłą usuwa z drogi protestujących, 
by przejechać mógł prezes Ja-
rosław Kaczyński. Zdjęć, jakich 
zrobiono mu wtedy przez szybę 
samochodu, nie da się zapomnieć. 
Nie jest przejęty sytuacją. Śmieje 
się. Właściwie rechocze.

Do tego rechotu długa była 
droga od początku lat 90., kiedy 
Torańska wielokrotnie rozmawiała 
z Kaczyńskim. Zachowało się dzie-
sięć taśm, kilkanaście godzin roz-
mów. Na tych taśmach często się 
śmieje, kokietuje Torańską, mówi 
o swoich sympatiach, sprawia 
wrażenie dobrego kumpla.

Byli zaprzyjaźnieni, poznali 
się na strajku w Stoczni Gdańskiej 
w 1988 r.

– Kierownictwo strajku spało 
w oddzielnej sali. Wałęsa na swo-
im styropianie blisko okna, a bra-
cia Kaczyńscy pod stołem. Rano 
przychodzili do nas do stołówki 
i opowiadali anegdoty. Bardzo byli 
zabawni. Jarek bardziej. Umiał po-
wiedzieć anegdotę, był złośliwy, 
błyskotliwy. Replikował, wdawał 
się w spory, ironizował. Zacieka-
wiał sobą – wspominała 20 lat 

później w wywiadzie dla „Kuriera 
Porannego”.

Na początku lat 90. Teresa 
coraz częściej przyjeżdżała do Pol-
ski i chodziła do polityków pytać ich 
o formowanie się tej nowej, wolnej 
Polski.

Kiedy czyta się ich pra-
wie stustronicowy wywiad, a już 
na pewno kiedy się słucha taśm 
z jego nagraniem, odnosi się wra-
żenie wzajemnej sympatii. Torań-
ska zwraca się do niego „Jareczku”, 
on do niej „dziewczyno”, czasem 

„dziecko”. Wyszli z tego samego źró-
dła, i bez wątpienia Teresie bliżej 
było do środowiska Porozumienia 
Centrum, partii, jaką stworzył, niż 
do innych.

Różnica między nimi jest za-
sadnicza. Kaczyński od początku był 
politycznym graczem, już na prze-
łomie 1989 r. rozgrywał na brata 
Lecha i na siebie. Teresa widziała 
politykę w szerszym, historycz-
nym i społecznym kontekście, co 
nie znaczy, że Kaczyński 
jej również tak nie widział, 
tyle że wszelkiego rodzaju 
gry, kiwanie i faulowanie 
przeciwników było dla niej 
niezrozumiałe. Uważała, 
że ruch solidarnościowy 
obalił komunę i należy się 
skupić na budowaniu pań-
stwa demokracji, świado-
mego społeczeństwa. Bar-
dzo szybko zorientowała 
się, że jej solidarnościowe 
środowisko przechodzi 
na drugą stronę. Kiedy 
wróciła ze Stanów, mówi-
ła do męża: „Zobaczysz, 
powiedzą, że jestem le-
wicowa”. Choć wcześniej 
postrzegana była jako pra-
wicowa. Czuła, że wszystko 
się przewartościowało. […]

Pisała, że wszystko 
zmienił rok 1989: Nagle, 
w cudownych wręcz oko-
licznościach, odzyskaliśmy 
wolność i niepodległość, i mogli-
śmy sami zacząć budować naszą III 
Rzeczpospolitą (…). Nagle się oka-
zało, że na prezydenta wolimy nie-
znanego emigranta z Peru z czarną 
teczką z donosami niż męża stanu 
sprawdzonego w opozycji. Że bar-
dziej nam odpowiada nienawistny 
ton ojca Rydzyka niż spokojny, wzy-
wający do umiaru i wzajemnego 
zrozumienia głos księdza Tischnera. 
I było jak na wojnie. Frontowy język. 
Od bitwy do bitwy. Bo wroga trzeba 
pokonać, upokorzyć i do piachu (…). 
Nas jako przeciwieństwa „onych” 
już nie ma. Pozostaje pytanie: kim 
jako społeczeństwo jesteśmy? Po-
wtórzę: kim?

Już wtedy, między rokiem 
1991 a 1994, bo tak datowane są 
nagrania, próbowała zrozumieć, 
o co Kaczyńskiemu i innym chodzi. 
Poświęciła mu bardzo dużo czasu, 
może już wiedziała, że w przyszło-
ści stanie się czołową postacią 
w państwie. Przecież to jej powie-
dział, mając 45 lat, że chciałby być 
emerytowanym zbawcą narodu, 
szefem silnej, bardzo wpływowej, 

rządowej, współtworzącej albo two-
rzącej rząd partii.

W czasie tej rozmowy space-
ruje między nimi biedronka.

– Połóż ją na parapecie – prosi 
Kaczyński.

Teresa zanosi ją na parapet.
Biedronka nie odfruwa.
Każdy, kto chce zrozumieć, jak 

powstawała Polska po 1989 r. i co 
teraz się w niej dzieje, powinien 
przeczytać tę rozmowę, która już 
wtedy obnażała mechanizmy poli-
tyki, a dzisiaj pokazuje kalkulowaną 
zmianę poglądów, a zarazem kon-
sekwencję ambicji wodza. Pokazuje 
też, jak zmieniło się jego zaplecze, 
jak ludzi o przenikliwej inteligencji, 
w których towarzystwie czuł się 
dobrze w latach 80. i zaraz na sa-
mym początku 90., o których mówi 
z sympatią, zamienił na wiernych, 
ślepo wykonujących jego zalece-
nia, oklaskujących każdą jego myśl. 
Już kiedy Teresa z nim rozmawiała 
i kiedy kształtowała się ta nowa 

Polska, w jego otoczeniu było co-
raz więcej wyznawców. W pewnym 
momencie rzuciła mu nawet: Ty, 
Jarek, masz talent do dobierania 
sobie marnych ludzi.

To w tekście wywiadu. Na ory-
ginalnej taśmie mówi: Ty ubó-
stwiasz mieć durniów wokół siebie. 
To moja diagnoza ciebie.

Wprost. A on się nie obraża. 
Nawet jakby mu to schlebiało.

Ich rozmowa ujawnia obsesję 
Kaczyńskiego: jego wiarę w tajem-
ny układ z Rosją. Owszem, wówczas 
władzę wciąż sprawowali ludzie po-
przedniego systemu, ale Kaczyński 
widział w tym sowieckie sterowanie. 
Mówił, że trzeba stworzyć program 
nowego państwa, ale po wycięciu 
guza układu sprzed 1989 r. Widział 
agenturę, bo – jak mówi – czytał 
tajne materiały. Bez jej rozwalenia 
nie wyobrażał sobie nowego, nor-
malnie funkcjonującego państwa.

W kontekście ustawy de-
komunizacyjnej mówi Kaczyński, 
że trzeba było ostrzej uderzyć 
w bezpiekę, rozwiązać ją, rozgonić 
i zorganizować od nowa, przyjmu-

jąc nowych ludzi. Mówi: Dla mnie 
zresztą była to najbardziej zadzi-
wiająca rzecz, jaką wtedy odkryłem 
w swoich kolegach: oni koniecznie 
chcieli pracować w Urzędzie Ochro-
ny Państwa, i to nie tylko na stano-
wiskach kierowniczych, ale i na niż-
szych. Strasznie przebierali nogami, 
bili się wręcz jak cholera, żeby się 
tam dostać, zwłaszcza do kontrwy-
wiadu. I to znani politycy, ważne na-
zwiska, byłem zdumiony. Jednych 
więc wyrzucić, innych wystraszyć. 
Po to, by trochę uspokoić społe-
czeństwo. Pokazać mu, że dzieje 
się sprawiedliwość. By nie mogło 
mówić: przedtem działo się nie-
sprawiedliwie i obecnie też jest nie-
sprawiedliwie, demokracja niczego 
w tym zakresie nie zrobiła.

Torańska pyta wprost: Ty, Ja-
rek, przyznaj się, marzyłeś o rewo-
lucji październikowej?

Odpowiada, że chodziło mu 
o zmniejszenie niebezpieczeństw 
wiszących nad Polską, nie o rewo-

lucję.
Dużo mówią o ko-

nieczności zmiany sys-
temu. W końcu Teresa 
nie wytrzymuje: To zmie-
niaj te struktury! Ale od-
czep się od ludzi.

A Kaczyński cierpli-
wie tłumaczy: Zrozum, tu 
był komunizm, najpierw 
potwornie demoralizujący, 
później rozkładający się.

– Jarek, tu nie było 
żadnego komunizmu! – 
krzyczy Teresa.

– To PRL, nie krzycz. 
Ja na to, co było, mówię 
komunizm, ale wszystko 
jedno. Rozpadający się, 
z patologią społeczną 
i destrukcją.

Teresa argumen-
tuje dalej. Choćby przy-
pominając, że pieniądze 
na „Tygodnik Solidarność”, 
którego był redaktorem 

naczelnym, wziął od komunistów.
Kaczyński: – Oni kupili ak-

cje zgodnie z prawem. Bo widzisz, 
na tym polega polski fenomen, 
że pieniądze, duże pieniądze, mają 
tylko oni.

W innym miejscu Torańska: 
Bo nasze zwycięstwo (śmiech) 
zaprogramowało KGB w Moskwie, 
prawda?

– Nie ma się z czego śmiać 
– odpowiada. – Podziemie było 
głęboko, bardzo głęboko spene-
trowane, choć mechanizm tej pe-
netracji, szalenie skomplikowany, 
nie do końca jest dla mnie jasny. 
Więc jeżeli nie zaprogramowa-
ło, to wszystko w dużym stopniu 
trzymało pod znaczną kontrolą. 
Od 1980 r.

Raz po raz wraca do agentury 
i konieczności jej rozwalenia.

– Uderzając w Wiesława 
Chrzanowskiego? – pyta Teresa 
dosyć już zrezygnowana.

– W Chrzanowskiego też. Po-
prosiłem o jego materiały, bo by-
łem jednak zdziwiony, mało zdzi-
wiony – zbulwersowany. Są, z koń-

ca lat 40. i początku 50. oraz z 70. 
Chociaż są to raczej materiały 
tragedii, tragedii człowieka, któ-
ry chciał coś zrobić, który ciągle 
był przyciskany.

– Opowiedz.
I opowiada, jak w czasach 

stalinowskich Chrzanowski sie-
dział w więzieniu, w maleńkiej 
celi, z sześcioma innymi osobami. 
Pili wodę z sedesu, gdzie straż-
nicy wlewali wodę do picia i pra-
nia. W czasie śledztwa rozerwali 
Chrzanowskiemu twarz.

– Jarku, czy uderzyć w sta-
rego, ciężko doświadczonego 
człowieka to po… chrześcijań-
sku? [na oryginalnej taśmie: 
Ale powiedz mi jedną rzecz, 
czy można zrobić coś takiego 
człowiekowi, jak Chrzanowski, 
który tyle wycierpiał? Czy to jest 
po chrześcijańsku?]

– No, zrobiono (westchnie-
nie), bo wymagał tego interes 
kraju (…).

[Torańska na taśmie: 
Ale w czym widzisz interes tego 
kraju? Żeby załatwić starego czło-
wieka?]

Kaczyński [na taśmie mówi, 
że agentów działało wielu, była 
ich niezwykła koncentracja]: 
I dlatego w stosunku do wszyst-
kich, nawet do uczciwych później 
działaczy, należało wyciągnąć 
konsekwencje polityczne. To jest 
może przykre, trudne do przyjęcia, 
ale konieczne dla kondycji tego 
państwa. Ten kraj był przecież 
powiązany ze Wschodem i struk-
tura tych powiązań była niepo-
równanie bardziej rozbudowana, 
niż my sądziliśmy – powtarzał 
jak w strasznej piosence. I dodał: 
A jeżeli się ich załatwia, to nieste-
ty, droga Tereso, nie można robić 
wyjątków. Nie może być wyjątków 
w ujawnieniach.

[Torańska na taśmie, bezsil-
na: Czy naprawdę interes państwa 
polega na tym, żeby załatwić 
Chrzanowskiego?]

– Jarek, powiedz, własnego 
ojca też byś ujawnił?

– Gdyby był agentem, tobym 
ujawnił.

Kaczyński powtarza, że musi 
mieć władzę, żeby rozbić układ 
społeczny.

Na taśmie Teresa pyta iro-
nicznie w innym miejscu:

– Nie boisz się, że się okaże, 
że tylko ty nie jesteś agentem?

Kaczyński mówi, że choro-
ba społeczeństwa leży w nieod-
dzieleniu dobra od zła. Trzeba 
było zrobić inaugurację nowych 
czasów, a nie wszystko ze sobą 
pomieszać. Kiedy Teresa mówi: ni-
gdy nic nie jest tylko białe i tylko 
czarne, Kaczyński przyznaje się – 
zapomina, że świat nie składa się 
tylko z polityków.

Szczerze, i właściwie 
bez oporów, odpowiada na każ-
de pytanie, czasem się złoszcząc, 
zazwyczaj z poczuciem wyższości, 
to jest wyraźne, że nie traktuje 
jej po partnersku. Ale to Teresa 

Cd. str. 7
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PRZECZYTANE

GMINA NAREWKA

Poszukujemy gruntów
do dzierżawy na 25 lat
pod farmy słoneczne

» powierzchnia minimium 2 ha

» grunty niskiej klasy (IV i niższe)

» dostęp do drogi

» linia średniego napięcia (15kV) 
   w promieniu 1 km

tel. 737-455-229
www.GreenPV.pl

Boleń zło-
wiony na wędkę w jeziorze Sie-
mianówka przez Konstantego  Cie-

Na  ryby
łuszeckiego z Lewkowa Nowego 
(gmina Narewka) 12 czerwca br.

         Foto: Jan Ciełuszecki

Gmina Narewka bierze udział 
w XXIII wystawie plenerowej z cyklu 

„Polska NAJ”. Na wystawie są eks-
ponowane najpiękniejsze – warte 
odwiedzenia - miejsca i zakątki Pol-

Gmina Narewka w Warszawie
ski. Wystawę, która jest ekspono-
wana w Warszawie na Krakowskim 
Przedmieściu/skwerze Adama Mic-
kiewicza można oglądać w okresie 
od 20 czerwca do 13 lipca.     (sok)

Dobiega końca remont drogi 
gminnej tzw. „drogi do Aidy” w Sie-
mianówce.  Remontowany odcinek 
o długości 2,123 km będzie miał 
nawierzchnię z betonu asfaltowego 
o szerokości 5,5 m, pobocza żwiro-
we i zjazdy na przyległe nierucho-
mości z kruszywa łamanego oraz 

Siemianówka
Droga do AIDY

na drogi boczne  z betonu asfal-
towego.

Koszt inwestycji to  3 104 423, 
64 zł. Otrzymała ona dofinansowa-
nie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych w wysokości 1 414 520,64 
zł. Wykonawcą jest firma Maksbud 
z Bielska Podlaskiego.              (sok)

PRZECZYTANE
„Straty, jakie poniesie na-

sza gospodarka, obciążają rząd, 
a przede wszystkim naszego 
najlepszego na świecie ministra 
zdrowia i jego błędną politykę.”

Andrzej Sośnierz, były pre-
zes NFZ, poseł Zjednoczonej Pra-
wicy (Porozumienie)

*
„Wiedzie nam się tak dobrze, 

jak jeszcze nigdy, a ludzie mają 
dokładnie odwrotne wrażenie.”

Reinhold Messner, hima-
laista.

*
„Państwo PiS trzeba będzie 

kiedyś rozbierać metodycznie, 
cegła po cegle: odbudować 
wspólnotę, przywrócić Polsce 
powagę.”

prof. Andrzej Romanowski 
Instytut Historii PAN

*
„Polska łaknie przede 

wszystkim wielkich reform spo-
łecznych i to lewica powinna je 
przeprowadzić”

prof. Marcin Król, filozof, 
historyk idei 

*
„Jeżeli Rafał Trzaskow-

ski i jego sztab pójdzie błędną 
drogą Kosiniaka-Kamysza, czyli 
będzie przeuprzejmym gościem, 
wygłaszającym taktowne uwagi 
i okrągłe frazesy, chcącym za-
głaskać cały naród i jednoczyć 
za wszelką cenę, to zrobi błąd.

On nie powinien prowadzić 
walki o 3 milionów uprawnio-
nych, ani też nie skupiać się na 
wyrywaniu elektoratu Dudzie. 
Powinien starać się zmobilizo-
wać owe 9 milionów ludzi wku-
rzonych na to, jak rozkradają kraj, 
demolują jego międzynarodowy 
prestiż i łamią konstytucję.

Te wybory  nie są po to, aby 
jednoczyć, te wybory można wy-
grać na emocji, jaką jest słuszna 
złość. Zwykła normalna ludzka 
złość, że z naszego państwa 
uczyniono folwark, pośmiewisko 
międzynarodowe, że wyprowa-
dza się nas z UE, i pozbawi za 
chwilę środków, że ekipa wokół 
władzy robi interesy na pan-
demii. Ludzie nie chcą słuchać  
o jednoczeniu, tylko o tym, że jak 
się dojdzie do władzy, to się tych, 
co teraz rządzą, z tego rozliczy.”

prof. Radosław Markowski
*

„Do tej pory było tak, że za 
każdą zmianą władzy, nowi, poza 
okrzykami i pogróżkami, żadnej 
krzywdy poprzednikom nie robili. 
Skutkuje to coraz większym zło-
dziejstwem i nepotyzmem. Wie-
dzą o tym również liderzy PiS. Pre-
zes Kaczyński zawsze dbał o to , 
by mieć takie informacje. Prawdą 
jest, że zdarzało mu się elimino-
wanie z polityki tych najbardziej 
zdegenerowanych. Do czasu. Bo 
teraz liczy się każda, nawet naj-
bardziej splamiona szabelka.

Hulaj, każda duszyczko, pie-
kła nie ma.”

Jerzy Domański – Redaktor 
Naczelny tygodnika „Przegląd”

Siemiatycki szpital otrzymał   
sprzęt do profesjonalnej diagnostyki 
przewodu pokarmowego. To nowo-
czesny kolonoskop firmy „Pentax”. 
Jego zakup umożliwiło pozyskanie 
dofinansowania z Funduszu Spra-
wiedliwości. Sprzęt o wartości 94 
tys. zł (80 tys. stanowi dotacja) 
trafił do Pracowni Endoskopii, która 

Siemiatycze

Nowoczesny sprzęt do szpitala
rocznie wykonuje ponad 800 kolo-
noskopii.

A warto pamiętać, że rak jelita 
grubego jest jednym z najczęściej 
występujących nowotworów u ko-
biet i mężczyzn w Europie. Jedną 
z najskuteczniejszych metod wcze-
snego wykrywania raka jelita grube-
go jest właśnie kolonoskopia.  (wss)

Zarząd Województwa na posie-
dzeniu, 27 maja, zwiększył o blisko 
7 mln zł budżet konkursu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podlaskiego na in-
westycje w odnawialne źródła energii.

Chodzi o konkurs w ramach 
działania 5.1 Energetyka oparta 
na odnawialnych źródłach energii, 
w którym można było uzyskać do-
finansowanie na inwestycje z zakre-
su budowy nowych lub zwiększenia 
mocy jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, 
biogazu, energii wiatru, słońca, wody 
oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do 
sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej 
na własne potrzeby. Zarząd Woje-
wództwa zwiększył pulę tego naboru 
z 60,5 mln zł do 67,2 mln zł.

To pozwoli dofinansować pro-
jekty, które były na liście rezerwowej, 
przeszły pozytywnie ocenę eksper-

tów, ale z powodu braku pieniędzy 
nie otrzymały dotacji podczas roz-
strzygnięcia konkursu w lutym tego 
roku. Pomoc z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa  
Podlaskiego otrzyma pięć projek-
tów wartych 15,9 mln zł,  z czego 
wartość dofinansowania wynosi  
6,7 mln zł.

Wśród dofinansowanych pro-
jektów znalazły się także te z nasze-
go regionu:

Miasto Brańsk zamontuje 
w hydroforni, oczyszczalni ścieków 
i na dachu budynku Zespołu Szkół 
w Brańsku instalacje fotowoltaiczne 
warte 960 tys. zł, z czego dotacja 
wynosi 664 tys. zł.

Taką instalację zbuduje też Ce-
ramika Budowlana Lewkowo. War-
tość inwestycji to 4,2 mln zł. wartość  
dotacji 1,4 mln zł).

(BLM) źródło: UMWP

67 mln zł na odnawialne źródła energii

Co roku w uroczystość Ciała 
i Krwi Chrystusa (11 czerwca) w Osso-
linie wsi w gminie Siemiatycze odbywa 
się msza połączona z poświęceniem 
pól, modlitwą za dobry urodzaj dla rol-
ników i błogosławieństwo dla miesz-
kańców.

W tym roku uroczystości połą-
czono z poświęceniem krzyża i obiek-
tów „Małego skansenu” należącego do 
miejscowego pasjonata historii  Podla-
sia, Antoniego Pykało.

Spotkanie było okazją nie tyl-
ko do modlitwy ale też do integracji 
mieszkańców przy muzyce na żywo.

Antoni Zbigniew Pomykało, pa-
sjonat zbieractwa, muzyki i historyk 

amator. Dzięki jego pasji przetrwało 
wiele rzeczy, dziś już zupełnie zapo-
mnianych.  W ten sposób chce od-
tworzyć historię rzemiosła.  Pan An-
toni z Bużyska trafił do Ossolina gdzie 
buduje Zagrodę Podlaską, w której na 
kilkunastu hektarach chce odtworzyć 
najbardziej charakterystyczne warsz-
taty dawnej wsi. Zaczął od kuźni. Jak 
mówi kiedyś życie wsi kręciło się wo-
kół kuźni. Mogę tą opinię potwierdzić. 
Z dzieciństwa pamiętam wakacyjne 
wyjazdy do Wizny, rodzinnej miejsco-
wości mojej matki, której brat był ko-
walem. Od wczesnych godzin rannych 
toczyło się tam towarzyskie życie wsi. 
Kuźnię pan Antoni odkupił od Janiny 

i Józefa Łukasiuk ze swoich rodzinnych 
Bużysk.  Aby uzupełnić brakujące ele-
menty zakupił drugą dworską kuchnię. 
Odtworzony budynek zdobył w ubie-
głym roku tytuł najlepiej zachowane-
go zabytku województwa podlaskiego. 
Kolejnym warsztatem jaki odtwarza 
jest gręplarnia. Dziś niewielu już, nawet 
wśród starszych – wie co to jest. Otóż 
aby nasze babcie mogły z wełny utkać 
ciepłe skarpety czy czapki, musiała być 
ona najpierw zgręplowana. Gręplarnię 
pan Antoni odkupił od pana Maciejaka 
z Siemiatycz. Marzy mu się też od-
tworzenie dawnej olejarni, ale takiej 
napędzanej kieratem. Jeśli ktoś taką 
posiada, pan Antoni prosi o kontakt.

Na realizację swych pasji Antoni 
Pomykało zarabia prowadząc w Sie-
miatyczach Zakład Mechaniki Precy-
zyjnej. Warsztat jest także miejscem, 
w którym lokowane są inne owoce jego 
zbierackiej pasji: 3-rzędowe harmonie, 
stare radia, telewizory itp.. W sumie 
prawie pół tysiąca eksponatów. A za-
częło się wszystko niewinnie od kilku 
monet, które jego dziadek przywiózł 
z austriackiej niewoli.

Jeśli wśród naszych czytelników, 
znajdą się osoby chcące poszerzyć 
zbiory pana Antoniego lub zwiedzić 
Zagrodę  Podlaską podajemy kontakt 
telefoniczny – 697 854 402.

(wss) źródło: podlasie24

Ossolin
Nowy krzyż przydrożny

„Czy leci z nami pilot? Wątpię. 
Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy 
w sytuacji, która rządzących przerosła 
pod wieloma względami. Nie radząc so-
bie, coraz częściej są w stanie jedynie re-
agować na najbardziej bieżące polityczne 
potrzeby własnej partii, na każdym kroku 

gwałcąc logikę, zdrowy rozsądek i prawa 
obywateli, a pod względem prawnym nie 
stosują już nawet drogi na skróty, lecz 
działają  najzwyczajniej poza obowiązu-
jącym prawem.  Idziemy na dno.”

Łukasz Warzecha – prawicowy 
publicysta
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Warto przeczytać Jareczek
Cd. ze str. 5

wygrywa w tych rozmowach. Bo 
to jej „nierozumienie” otwiera Ka-
czyńskiego, powoduje szczerość, 
na jaką nie zdobyłby się w wy-
wiadzie z kim innym. Kilkakrotnie 
prosi ją o wyłączenie magneto-
fonu, kiedy nie może powiedzieć 
czegoś otwarcie. Mówi off the 
record, ale mówi. Choć w jednym 
z wywiadów, i to z 1992 r., żaliła 
się: Tak jak kiedyś Ochab mówił 
do mnie: Córuś, nie wiesz, co 
mówisz, ten powtarza jak refren: 
Dziewczyno, ty nic nie rozumiesz. 
Proszę więc: To mi wytłumacz, 
a on: Dziewczyno, co ci będę tłu-
maczył… Ten sam refren. Następ-
ni, co wszystko wiedzą najlepiej.

Bardzo ciekawe jest całe 
tło kreowania Polski po 1989 r. 
Teresa wierzyła, że to Jarosław 
Kaczyński stał za prezydenturą 
Lecha Wałęsy. Pyta go wprost: 
Jarek, dlaczego wymyśliłeś Wa-
łęsę na prezydenta?

Mówił: On miał to wyczucie 
czasu, w którym trzeba coś zro-
bić, pozadyskursywne politycznie 
i kompletnie niewytłumaczalne 
w jakichkolwiek racjonalnych 
kategoriach. Niewytłumaczalne 
także przez niego samego, bo 
on również nie wiedział, dla-
czego czegoś chce i po co chce, 
a później okazywało się, że to on 
chciał dobrze, a nie jego genialni 
doradcy, na których wszyscy się 
powoływali. Poza tym Wałęsa (…) 
był postrzegany jako ten, kto po-
trafi rozwiązać wszystkie trudne 
problemy. Bez przerwy powtarzał: 
dajcie mi władzę, a ja załatwię 
wasze sprawy. I oni mu uwierzy-
li, był dla nich autorytetem. Przy 
tych bólach społecznych, rozgory-
czeniu, rozgniewaniu społeczeń-
stwa, jego zapewnienia nabierały 
szczególnej wagi. Tym bardziej 
że mówił to facet o wzięciu świa-
towym, światowej sławie, przyj-
mowany przez wszystkie liczące 
się głowy państw, owacyjnie wi-
tany w Kongresie Stanów Zjedno-
czonych. Jaki rząd miał przy nim 
szansę? Żaden! Żadna władza 
nie była w stanie mu się prze-
ciwstawić. Wałęsa prezydenturę 
zdobyłby i tak. Gdyby nie udało 
się legalnie, to drogą puczu, au-
tentycznego puczu (…). Te masy 
wtedy w 1990 r. były potwornie 
zgorzkniałe i brakowało im tyl-
ko przywódcy, który ich krzywdę 
wyartykułuje. Obawialiśmy się, 
że Wałęsa stanie na ich czele – 
taki wariant rozpatrywaliśmy 
między sobą, uznając, iż jest naj-
czarniejszym scenariuszem tam-
tej sytuacji (…). Doszło bowiem 
do tego, iż miał taką pozycję, 
że można go było albo zastrzelić, 
albo zrobić prezydentem. Dlatego 
my…

– Pistolet masz?
– Oczywiście, że mam.
– Umiesz strzelać?
[na taśmie Teresa pyta rów-

nież, gdzie się nauczył strzelać].
– Szkoda, że nie wolno uży-

wać amunicji, bobym ci pokazał.

– I myślałeś?
– Nie, pistolet mam na róż-

nych chuliganów, prześladowców, 
nie wygłupiaj się.

Właściwie miał plan, aby 
Wałęsa sam siebie odczarował 
w oczach społeczeństwa. To da-
wało szansę na krótszą kadencję, 
na prezydencję tymczasową.

Mówi, jak później podsuwał 
Wałęsie na stanowisko premiera 
Tadeusza Mazowieckiego: Wałęsa 
nie chciał nikogo z tej trójki: Ma-
zowiecki, Geremek, Kuroń, któ-
ra wchodziła w grę, i trzeba go było 
parę godzin łamać, aby mianował 
w końcu Mazowieckiego. Nie ukry-
wam, że to ja osobiście go łamałem 
(…). Tłukliśmy mu więc do głowy 
tego Mazowieckiego i on w końcu, 
miotając słowami powszechnie 
uważanymi za obraźliwe, zgodził 
się.

Kiedy Tadeusz Mazowiecki 
został premierem, zaproponował 
Jarosławowi Kaczyńskiemu stano-
wisko szefa… cenzury. W wywiadzie 
Kaczyński tłumaczy, że po to, aby 
go ośmieszyć, aby ludzie na wspo-
mnienie jego nazwiska pękali 
ze śmiechu.

Opowiada, jak na stanowi-
sku premiera postawił Jana Ol-
szewskiego. Wynika z tej rozmowy, 
że Kaczyński był kluczową, choć 
zakulisową, postacią w kreowaniu 
wolnej od komunizmu Polski. Grał 
ostro, ale jak mówi Torańska (wła-
ściwie od tego zaczyna rozmowę), 
zgrał się. On nazywa to strategią. 
Teresa mówi na taśmie: Chciałeś 
się zacwanić, a zostajesz z Olszew-
skim i Macierewiczem. Kaczyński 
odpowiada, że nie musi się podobać 
społeczeństwu, jak Kuroń albo Tusk. 
Nigdy nie dostawał czułych listów 
od dam. Zwierzył się z tego kiedyś 
Tuskowi i ten przyniósł mu plik li-
stów, jakie dostał od wielbicielek. 
Kiedy Torańska pyta, czy nie boi 
się, że zraża społeczeństwo tym, 
co mówi, np. że powinno się wy-
mierzyć najwyższą karę gen. Ja-
ruzelskiemu, odpowiada, że ludzie 
piszą w listach, że jest prawdziwym 
Polakiem. Teresa nie kapituluje: 
To twarde grupy antykomunistycz-
ne. Chcesz się obracać w tej sferze? 
Kaczyński odpowiada, że chciałby 
dotrzeć do innych, ale na to nie ma 
szans. Najpierw musiałby przynaj-
mniej mieć prasę.

Porusza Torańska kwestie 
obyczajowe. Pyta o zakazywanie 
aborcji i antykoncepcję. Kaczyń-
ski obrusza się, że go prowokuje. 

– Sam się zabierz za robotę – wy-
pala ona.

Kiedy Kaczyński narzeka 
na kampanię przeciwko Kościołowi, 
Teresa, cytuję za taśmą, mówi: Jest 
agresja Kościoła przeciwko mnie, 
kobiecie. Społeczeństwo się broni. 
Nie widzisz tego? Ja się czuję abso-
lutnie atakowana przez Kościół. Ja 
chcę łykać pigułki. – A łykaj sobie! 
Kto ci zabrania, łykaj sobie, dziew-
czyno, cztery razy dziennie.

Na taśmie Teresa mówi: Grozi 
nam za to kara od roku do dziesię-
ciu lat więzienia. Kaczyński odpo-

wiada, że jej nic nie grozi i że może 
sobie łykać publicznie, w kawiarni. 
Komentuje, że Teresa żyje w nie-
realnym świecie.

Znaczyłoby to, że realnym 
światem są hasła polityczne, a nie 
faktyczne przekonania polityków, 
którzy je głoszą.

Warto dzisiaj byłoby przypo-
mnieć Kaczyńskiemu i jego zwo-
lennikom kilka jego wypowiedzi 
z wywiadu Torańskiej:

Ja wiem, że żadnych taj-
nych porozumień w Magdalence 
nie było. Ja do Magdalenki nie jeź-
dziłem, ale mój brat Leszek jeździł, 
uczestniczył we wszystkich posie-
dzeniach, mówił, że nic nie było, i ja 
mu wierzę.

Ja generalnie nie kryty-
kuję Okrągłego Stołu. Uwa-
żam nawet, że w tamtym cza-
sie odegrał pożyteczną rolę. 
Solidarność była największym do-
świadczeniem naszego pokolenia 
i niezależnie od tego, co każdy 
z nas jeszcze w życiu zdziała, to so-
lidarnościowe będzie najważniejsze.

(Tu Teresa konkluduje: Soli-
darność już padła).

Dlatego powiedziałem sobie: 
trudno, to nieważne, najważniejsza 
jest demokracja.

– Jaka demokracja?
– Że rządzi, dziewczyno, par-

lamentarna większość i wyklucza 
się wariant: jeśli nie dyktatura, 
to półdyktatura. W Polsce przecież 
toczyła się walka nie o taki czy inny 
rząd. W Polsce toczyła się walka 
o demokrację. Dlatego tak się an-
gażowałem.

Więc dlaczego ponad ćwierć 
wieku później nic już nie zostało 
z tamtych poglądów? Antoniemu 
Macierewiczowi, który uznał ostat-
nio Wałęsę za jednego z najgroź-
niejszych agentów, też warto by za-
cytować Kaczyńskiego z wywiadu 
Torańskiej: Macierewicz bowiem 
bardzo dbał wtedy o to, żeby być 
w dobrych stosunkach z Wałęsą.

O Macierewiczu mówił Ka-
czyński: Jest to człowiek niewątpli-
wie zręczny, wykształcony, sprawny 
intelektualnie, inteligentny i ge-
neralnie rzecz biorąc, wyrobiony 
politycznie, u którego w pewnym 
momencie kariery życiowej coś się 
zacięło, nastąpił jakiś odjazd. On 
w 1981 r. zaczął żeglować w tę 
stronę, gdzie w końcu wylądował. 
Być może doprowadziła go do tego 
jego wojna ze środowiskiem lewi-
cowym, odbierana przez niego bar-
dziej emocjonalnie niż racjonalnie, 
nie wiem. Ze mną jednak Macie-
rewicz rozmawiał rozsądnie. Mówił 
mi: słuchaj, ty żeś wymyślił partię 
nowoczesną, w stylu zachodnioeu-
ropejskim, odciętą od wszystkich 
bagaży polskiej tradycji z antyse-
mityzmem i nacjonalizmem na cze-
le, i ja się z tobą – generalnie rzecz 
biorąc – zgadzam, ale ty nie wi-
dzisz tego społeczeństwa. To spo-
łeczeństwo – tłumaczył mi – żyło 
50 lat w stanie zamrożonym i jest 
jak gdyby z Sienkiewicza, a nie 
z końca XX w.

Już w rozmowie z Torańską 

widać, że Kaczyński cały utkany 
jest z małych zadr, że jest małost-
kowy, pamiętliwy, wytacza swoje 
mniejsze i większe zemsty. Opowia-
da, jak w 1977 r. został zaproszony 
na spotkanie KOR. Usiadł przy sto-
le. – Otwierają się drzwi i wkracza 
czołówka opozycji: Kuroń, Macie-
rewicz, Jan Józef Lipski itp. Pa-
trzę ze zdumieniem, a tu wszyscy, 
którzy siedzieli przy stole, wstają 
i przenoszą się pod ściany. Pod-
niosłem się także, ale by ustąpić 
miejsca Lipskiemu, który był star-
szym panem, kolegą mojej mamy 
i człowiekiem chorym. On jednak 
usiadł obok, a Kuroń, wykorzystując 
ten moment, już wieszał swoją skó-
rzaną marynarkę na moim krześle. 
Ja jednak spokojnie na nim usia-
dłem i miejsca Kuroniowi nie ustą-
piłem. Po jakimś czasie poszedłem 
do Jacka do domu i on 15 minut 
trzymał mnie bez krzesła. Zapamię-
tał i zemścił się (śmiech). Szczerze 
ci powiem, gdyby nie silna moty-
wacja, że ja muszę z tym komuni-
zmem walczyć, a więc muszę być 
w opozycji, to ja bym ją w jasną 
cholerę rzucił, bo tego towarzystwa 
nie akceptowałem.

Mówi też, jak w czasie straj-
ku w stoczni w 1988 r. z kilkoma 
inteligentami napisali list. Kiedy 
strajk się skończył, list trafił do pa-
rafii św. Brygidy i przekazano go 
do Radia Wolna Europa. – I co się 
okazało? Że do tego listu na pierw-
sze miejsce dopisał się Michnik. 
Był nie w stoczni, tylko w kościele, 
ale pal go diabli, niech będzie. On 
jednak zorganizował akcję, żeby do 
tego listu dopisało się jeszcze 
z 60 osób. Dlaczego? Bo skład 
tej pierwotnie podpisanej grupy 
był niestosowny z punktu widzenia 
ówczesnych potrzeb politycznych 
i nie mógł w Wolnej Europie pójść 
dokument, który wykazywał, że ci 
w strajku byli, a tamci nie byli. To też 
malutki przyczynek do tego, dlacze-
go jedni w 1989 r. dysponowali sze-
roką, międzynarodową nawet sławą, 
a inni byli zupełnie nieznani.

Tłumaczy Torańskiej, że wła-
śnie z takich powodów on i Lech 
Kaczyński, choć w kierownictwie 
Solidarności, pozostawali całkowi-
cie nieznani.

W 2008 r. na spotkaniu 
autorskim w Białymstoku, py-
tana o ocenę rządów Jarosława 
Kaczyńskiego, mówiła: Kiedy ze-
tknęłam się z okropnym językiem 
tego okresu, ze strasznymi słowa-
mi w stylu dać odpór, to aż mnie 
wbiło w ziemię. To była ta sama 
agresja, co w marcu 1968! Wte-
dy wrogiem byli syjoniści, teraz 
agenci. I to szukanie agentów, ta 
czujność, szukanie haków, tak jak 
w 1968 r. szukanie pochodzenia. 
Paranoiczne! Te lata rządów PiS 
to była namiastka PRL, pełna ob-
sesyjnej nienawiści.

Powtarzała, że Jarosław 
Kaczyński był jednym z najlep-
szych rozmówców, na jakich 
trafiła. – Rozumiał, że rozmowa 
musi mieć dramaturgię, że nie 
może być po prostu ciągiem py-
tań i odpowiedzi, lecz zamkniętą 
całością, posiadającą wewnętrzną 
konstrukcję. Spotykałam się z nim 
kilkanaście razy. Pamiętam, kie-
dy kończyliśmy autoryzację, było 
już po północy. Przyszedł Lech 
Kaczyński i mówi: Jarek, co ty wy-
prawiasz, przecież ona cię zrobi 
w konia. Na co Jarosław odparł: 
Daj spokój, poradzę sobie. Ale po-
tem chyba ktoś mu powiedział, 
że za bardzo się odsłonił, za dużo 
powiedział, i się na mnie obraził. 
I uznał, że jestem jego wrogiem. 
Już wtedy, kilkanaście lat temu, 
lubił się obrażać i musiał mieć 
wrogów. Ale to nie było jeszcze 
takie brutalne, tak nienawistne, 
jak to, co mogliśmy obserwować 
przez dwa lata rządów PiS – mó-
wiła w 2008 r. w rozmowie z Je-
rzym Szerszunowiczem („Kurier 
Poranny”).

Rozdział z książki Remigiu-
sza Grzeli Podwójne życie repor-
terki. Fallaci. Torańska, Prószyń-
ski i S-ka, Warszawa 2017.

Przysłowia  ludowe  na  lipiec

Lipcowe  upały,  wrzesień  doskonały.
Gdy  w  lipcu  słońce  dopieka,  burza  niedaleka.
Gdy  Amelia  (10  VII)   pogodna,  będzie   jesień  dorodna.
W  lipcu  się  kłosek  korzy,  niesie  dar  boży.
Upały  lipcowe  wróżą   mrozy   styczniowe.
W  lipcu  upały,  mroźny  styczeń  cały.
Na   świętą  Małgorzatę  (20 VII)  kopa  zawsze  w  polu  stanie.
Na   świętą   Małgorzatę  upał  przybiera,  kanikułę  otwiera.
Święta  Hanna  (26 VII)  --  to  już  jesienna  panna.            

Wybrał i fot. opatrzył  Jan Ciełuszecki
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