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Motto numeru:

Wszystko więc, co byście chcieli,  
żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.”

(Mt 7,6.12-14)
a słowa te – jakże aktualne w dzisiejszych czasach 

– mocno zaakcentował w encyklice „Fratelli Tutti” 
papież Franciszek

27 listopada obradowała Rada 
Powiatu Siemiatyckiego. Radni wy-
brali nowy Zarząd Powiatu. Obo-
wiązki Starosty powierzyli dotych-
czasowemu wicestaroście Markowi 
Bobel, który w głosowaniu tajnym 
otrzymał 14 głosów „za”. Jedna 
osoba była przeciw a jedna się 
wstrzymała. 

Nowy starosta zarekomendo-
wał pozostałych członków Zarządu. 
Wicestarostą został wybrany radny 

Nowy Zarząd Powiatu Siemiatyckiego

Sylwester Zgierun, dotychczasowy 
pracownik Urzędu Miejskiego w Dro-
hiczynie. Członkami Zarządu Powia-
tu zostali: Krzysztof Andruszkiewicz, 
Wiesław Klepacki i Jan Markiewicz.

Nowym radnym został Miro-
sław Angielczyk, właściciel „Zioło-
wego Zakątka” w Korycinach.

Radni podjęli też decyzję 
o nadaniu sali konferencyjnej Sta-
rostwa imienia zmarłego starosty 
Jana Zalewskiego.                   (sok)

Sezon pszczelarski 2020
Nie ma wątpliwości, że rok 

2020 przejdzie do historii na całym 
świecie jako rok „Covidowy”. Jesz-
cze w styczniu ciesząc się z nadej-
ścia Nowego Roku 2020, nikt nie 
mógł sobie wyobrazić, jak zaskaku-
jące czekają nas zdarzenia w trak-
cie jego trwania. Można postawić 
pytanie: czy pszczoły mają 
coś wspólnego z wirusem 
Covid 19? Cóż, odpowiedź 
na to pytanie nie jest jed-
noznaczna. Nie można 
mieć pewności, że takie 
relacje zachodzą, gdyż 
pszczoła miodna apis mel-
lifera choruje również na 
szereg chorób wirusowych. 
Można tu wymienić: wirus ostrego 
paraliżu pszczół (ABPV – acute bee 
paralysis virus), wirus zdeformo-
wanych skrzydeł (DWV – deformed 
wing virus), wirus chronicznego pa-
raliżu pszczół (CBPV), wirus choro-

by woreczkowej czerwiu (SBV). I co 
najgorsze powyższy wyszczegól-
nienie wcale nie wyczerpuje listy 
chorób wirusowych pszczół. W ich 
roznoszeniu wśród rodzin pszcze-
lich specjalizuje się roztocz varroa 
destructor. W efekcie powstaje 
śmiercionośny splot powiązań wi-

rusa z pasożytem, co objawia się 
między innymi zamieraniem całych 
rodzin pszczelich. 

Rok „pszczelarski” 2020 cha-
rakteryzował się szeregiem ano-
malii. Zaczęło się to już w styczniu. 

Ciepły styczeń i luty z temperatu-
rami w okolicach 10°C oraz bez-
śnieżna zima. Takie warunki spo-
wodowały określone konsekwencje 
dla pszczół. My ludzie stosunkowo 
szybko przyzwyczailiśmy się do cie-
płych zim. Chyba po raz pierwszy 
w historii śnieg na Podlasiu w cią-

gu zimy zalegał jedynie 
cienką warstwą i to tylko 
kilka dni. Obecność śnie-
gu stabilizuje temperaturę 
otocznia i oczywiście wpły-
wa na stan hydrologiczny. 
Brak śniegu sprawia, że 
w sytuacji bezchmurnego 
dnia słońce bardzo szybko 
podnosi temperaturę i jej 

wartość (na słońcu) sięga powyżej 
10-12°C. W naszych warunkach 
w styczniu jest to ogromna ano-
malia mająca wyjątkowo nega-
tywny wpływ na zimowlę pszczół. 

W Przygotowanym projekcie 
budżetu na 2021 r Zarząd Woje-
wództwa zakłada utrzymanie wyso-
kich wydatków na inwestycje, wię-
cej pieniędzy na ochronę zdrowia 
i transport oraz  przewiduje utwo-
rzenie nowego funduszu wspierają-
cego gminy i powiaty.

Przewidywane dochody 
mają wynieść 546 mln zł, a wy-
datki ponad 643 mln zł. Powstały 
deficyt zamierza się pokryć m.in. 
zaciągniętym kredytem ale także 
z przychodów wynikających z roz-

Stabilny i prorozwojowy budżet województwa
liczenia środków na realizację za-
dań z udziałem środków UE i spłat 
pożyczek udzielanych w ubiegłych 
latach.

Projekt budżetu przewiduje 
zwiększenie dotacji do kolejowych 
przewozów pasażerskich (z 30 
do 38 mln zł), 15 mln zł zostanie 
przeznaczonych na dofinansowa-
nie Spółki PKS Nova, co pozwoli jej 
zrealizować połączenia o długości 
4 mln km.

Zostaną utrzymane wysokie 
wydatki na remonty dróg (40 mln 

zł), planowany jest wzrost funduszu 
przeznaczonego na wkłady własne 
do inwestycji drogowych (z 46 na 
67 mln zł).

Nadzorowane przez samorząd 
wojewódzki jednostki ochrony zdro-
wia otrzymają 25 mln zł (było 17).

Budżetowe plany przewidują 
utrzymanie wysokich dotacji na 
OSP, zabytki, rolnictwo i kulturę wsi.

Wojewódcy rajcowie będą ob-
radowali nad propozycjami Zarządu 
w pierwszych dniach grudnia.

(sok)

Cd. str. 7

W połowie listopada dotychcza-
sowa Dyrektor Naczelna i Artystycz-
na Opery i Filharmonii Podlaskiej 

– Europejskiego Centrum Sztuki im.  
S. Moniuszki w Białymstoku prof. Ewa 
Iżykowska-Lipińska złożyła rezygna-
cję – z dniem 30 listopada - z funkcji 
motywując to względami osobistymi.

27 listopada Zarząd Wojewódz-
twa Podlaskiego powierzył pełnienie 
obowiązków dyrektora Opery prof. 
Violetcie Bieleckiej. Profesor Bielec-
ka jest dyrygentem i kierownikiem 
artystycznym Opery, cenionym 
pedagogiem – profesorem sztuk 
muzycznych Akademii Muzycznej  
im. F. Chopina – filia w Białymstoku, 
od urodzenia związaną z Białymsto-
kiem.                                        (wss)

Opera ma nowego 
dyrektora

Rak piersi jest najczęściej wy-
stępującym nowotworem złośliwym 
u kobiet. Co roku u 12 tysięcy Polek 
diagnozuje się raka piersi. Badania 
profilaktyczne to najskuteczniej-
sza forma wykrycia stanów cho-
robowych we wczesnym stadium 
rozwoju, która pozwala podjąć 
skuteczną terapię i daje szansę 
powrotu do zdrowia. Dlatego tak 
ważne jest regularne badanie piersi. 
Raz na dwa lata kobiety w wieku 
od 50 do 69 roku życia mogą takie 
badanie wykonać bezpłatnie.

8 grudnia (we wtorek) w godz. 
8 – 17 będą mogły je wykonać 
mieszkanki miasta i gminy Klesz-
czele urodzone w latach 1951 

Kleszczele

Nie daj się rakowi

Cd. str. 6
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GMINA BIELSK PODLASKI

Wojewódz-
two Podlaskie udzieliło Gminie 
Bielsk Podlaski pomocy finansowej 
w kwocie 35 000 złotych na zakup 
sprzętu ochrony osobistej (umun-
durowania) dla jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych Gminy 
Bielsk Podlaski.

Za otrzymane środki oraz do-
finansowanie w wysokości 6 800 
zł. z budżetu Gminy zakupiono 14 

ubrań specjalnych, 8 par butów 
strażackich specjalnych, 16 par 
rękawic ochronnych oraz 11 heł-
mów strażackich. Zakupiony sprzęt 
ochrony osobistej ratowników 
przekazano do użytkowania jed-
nostkom OSP w Knorozach, Orze-
chowiczach, Bańkach oraz Ploskach. 
Zakup środków ochrony osobistej 

(umundurowania) podyktowany jest 
priorytetowym zadaniem zapew-
nienia bezpieczeństwa osobistego 
strażaków-ochotników, ponieważ 
tylko właściwie zabezpieczony 
(umundurowany) ratownik może 
podjąć nie tylko skuteczne działa-
nie ratownicze ale swoją postawą 
i wyglądem wzbudza społeczne 
zaufanie. 

Z dotacji otrzymanej z Krajo-

wego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego Ochotnicze Straże Pożarne 
w Hołodach, Pasynkach i Pilikach 
wyposażono w trzy komplety 
umundurowania specjalnego. Koszt 
zakupu to 9 300 zł z czego 600 zł 
to środki własne OSP. Wysoki koszt 
umundurowania spowodowany był 
tym iż, jest to nowy typ o podwyż-

szonym standardzie odporności 
na działanie wysokich tempera-
tur i uszkodzeń mechanicznych. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji jednostkom OSP 
w Knorozach, Knorydach i Orzecho-
wiczach udzieliło pomocy finanso-
wej w kwocie 21 500 zł na remont 
strażnic.

W OSP w Orzechowiczach 
wykonano termoizolację i ele-
wację strażnicy, w OSP Knorydy 
wyremontowano podjazd do sta-
nowiska garażowego, odnowiono 
elewację (bez nowej termoizolacji, 
wymieniono okna oraz zmoderni-
zowano wentylację usuwającą spa-
liny samochodowe z garażu. OSP 
w Knorozach zakupiło nową bramę 
garażową.

MSWiA udzieliło dofinanso-
wania w wysokości 12 000 zł OSP 
w Łubinie Kościelnym na zakup wy-
ciągarki do samochodu ratowniczo-
gaśniczego.

Gmina Bielsk Podlaski zaku-
piła 5 100 zł dla OSP w Augusto-
wie i OSP w Pilikach kompresory 
służące do utrzymania właściwego 
ciśnienia w układach pneumatycz-
nych pojazdów ratowniczo-gaśni-
czych, co przekłada się na podwyż-
szenie gotowości bojowej jednostek 
poprzez skrócenie czasu niezbęd-

nego do wyjazdu. OSP w Łubinie 
Kościelnym otrzymała agregat 
prądotwórczy wartości 2600 zł.

OSP w Pilikach otrzymała 
zestaw klinów i klocków o warto-
ści 1230 zł do stabilizacji pojazdu 
podczas zdarzeń drogowych, a OSP 
w Strykach zestaw pierwszej pomo-
cy medycznej. Koszt zakupu zesta-
wu to 600 zł.

W związku z zakupem 
w grudniu 2019 r. nowego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP w Augustowie, dotychczas 
używany ciężki pojazd pożarniczy 
Jelcz został przekazany dla OSP 
w Orzechowiczach.

Do dnia 30 listopada br. 
planowany jest odbiór nowo za-
kupionego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
w Łubinie Kościelnym. Zakup został 
sfinansowany ze środków MSWiA 
w wysokości 252 000 zł, N/WFOŚi-
GW – 308 000 zł, budżetu Gminy 
Bielsk Podlaski – 217 049 zł oraz 
środków własnych OSP w Łubinie 
Kościelnym w wysokości 12 611 
zł. Całkowita wartość pojazdu to 
789 660 zł.

Używany przez OSP w Łubinie 
Kościelnym samochód pożarniczy 
będzie przekazany dla OSP w Bań-
kach.    Raisa Rajecka - Wójt Gminy

Nowe wyposażenie OSP

We wsi Widowo w gminie 
wiejskiej Bielsk Podlaski powsta-
nie Centrum Aktywności Lokalnej. 
Dzięki remontowi budynku świetlicy 
wiejskiej polegającym na docieple-
niu ścian, wymianie podłogi, stolar-
ki drzwiowej, instalacji sanitarnej 
oraz elektrycznej - wieś Widowo 
zyska nowy obiekt infrastruktury 
społecznej. Dodatkowo z dotacji 
zostanie sfinansowane utwardzenie 
dojścia do obiektu, przygotowanie 
podjazdu dla niepełnosprawnych 
oraz wykonanie miejsc parkingo-
wych. Prace remontowe Centrum 
zostaną zakończone w maju 2021 
roku. Nowe miejsce będzie prze-
znaczone dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, w szczególności dla dzieci 
z rodzin wielodzietnych korzysta-
jących długotrwale z pomocy spo-
łecznej. Dzieci będą miały spokojne 
miejsce do nauki, gdy pojawiają się 
problemy i trudności wychowaw-
cze. A ich rodzice otrzymają pomoc 
w pełnieniu obowiązków rodzinnych. 
Na ten cel gmina Bielsk Podlaski 
otrzymała ponad 360 tys. zł a pro-
jekt został zgłoszony do naboru or-
ganizowanego przez LGD Puszcza 
Białowieska. 

Edyta Chodakowska-Kieżel

Widowo

Centrum  
Aktywności Lokalnej

W ramach spóźnionej w tym 
roku Nocy Muzeów 30 października 
2020 w Muzeum i Ośrodku Kultury 
Białoruskiej w Hajnówce otwarta 
została wystawa podsumowująca 
plener malarsko -rzeźbiar-
ski. Plener  odbył się w VIII 

– IX 2020 w Hajnówce. 
W plenerze wzięli udział  
artyści z Białorusi: Dmitry 
Dabravolski oraz z Polski: 
Daniel Gromacki, Stanisław 
Poskrobko, Marek Sapioł-
ko, Mirosław Zdrajkowski. 
Tematem wiodącym rzeźb 
i obrazów była ,,Moja mała 
Ojczyzna”. Czym jest mała 
Ojczyzna? Jest to świat, w którym 
żyjemy, na co dzień, to najbliższy 
krajobraz, wszystko to, co jest 
wokół obecne: przyroda, ludzie 
i stworzona przez nich kultura — 
cała, najbliższa nam cywilizacja. 
Jest ona częścią większej całości, 
graniczy z innymi mały-
mi ojczyznami, wspólnie 
tworząc regiony i krainy, 
a potem jeszcze — dużą 
Ojczyznę. Duża Ojczyzna 
jest utożsamiana z pań-
stwem, którego już nie 
daje się poznać i objąć 
w całości, i które zawsze 
jest trochę obce i niejasne. 
Ojczyzna jest organiczna, 
wrośnięta w przeszłość, 
zawsze nieduża, grzejąca serce, 
bliska jak własne ciało. Państwa 
powstają i upadają, przesuwają 
swoje granice, zmieniają ideolo-
gie i rządy. Małe ojczyzny trwają.  

Plener malarsko- rzeźbiarski „Moja mała Ojczyzna”
Są zawsze na swoim miejscu…

I właśnie małe ojczyzny ar-
tystów rzeźbiarzy okazały się być 
utożsamione z Duchem Puszczy- 
strażnikiem domostwa, osoczni-

kiem strzegącym prastarej Pusz-
czy, puszczykiem pohukującym 
w lesie, czy też Kupalinką z jeziora. 
W obrazach artystom bliskie były 
staruszki z podlaskiej wsi, Puszcza 
Białowieska, drewniane chaty oraz 
kopuły prawosławnych hajnowskich 

świątyń. Bardzo trafnie temat ujął 
Mirosław Zdrajkowski w obrazie, 
który formą nawiązuje do ręcznika 
obrzędowego, zaś treść to „wyszy-
te” hajnowskie świątynie, muzeum, 

żubr, amfiteatr, oraz kolejka na 
Topiło, czy pola i chaty podlaskie. 
Jak pokazał plener można wyrazić 
wiele uczuć związanych z miejscem, 
z Małą-Wielką Ojczyzną. Powsta-

łe podczas pleneru prace 
można będzie oglądać 
w Muzeum i Ośrodku Kul-
tury Białoruskiej w Hajnów-
ce przez najbliższy rok.

Podczas Nocy Mu-
zeum oprawę muzyczną 
zapewnili muzycy z ze-
społu „Maksim” z Hajnów-
ki. Można było zwiedzać 
oprócz wystaw stałych 
etnograficznych i malar-

stwa również wystawy czasowe, 
m.in. wystawę plastyczną dzieci 
i młodzieży - efekt 2.konkursu „Я 
нарадзіўся тут -Tu się urodziłem”, 

„PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wik-
tora Wołkowa ‚2019” – wystawę 
fotograficzną 15. edycji ogólno-

polskiego konkursu organi-
zowanego przez Muzeum 
Białoruskie w Hajnówce, 
wystawę dokumentalną 

„30 lat Muzeum Białoru-
skiego w Hajnówce”, wy-
stawę fotograficzną 10 
lat festynów „I tam żywuć 
ludzi” oraz wystawę doku-
mentalną „Rock w Muzeum 
Białoruskim 2004-2017”.

Projekt realizowany 
był dzięki dotacji Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Sta-
rostwa Powiatowego w Hajnówce, 
oraz Urzędu Miasta Hajnówka.

Agnieszka Tichoniuk

Czartajew
„Cytrynki” pieką ziemniaki 

Potężniejące zagrożenie epide-
miologiczne nie sprzyja organizacji 
imprez. Ale panująca pandemia nie 
zmienia pór roku, więc nadeszła je-
sień i czas ziemniaczanych wykop-
ków. Dla przedszkolaków z Czarta-
jewa była to okazja do spędzenia 
miłych chwil na świeżym powietrzu 
w trakcie  Święta Pieczonego Ziem-
niaka. Nie zabrakło różnych atrakcji 
m.in. rywalizowano w rzucie ziemnia-
kiem do wiadra czy też biegu z ziem-
niakami. Można też było zrobić sobie 
zdjęcie w ziemniaczanej fotobudce.

Organizatorem imprezy była 
Gminna Biblioteka Publiczna w Czar-
tajewie i Oddział Przedszkolny 4-5 
latków przy Szkole Podstawowej 
w Czartajewie.                          (cec)

foto: SP Czartajew. 

W Orla powstanie Dzienny Dom 
Pomocy (DDP), z którego usług sko-
rzystają najstarsi mieszkańcy gminy. 
W tym celu zostanie przebudowany 
budynek po byłym Ośrodku Zdrowia. 
Zakres zaplanowanych prac obejmuje 
m. in. wymianę pokrycia dachowe-
go, docieplenie budynku, wstawienie 
okien i drzwi oraz wykonanie elewa-
cji. Zostaną wykonane nowe insta-
lacje sanitarne, elektryczne a także 
zakupione odpowiednie wyposaże-
nie. Dom na co dzień będzie mógł 
przyjąć 15 osób, które zostaną oto-
czone szczególną troską przez spe-
cjalistyczną kadrę. Opieka i pomoc 
w czynnościach dnia codziennego, 
zajęcia sportowe, kulturalne mają 

Orla
Powstanie Dzienny Dom Pomocy

jeden cel - aktywne uczestnictwo 
w życiu społecznym osób starszych. 
Przyznane przez Zarząd Wojewódz-
twa fundusze na utworzenie DDP 
to ponad 800 tys. zł. Projekt został 
zgłoszony do naboru, który  prowa-
dziła LGD Puszcza Białowieska.

Edyta Chodakowska-Kieżel

PRZECZYTANE
„Mamy koniec pewnej gru-

py ludzi, którzy dzisiaj repre-
zentują opozycję. Ci ludzie są 
w zasadzie nie do uratowania.”

prof. Marcin Krół o opozycji.
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GMINA WYSZKI

789 906 złotych kosztował 
nowy samochód jaki w paździer-
niku br. pozyskała jednostka OSP 
w Topczewie. Zakup samochodu ra-
towniczo-gaśniczego Volvo FLD3C 
był możliwy  dzięki pozyskanym 
dotacjom. Największa, w wysoko-
ści 380 tys zł – pochodziła z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku. Swoją cegiełkę do-
łożyli też:

W piękny październikowy po-
ranek w naszej szkole od samego 
rana panowała świąteczna atmos-
fera. Nadszedł moment najważniej-
szy dla pierwszoklasistów. Na hali 
sportowej rozpoczęła się uroczy-
stość Ślubowania. Apel poprowa-

dziła przedstawicielka Samorządu 
Uczniowskiego Aleksandra Danil-
czuk. Kiedy w końcu nadeszła taka 
możliwość dzieci wspaniale zapre-
zentowały swoje umiejętności re-
cytatorskie i muzyczne. Po części 
artystycznej, w niezwykle podnio-
słej atmosferze, przed Sztandarem 
Szkoły pierwszacy ślubowali być 

WyszkiTopczewo

Nowy samochód dla OSP
Ślubowanie pierwszaków

Komenda Główna PSP (180 
tys.), Gmina Wyszki (189 906 zł) 
i Zarząd Województwa Podlaskie-
go(40  tys zł).

Zakupiony pojazd jest wypo-
sażony w zbiornik na wodę o po-
jemności 4150 l, zbiornik na środek 
pianotwórczy, autopompę dwuza-
kresową, maszt oświetleniowy, 60 
metrowa linię szybkiego natarcia, 
działko wodnopianowe i wyciągarkę.

(wss)  foto: ug wyszki

dobrymi Polakami, godnie repre-
zentować swoją szkołę, a swym za-
chowaniem sprawiać radość rodzi-
com i nauczycielom. Następnie pani 
Dyrektor dokonała symbolicznego 
pasowania na ucznia oraz wrę-
czenia pamiątkowych dyplomów. 

Dzieci z  klasy I złożyły również 
kwiaty przed pomnikiem patrona 
szkoły  Jana Pawła II. Potem nad-
szedł czas na życzenia i prezenty. 
Wszystko przebiegało z zachowa-
niem restrykcji sanitarnych. Żal 
tylko, iż w tym roku ze względu 
na pandemię Covid-19 musieliśmy 
świętować w okrojonym składzie. 

Bardzo brakowało nam gości oraz 
rodziców, którzy zawsze licznie 
przybywali na uroczystość.

Ten dzień z pewnością na dłu-
go pozostanie pierwszakom w pa-
mięci. Miejmy nadzieję, że słowa 
przyrzeczenia, które składali, będą 

dla nich drogowskazem na długie, 
długie lata szkolne.

Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do uświetnienia 
tej uroczystości oraz tym, któ-
rzy mimo swojej nieobecno-
ści nie zapomnieli o pierwsza-
kach, przekazując im upominki  
i życzenia.   Bożena Trzeszczkowska

17 listopada poznaliśmy te-
gorocznych laureatów stypendiów 
Zarządu Województwa Podlaskiego 
za szczególne osiągnięcia w nauce. 

O przyznanie stypendium za 
rok szkolny 2019/2020 mogli się 
ubiegać uczniowie, którzy na ko-
niec roku szkolnego uzyskali śred-
nia ocen min. 5.0 i zdobywali laury 
w olimpiadach i turniejach wiedzy 
na szczeblu  co najmniej wojewódz-
kim. Do Urzędu Marszałkowskiego 
wpłynęły 93 wnioski stypendialne. 
Wymagane kryterium spełniło 22 
uczniów. Są wśród nich:

Janczuk Patryk Jakub – 
uczeń II klasy II LO z DNJB w Haj-
nówce - średnia 5,40. Finalista 

ogólnopolski Olimpiady Wiedzy 
o Żywieniu i finalista Olimpiady Ję-
zyka Białoruskiego

oraz
Pawluczuk Nela – uczennica 

I klasy II LO z BJN w Bielsku Podla-
skim im. Bronisława Taraszkiewicza 

– średnia 5,38. Ogólnopolska fina-
listka Olimpiad: Języka Białoruskie-
go i Prawosławnej Wiedzy Religijnej.

Stypendium obejmuje 10 
miesięcy nauki, wynosi 4 000 zł 
i jest wypłacana jednorazowo. 
Podczas przeprowadzonej w trybie 
online gali stypendialnej gratula-
cje najlepszym podlaskim uczniom  
złożył marszałek Artur Kosicki.

(wss)

Stypendyści Marszałka
Trzy pokolenia mieszkańców 

czekały na drogę,którą widzimy na 
zdjęciach. Nowiutka, błyszcząca, 
spełniająca najwyższe standardy. 
Mowa o drodze gminnej Perleje-
wo-Czarkówka Duża. Starania o jej 
budowę trwały długo, ponad 40 
lat. Jeszcze przed rokiem był to 
tradycyjny gościniec, nieprzejezd-
ny w okresie zimowo-wiosennym.
Władze gminy Perlejewo starały się 
utrzymywać jej przejezdność, mimo 
to dojazd do pracy czy gospodarstw 
był niejednokrotnie uniemożliwiony. 
W 2019 roku nowo wybrana Rada 
Gminy podjęła decyzję o budowie 
w/w drogi. Prace rozpoczęły się 
w grudniu 2019 roku i właśnie 
została ukończona jej budowa. 
Trzeba podkreślić, że nowa droga 
to nie tylko wygoda dla miesz-

kańców w dojeździe do pracy czy 
szkoły ale także łatwiejszy dojazd 
dla pogotowia,straży czy odbiór 
śmieci. Nie bez znaczenia jest też 
możliwość rekreacyjnego korzy-
stania z drogi przez rowerzystów. 

Czarkówka Duża
ZAKOŃCZENIE PRZEBUDOWY DROGI 

Wdzięczni mieszkańcy wsi Czar-
kówka Duża składają serdeczne 
podziękowania Wójtowi panu Jaku-
bowi Wierzbickiemu oraz Przewod-
niczącemu Rady Gminy Perlejewo 
panu Bogdanowi Radziszewskiemu 
za bezprecedensowe zaangażowa-
nie w pozyskanie środków finanso-
wych na budowę tej drogi i szybkie 
zrealizowanie projektu. Dziękujemy 
radnym gminy Perlejewo, pracow-
nikom Urzędu Gminy oraz wszyst-
kim życzliwym osobom, które przy-
czyniły się do powstania tej drogi. 
Drogi są dobrem publicznym. Cie-
szymy się z decyzji władz i zapra-
szamy mieszkańców gminy do ko-
rzystania z tak pięknej i bezpiecznej 
drogi.
MIESZKAŃCY WSI CZARKÓWKA DUŻA

Foto: UG Perlejewo
Warto przeczytać

JAKA POLSKA PO WOJNIE?
ANI SANACYJNA, ANI SOWIECKA

Obietnice partii i środo-
wisk politycznych w okupo-
wanym kraju i Londynie. Od 
lewicy do prawicy

Kto ma rządzić? Jakie będą 
granice? Co z reformą rolną? Co 
z nacjonalizacją przemysłu? Pol-
ska bez mniejszości?

Choć klęska wrześniowa 
i utrata niepodległości były dla 
Polaków ogromnym szokiem, nie 
przestawali oni myśleć, jaka ma 
być Rzeczpospolita po wyzwole-
niu. Wiedzieli, że musi być inna, bo 
o tym, że nie może być sanacyjna, 
przekonanych było nawet wielu 
piłsudczyków. Jaka Polska po woj-
nie? to zbiór dokumentów i tek-
stów źródłowych wraz z komen-
tarzami, ukazujących, że zarówno 
na emigracji, jak i w okupowanym 
kraju różne partie i środowiska 
polityczne przygotowywały pro-

gramy i deklarowały, jakie będą 
rządy, granice i reformy społeczne. 
Jaka ma być reforma rolna, jaka 
nacjonalizacja przemysłu, a także 
co zrobić… z Żydami i mniejszo-
ściami narodowymi. Im bliżej było 
wyzwolenia, tym programy partii, 
nawet prawicowych, stawały się 
bardziej konkretne i zawierały co-
raz więcej postulatów, wysuwa-
nych od dziesięcioleci przez so-
cjalistów, ludowców i komunistów. 
Im bliżej granic II Rzeczypospolitej 
znajdowała się Armia Czerwona, 
tym bardziej radykalizowały się 
poglądy Polaków. Nie tylko pod 
wpływem PPR, co odnotowywał 
choćby gen. Tadeusz Bór-Komo-
rowski w meldunkach do Londynu.

Książka także do kupienia 
w naszej księgarni w Bielsku Pod-
laskim ul. Mickiewicza 124.

Zespół Szkół Technicznych 
w Czartajewie  otrzymał wsparcie 
w kwocie 14 tys zł na unowocze-
śnienie bazy dydaktycznej. Pienią-
dze pochodzą z rządowego projektu 

„Aktywna Tablica 2020”. Zostaną 
one przeznaczone na zakup lap-
topów wraz ze sprzętem umożli-
wiającym przetwarzanie wizerunku 
i głosu w czasie rzeczywistym za 
pośrednictwem transmisji audio-
wizualnej co na pewno przyczyni 
się do zwiększenia wykorzystania 
nowych technologii w procesie dy-
daktycznym.

O otrzymanie dofinansowa-
nia z programu „Aktywna Tablica” 
w województwie podlaskim starało 
się 135 szkół. Program w 80 proc. 
jest finansowany ze środków bu-
dżetu państwa.                       (cec)

Czartajew

Pieniądze dla ZST

Zarząd Województwa Podla-
skiego przyznał 1 700 000 zł na 
wsparcie 6 projektów służących 
lokalnej społeczności. Wsparcie 
otrzymają dwa samorządy z na-
szego terenu.

Miasto Brańsk otrzy-
ma dotacje w wysokości ponad  
130 tys. zł na przygotowanie 
ciągu pieszych nad rzeką Nu-
rzec. Projekt ukaże nowe oblicze 
rzeki Nurzec – będzie to kolej-
ne miejsce do rekreacji i wypo-
czynku. Wraz z utwardzeniem 
powierzchni zaplanowano ele-
menty małej architektury takie 
jak ławki, które mają nawiązy-
wać do małej architektury znaj-
dującej się na placu miejskim 
w Brańsku. Powierzchnia obszaru  

objęta rewitalizacją to 0,17 ha. 
Gmina Rudka również zy-

ska piękniejszą przestrzeń pu-
bliczną. 170 tys. zł, które uzyskała 
gmina zostanie przeznaczone na : 
budowę placów zabaw dla dzieci, 
boisk, altan, siłowni na świeżym 
powietrzu, punktów obsługi rowe-
rzystów oraz zagospodarowanie 
terenu. Te nowe przestrzenie zy-
skają miejscowości: Karp, Koce 
Borowe, Niemyje-Jarnąty, Niemy-
je-Ząbki oraz Olendy. Powierzch-
nia zrewitalizowanych obszarów 
to 0,65 ha. 

Środki na realizację projek-
tów pochodzą z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego (RPOWP) 
na lata 2014-2020.            (ech)

Brańsk – Rudka

Pieniądze na lokalną  
infrastrukturę
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Blaski i cienie Wspólnej
 Rozmowa z Krzysztofem Jurgie-

lem, Posłem EKR do Parlamentu Euro-
pejskiego 

- Wspólna Polityka Rolna ma wy-
jątkowe, duże znaczenie w Unii Euro-
pejskiej, wystarczy wskazać, że 40 proc. 
unijnego budżetu stanowią wydatki na 
rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. 
Jakie są tego przyczyny? Dlaczego UE 
w sposób szczególny traktuje politykę 
rolną Panie Pośle?

Krzysztof Jurgiel: - Wypada powie-
dzieć krótko o historii europejskiej Wspól-
noty, kiedy Polska znajdowała się pod rzą-
dami partii komunistycznej, uzależniona od 
Związku Sowieckiego, oddzielona „żelazną 
kurtyną” od Zachodu. Jedną z głównych 
przyczyn powołania Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej (EWG) były poważne problemy  
z zapewnieniem samowystarczalności żyw-
nościowej w Europie. Niedobory artykułów 
rolnych, cykliczne zaburzenia w podaży, 
a przy tym wysokie ceny w sklepie, odbijały 
się na nastrojach społecznych. Wbrew na-
szym wyobrażeniom o tych krajach, pewne-
go rodzaju ubóstwo żywnościowe ludności 
w latach powojennych było zjawiskiem do-
strzeganym przez polityków, że trzeba temu 
jakoś zaradzić. 

Pierwsze regulacje określające funk-
cjonowanie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 
zostały zawarte w Traktacie ustanawiającym 
EWG - 25 marca 1957 r. (tzw. Traktat Rzym-
ski). Produkcja rolna stała się strategicznym 
działem gospodarki, nadano jej priorytet, 
wspierając obficie dotacjami. Wahania ce-
nowe na rynkach rolnych, poważne kryzysy, 
były łagodzone instrumentami interwen-
cji. W poważnym stopniu zostały nałożone 
ograniczenia na wolnorynkowe mechanizmy. 

„Niewidzialna ręka rynku”, ulubione hasło li-
berałów w Polsce, nie miało wtedy zasto-
sowania. Skorzystali na tym, w pierwszym 
rzędzie, rolnicy europejscy, którzy za ciężką 
pracę zaczęli otrzymywać godziwe dochody. 
Natomiast konsumenci uzyskali dostęp do 
produktów żywnościowych po rozsądnych 
cenach. 

- „Niewidzialna ręka rynku” wią-
zała się w Polsce z transformacją go-
spodarczą. Rolnicy wspominają jak 
najgorzej koszmar przeobrażeń ryn-
kowych. Czy wybraliśmy właściwą 
drogę przemian, przejścia od scen-
tralizowanej, nakazowej gospodarki  
tzw. realnego socjalizmu? 

- Na ten temat toczą się spory do dnia 
dzisiejszego. Transformacja gospodarcza ze 
słynnym Planem Balcerowicza pozbawiła 
rolnictwa większości dotacji państwowych, 
była skrajnym rozwiązaniem rynkowym, nie-
znanym na świecie. „Terapia szokowa” na 
początku lat dziewięćdziesiątych wywoła-
ła gwałtowny wzrost cen przemysłowych 
środków produkcji, jednocześnie uderzając 
silnie w gospodarstwa rolne, które musiały 
sprzedawać produkty spożywcze po bardzo 
niskich cenach. Bankructwa gospodarstw ob-
ciążonych kredytami oraz cenowa depresja 
pogrążyły nasze rolnictwo w długotrwałym 
kryzysie. Bieda na wsi szerzyła się wówczas 
naprawdę dotkliwie. Gremialna likwidacja 
PGR- ów, bez oglądania się na skutki spo-
łeczne, przyniosła pracownikom ubóstwo 
i strukturalne bezrobocie. Z tym problemem 
borykamy się nawet obecnie. Będąc mini-
strem rolnictwa przygotowaliśmy w resorcie 
określone przedsięwzięcia, by odbudować 
gospodarczo tereny popegeerowskie. 

Kiedy już mówimy o skutkach Planu 
Balcerowicza, a nie był on jego autorem 

lecz zachodni, skrajni liberalni ekonomi-
ści współpracujący z Bankiem Światowym  
i Międzynarodowym Funduszem Walutowym, 
warto przypomnieć, że od 1 styczna 1991 
r. rząd T. Mazowieckiego otworzył szeroko 
granice dla całkowicie bezcłowego importu 
do Polski ok. 8000 towarów przemysłowych, 
rolniczych i żywnościowych, w tym wielu ta-
kich, które były wytwarzane u nas w dosta-
tecznych ilościach. Szacuje się, że przyczyną 
jednej trzeciej ogromnego bezrobocia, liczą-
cego ok. 3 mln osób, był niepotrzebny import 
towarów z zagranicy. 

- Na czym polega Wspólna Polityka 
Rolna UE, jakie są jej cele ?

- Ukształtowała się ona jako historycz-
nie pierwsza i najbardziej kompleksowa po-
lityka społeczno - ekonomiczna Wspólnoty. 
Regulacje prawne tego obszaru są zawarte  
w artykułach 38 - 47 Traktatu o Wspólnocie 
Europejskiej. Z kolei art. 39 Traktatu okre-
śla cele i zasady WPR. Co do celów są nimi: 
zwiększenie produktywności rolnictwa, sta-
bilizowanie rynków, zapewnienie dostępności 
towarów konsumentom po umiarkowanych, 
godziwych cenach, a także nie mniej istotne 

- dążenie do poprawy jakości życia, rozwój 
cywilizacyjnych urządzeń w zakresie infra-
struktury, w kulturze i edukacji. 

Podam dla ilustracji, jak olbrzy-
mi wzrost skali produkcji rolnej nastąpił  
w Niemczech, w dużej mierze dzięki WPR. 

Według Federalnej Agencji Rolnictwa i Żyw-
ności, w 1950 r. niemiecki rolnik karmił 10 
osób, obecnie wytwarza żywności 140. oso-
bom. Zaskakują nas takie informacje, ale są 
na pewno wiarygodne. Postęp technologiczny  
i biologiczny, organizacja chowu zwierząt 
metodą przemysłową - imponują efektami. 
Jednakże jest ta gorsza strona medalu, doty-
cząca szkód wyrządzanych środowisku. Stąd 
zrozumiały alert środowiskowy i klimatyczny, 
ogłoszony przez Unię Europejską. 

- Panie Pośle, proszę teraz wyja-
śnić zasady WPR, które są podobno nie-
zmienne, takie same jak na początku? 

- Rzeczywiście, nie uległy zmianom 
przez kolejne lata, obowiązują pomimo re-
form Wspólnej Polityki Rolnej. Koncepcja 
WPR opiera się na trzech podstawowych 
zasadach. Najpierw zasada wspólnego 
rynku, czyli swoboda przepływu produktów 
rolnych w ramach Wspólnoty, bez barier cel-
nych i protekcjonizmu państw członkowskich. 
W relacjach z krajami spoza Unii stosuje 
się wspólną politykę celną i ochronę przed 
konkurencją zewnętrzną. Zasada prefe-
rowania Wspólnoty przyznaje priorytet 

w zaopatrzeniu żywności wytworzonej na 
terenie krajów członkowskich, zapobiega-
jąc jednocześnie importowi tańszych towa-
rów, gorszej jakości. Zasada solidarno-
ści finansowej odnosi się do solidarnego 
uczestnictwa państw unijnych w finansowa-
niu WPR, niezależnie od znaczenia rolnictwa  
w ich gospodarkach. 

W ramach WPR realizowane są dwa 
filary pomocy wsi i rolnictwu: I filar – sta-
bilizujące dochody rolników dopłaty bezpo-
średnie, interwencje rynkowe, wspierające 
gospodarstwa w warunkach konkurencji 
na jednolitym rynku europejskim; II filar  

– fundusze na rozwój obszarów wiejskich, m 
in. modernizacja gospodarstw, rozbudowa 
infrastruktury, transfer wiedzy do rolnictwa.

- Od 2014 r. Polska jest członkiem 
Unii Europejskiej. Jak Pan ocenia wa-
runki przystąpienia naszego kraju do UE 
w sektorze rolnictwa?

- Negocjatorzy Traktatu Akcesyjne-
go Polski do UE, a byli nimi politycy rządu 
SLD - PSL, zgodzili się na niekorzystne, po-
wiedzmy otwarcie – dyskryminacyjne wa-
runki w zakresie dopłat bezpośrednich dla 
rolników, które wynosiły zaledwie 25 proc. 
pełnej, przewidzianej dla Polski kwoty. I choć 
wzrastały w kolejnych latach, nadal musi-
my zabiegać o wyrównanie, przynajmniej 
do poziomu średniej unijnej – obecnie około 
270 euro na hektar. Uległość wobec dygni-

tarzy brukselskich, klepiących po plecach, 
doprowadziła chyba do podpisania przez 
rząd PO – PSL, wiosną 2012 r., tzw. deklara-
cji węgierskiej ze zgodą na kontynuowanie 
dyskryminacji wsi polskiej w dopłatach bez-
pośrednich – w budżecie unijnym na lata  
2014 – 2020. Głównym problemem nieroz-
wiązanym do chwili obecnej jest zatem wy-
sokość dopłat bezpośrednich. 

- Jak Wspólna Polityka Rolna wpły-
wa na zmiany w polskim rolnictwie? 

- Akcesja Polski do UE oznaczała istotne 
zmianę ekonomiczną rolnictwa. Wejście na 
rynek europejski, wbrew początkowym oba-
wom rolników, ujawniło mocne atuty, silną 
pozycję sektora rolno – spożywczego po-
trafiącego skutecznie konkurować. Nastąpiło 
znaczne przyspieszenie procesów moderniza-
cji i restrukturyzacji rolnictwa. Rozwinęła się 
specjalistyczna, nowoczesna produkcja rolna 
w gospodarstwach, które przekształciły się  
w przedsiębiorstwa. Jednocześnie zachowali-
śmy, w większości, mniejsze i średnie gospo-
darstwa rodzinne. Mając dostęp do unijnych 
instrumentów finansowego wsparcia ze źró-
deł WPR zakłady przetwórstwa surowców 

rolnych przeszły modernizacje, wprowadziły 
nowe technologie, aby sprostać wysokim 
standardom i wymogom jakościowym obo-
wiązującym w UE. 

Sprostanie wszystkim wymaganiom nie 
odbyło się bez kosztów i wyrzeczeń. Przed 
akcesją, i później, kolejne rządy przeprowa-
dzały nieodpowiedzialną, krótkowzroczną 
prywatyzację, sprzedając jak leci, za bezcen, 
przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego 
firmom zagranicznym. Gdyby tego nie było 
rolnicy dzisiaj nie mieliby aż tak wielkich 
kłopotów ze skupem produktów, z nie-
uczciwymi praktykami dyktatu cenowego,  
a niekiedy zmowy cenowej.

Wpływ WPR na rolnictwo polskie nie 
budzi żadnych wątpliwości. Polska stała się 
ważnym producentem rolnym, liczącym się 
graczem na rynku unijnym. Weszliśmy do 
grona liderów, nawet w skali światowej, jeśli 
chodzi o produkcję jabłek, mięsa drobiowego, 
owoców miękkich i artykułów mleczarskich. 
Zaczynaliśmy w 2004 r. eksportem żywności 
na poziomie 4 mld euro, w tym roku jego 
wartość znacznie przekroczy 30 mld euro. 
Trzeba też jasno podkreślić poprawę sytuacji 
dochodowej rolników i ich rodzin. Wieś jakże 
inaczej obecnie wygląda: wodociągi, kanali-
zacja, nowe drogi i ośrodki kultury, Internet, 
wskazują, że coraz bliżej jest do warunków 
życia w mieście. Oczywiście, cywilizacyjne 
opóźnienia dają się jeszcze we znaki miesz-
kańcom wsi w niektórych regionach. 

- Polska, jako jeden z najwięk-
szych krajów UE, z uwagi na ol-
brzymie znaczenie rolnictwa, wiel-
kość produkcji oraz dużą liczbę go-
spodarstw, ma wszelkie podstawy,  
a przede wszystkim interesy, aby w spo-
sób aktywny kreować WPR. Jaki jest 
udział Pana Posła w tych staraniach 
dla dobra naszego rolnictwa?

- Od ponad dwudziestu lat zajmuję się 
kolejnymi budżetami Unii Europejskiej, skąd 
pochodzą środki finansowania Wspólnej Po-
lityki Rolnej. Jako poseł na Sejm RP, minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a obecnie poseł do 
Parlamentu Europejskiego. Prace nad nową 
WPR rozpoczęły się w 2016 r. Na mój wnio-
sek, kiedy kierowałem resortem rolnictwa,  
Rada Ministrów w 2017 r. przyjęła doku-
ment „Wspólna Polityka Rolna po 2020 r.  

– polskie priorytety”. Dla Polski najważniejsze, 
aby unijna polityka rolna zapewniała spra-
wiedliwe warunki konkurencji na jednolitym 
rynku, dlatego domagamy się wyrównania 
płatności bezpośrednich. Powinna sprzyjać 
gospodarstwom rodzinnym ze względu na 
ochronę środowiska, spełniającym również 
ważne funkcje społeczne w utrzymaniu kra-
jobrazu wsi polskiej i kultury ludowej. Nie 
może być zgody na obniżanie funduszy unij-
nych przeznaczanych na wsparcie produkcji 
i rozwój obszarów wiejskich, jeśli Europa 
chce zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe 
swoim obywatelom. 

W Parlamencie Europejskim pracowa-
łem nad pakietem legislacyjnym rozporządzeń  
w zakresie WPR na lata 2021-2027, przed-
stawionym przez Komisję Europejską. Musia-
łem reagować na zupełnie skrajne pomysły, 
niemożliwe do realizacji, dotyczyły proekolo-
gicznych zapisów. Z posłami grupy EKR za-
biegałem o wyłączenie małych gospodarstw 
do 5 ha z kryterium warunkowości. 

- Tego właśnie dnia, podczas sesji 
plenarnej PE w Brukseli, zabrał głos 
Pan Poseł domagając się zaprzestania 
dyskryminacji rolników polskich, wzy-
wając do wyrównania dopłat bezpo-
średnich. Ostre słowa nie wszystkim się  
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY SIEMIATYCKIEGO
z dnia 26 listopada 2020r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z wniesionym wnioskiem
Zgodnie z art. 11 d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.), art. 49 oraz 
art. 61 § 1 i § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Siemiatycze, ul. Kościuszki 35, 17-300 
Siemiatycze z dnia 2020-10-07r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 165505B od 
drogi wojewódzkiej nr 640 do miejscowości Boratyniec Ruski o długości 1968,00m, położonej 
w gminie Siemiatycze. 
Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ma 
Pan(i) prawo zapoznać się z wniesionym wnioskiem z dnia 07.10.2020 r., przez Wójta Gminy Siemiatycze 
i aktami sprawy oraz zgłosić wnioski, ewentualne zastrzeżenia i uwagi odnośnie zebranych dowodów i ma-
teriałów, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w tut. Starostwie Powiatowym 
pok. nr 221 (kontakt telefoniczny pod nr 85 656 65 31).
Jeżeli nie skorzysta Pan(i) z tego uprawnienia, po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja 
w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.   

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach:

1. Podlegających podziałowi
- w obrębie ewidencyjnym Anusin 0001, jednostce ewidencyjnej Siemiatycze 201009_2 -  działki nr:
47/1 (dzielona na działki 47/2, 47/3), 91/1 (dzielona na dz. 91/5, 91/6), 91/2 (dzielona na dz. 91/7, 91/8), 
91/3 (dzielona na dz. 91/9, 91/10), 91/4 (dzielona na 91/11, 91/12), 93/1 (dzielona na dz. 93/5, 93/6), 
93/2 (dzielona na dz. 93/7, 93/8),93/3 (dzielona na 93/9, 93/10), 93/4 (dzielona na dz. 93/11, 93/12), 
94/1(dzielona na 94/13, 94/14), 94/2 (dzielona na 94/15, 94/16), 94/3 (dzielona na dz. 94/17, 94/18), 
94/4 (dzielona na dz. 94/19, 94/20), 94/5 (dzielona na dz. 94/21, 94/22), 94/6 (dzielona na 94/23, 94/24), 
94/7 (dzielona na dz. 94/25, 94/26),94/8 (dzielona na dz. 94/27, 94/28), 95/1 (dzielona na dz. 95/29, 
95/30) 95/4 (dzielona na 95/47, 95/48), 95/5( dzielona na dz. 95/49, 95/50), 95/6 (dzielona na dz. 95/51, 
95/52), 95/9 (dzielona na dz. 95/53, 95/54), 95/10 (dzielona na 95/31, 95/32), 95/15 ( dzielona na dz. 
95/33, 95/34), 95/16 (dzielona na 95/35, 95/36), 95/21(dzielona na dz. 95/37, 95/38), 95/22 (dzielona 
na 95/39, 95/40), 95/23(dzielona na 95/41, 95/42), 95/25 (dzielona na 95/43, 95/44), 95/27(dzielona 
na 95/45, 95/46), 96/1 (dzielona na 96/9, 96/10), 96/3 (dzielona na 96/11, 96/12), 96/5 (dzielona na 
96/13, 96/14), 96/6 (dzielona na 96/15, 96/16), 96/7 9dzielona na 96/17, 96/18), 96/8 (dzielona na 
96/19, 96/20), 123/2 (dzielona na dz. 123/10, 123/11), 123/3 (dzielona na dz. 123/12, 123/13), 123/7 
(dzielona na dz. 123/14, 123/15),123/8 (dzielona na dz. 123/16, 123/17), 124 (dzielona na dz. 124/1, 
124/2), 125/1 (dzielona na 125/3, 125/4), 125/2 (dzielona na 125/5, 125/6), 126/1 (dzielona na dz. 126/4, 
126/5), 126/2 (dzielona na dz. 126/6, 126/7), 126/3 (dzielona na dz. 126/8, 126/9), 127/1 (dzielona na dz. 
127/4, 127/5), 127/2 (dzielona na dz. 127/6, 127/7), 127/3(dzielona na dz. 127/8, 127/9), 128/3 (dzielona 
na 128/7, 128/8), 128/4 (dzielona na dz. 128/9, 128/10), 128/6 (dzielona na dz. 128/11, 128/12), 129 
(dzielona na dz. 129/1, 129/2), 418 (dzielona na dz. 418/1, 418/2), 420 (dzielona na dz. 420/1, 420/2), 
423 (dzielona na 423/1, 423/2), 424/1 (dzielona na dz. 424/2, 424/3);
- w obrębie ewidencyjnym Boratyniec Ruski 0006, jednostce ewidencyjnej Siemiatycze 201009_2 -  działki 
nr: 255 (dzielona na dz. 255/1, 255/2), 256 (dzielona na dz. 256/1, 256/2), 257/1  (dzielona na dz. 257/3, 
257/4), 257/2 (dzielona na 257/5, 257/6), 258/4 (dzielona  na 258/5, 258/6), 259 (dzielona na dz. 259/1, 
259/2), 262 (dzielona na działki 262/1, 262/2), 263 (dzielona na 263/1, 263/2), 264 (dzielona na dz. 
264/1, 264/2), 265 (dzielona na dz. 265/1, 265/2), 267 (dzielona na 267/1, 267/2), 269 (dzielona na 
269/1, 269/2), 281 (dzielona na 281/1, 281/2), 282/1 (dzielona na 282/3, 282/4), 282/2 (dzielona na 
dz. 282/5, 282/6), 283 (dzielona na 283/1, 283/2), 308 (dzielona na 308/1, 308/2), 310 (dzielona na 
310/1, 310/2), 311 (dzielona na 311/1, 311/2), 312 (dzielona na 312/1, 312/2), 313 (dzielona na dz. 
313/1, 313/2), 314 (dzielona na dz. 314/1, 314/2), 315 (dzielona na 315/1, 315/2) 316 (dzielona na 
316/1, 316/2), 317 (dzielona na 317/1, 317/2);
działki po podziale przyjęte na rzecz jednostki samorządu terytorialnego zaznaczoną pogrubio-
ną czcionką, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
2. Stanowiących obecnie drogowy
- w obrębie ewidencyjnym Anusin 0001, jednostce ewidencyjnej Siemiatycze 201009_2 -  działki nr: 
408, 421;
- w obrębie ewidencyjnym Boratyniec Ruski 0006, jednostce ewidencyjnej Siemiatycze 201009_2 -  działki 
nr: 268, 266
3. Działki podlegające czasowemu zajęciu:
- brak
Zgodnie z art. 36 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadamia się, że wniosek Wójta 
Gminy Siemiatycze, nie może być załatwiony w terminie miesięcznym, przewidzianym w art. 35 § 3 KPA, 
z uwagi na skomplikowanie sprawy, które uniemożliwiło wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej w terminie miesięcznym od wpływu wniosku Inwestora. Przewidywany termin wydania 
decyzji o pozwoleniu na budowę ustala się nie później niż 01.02.2021r. Zgodnie z art. 37 § 1 KPA stronie 
służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Sta-
rosty Siemiatyckiego.
Znak sprawy: BS.6740.12.1.2020.PJ Z up. STAROSTY

mgr Marek Bobel
WICESTAROSTA

spodobały, nawet niektórym polskim 
deputowanym totalnej opozycji. 

- Nie mam takiej potrzeby, ani charakte-
ru, by schlebiać ważnym unijnym urzędnikom. 
Czapkowanie im z daleka pozostawiam po-
litykom opozycyjnym, którzy biegają na wy-
przódki z donosami na Polskę. Niestety, pro-
ponowany od lat podział środków w ramach  
I filara WPR prowadzi do utrzymywania rażą-
co niesprawiedliwych różnic w wysokości do-
płat bezpośrednich dla rolników w poszcze-
gólnych państwach członkowskich, w tym 
Polski. U decydentów unijnych nie dostrze-
gam specjalnych skrupułów, że jawnie są 
naruszane zapisy traktatowe: te wynikające 
z artykułu 18 dotyczącego zasady niedys-
kryminacji obywateli ze względu na przy-
należność państwową, następnie, zawarte  
w art. 40 ust. 2 Traktatu, z zakazem dyskry-
minacji między producentami UE oraz w art. 
39 ust. 2 mówiącym o tym, iż przy ustalaniu 
WPR mogą być brane pod uwagę różnice 
między regionami rolniczymi, nie zaś pań-
stwami członkowskimi.

- Jak można scharakteryzować, po-
krótce, zreformowaną Wspólną Politykę 
Rolną?

- Nadal jej podstawę stanowią dwa filary 
WPR, o których już rozmawialiśmy. W pierw-
szym filarze silne preferencje otrzymują dzia-
łania na rzecz środowiska, bo aż 30 proc. puli 
środków na dopłaty będą przeznaczane na 
działania prośrodowiskowe. Ekologia, prze-
ciwdziałanie zmianom klimatycznym, by sku-
tecznie poprawiać stan otoczenia przyrodni-
czego i wzmacniać bioróżnorodność, staje 
się centralnym zagadnieniem polityki unijnej, 
w czym musi uczestniczyć europejskie rol-
nictwo. Jeszcze więcej, do 35 proc. wspar-
cia w drugim filarze, uzależnia się od dzia-
łań realizujących programy środowiskowe.  
W Polsce do 12 proc. środków z II filara moż-
na będzie przesunąć na programy środowi-
skowe w I filarze. Ramy prawne zatwierdzone 
przez PE mają zagwarantować budżetowe 
wspieranie zrównoważonego rolnictwa, na-
stawionego na bardziej ekologiczną produk-
cję zdrowszej żywności, ze zmniejszonym 
użyciem nawozów mineralnych i pestycydów, 
a także troszcząc się o dobrostan zwierząt. 
Nasza grupa polityczna EKR wyraziła za-
strzeżenia do wysokiego poziomu wydatków 
na cele środowiskowe i klimatyczne. 

Dodam jeszcze, że pomimo naci-
sków Komisji Europejskiej, pozostaje zapis  
o utrzymaniu poziomu wsparcia krajowego 
na dotychczasowym poziomie. W wypadku 
wielkich gospodarstw dopłaty bezpośred-
nie zostały ograniczone do limitu 100 tys. 
euro, ale już po przekroczeniu kwoty 60 tys. 
euro, zaczyna się ich zmniejszanie. Chociaż 
Parlament Europejski zaakceptował poro-
zumienie w sprawie reformy WPR, trzeba 
będzie poczekać na wdrożenie przepisów. 
Przez kolejne dwa lata 2021 – 2022 będą 
obowiązywały przejściowe. 

- Na co mogą liczyć pol-
scy rolnicy i wieś polska 
w ramach nowej WPR na lata  
2021 – 2027?

- Najogólniej mówiąc, cele WPR są 
zorientowane na utrzymanie rentowności 
produkcji rolnej, stabilizację dochodów, ale 
najmocniej będzie wspierana polityka w za-
kresie ochrony środowiska i klimatu. Eko-
logicznie wytwarzane produkty w małych 
gospodarstwach otrzymały nadzwyczajny 
priorytet. Europejski Zielony Ład, którego 
założenia krytykowałem za pośpiech w reali-
zacji i zawyżone wymagania wobec rolników, 
stwarza jakieś szanse dla naszych gospo-

darstw jeśli będą podejmowały zrównowa-
żoną produkcję, wprowadzały standardy od-
nośnie do środowiska naturalnego. Nie mniej 
są też zagrożenia, ponieważ niełatwo będzie 
sprostać rygorom tzw. ekoschematów. I jesz-
cze jedno – młodym rolnikom na starcie, ale 
także później, daje się dość korzystne moż-
liwości wsparcia finansowego.  

Przekrojowym celem WPR jest wspie-
ranie wiedzy, innowacji oraz cyfryzacji w rol-
nictwie i na obszarach wiejskich. Państwa 
członkowskie, i oczywiście Polska, będą 
musiały przedstawić do zatwierdzenia Ko-
misji Europejskiej propozycje konkretnych 
interwencji, programów wspierania rolnictwa 
i rozwoju obszarów wiejskich, sformułowane  
w Krajowym Planie Strategicznym. 

Pakiet legislacyjny Komisji Europejskiej, 
w części dotyczącej finansowania WPR, bu-
dzi sporo rozczarowań. Proponowana kwota 
dla wszystkich krajów to 324,3 mld euro  
w cenach stałych, a to oznacza cięcia o ok. 
15 proc. w stosunku do lat 2014 – 2020. 
Na dopłaty bezpośrednie przypadnie Polsce 
21,3 mld euro - a było 23 mld euro w dobie-
gającej końca perspektywie finansowej. Ko-
rzystając wszakże z możliwości przesuwania 
funduszy będzie realne podwyższenie dopłat 
z obecnych 81 proc. - do 84 proc. średniej 
unijnej wynoszącej teraz do ok. 270 euro.

 Prezydencja niemiecka, przy 
współudziale większości politycznej 
PE oraz biurokracji unijnej, doprowa-
dziła do ustanowienia mechanizmu 
oceny praworządności jako narzędzia 
presji politycznej, a także karania 
Polski i Węgier, których rządy nie po-
dzielają ideologii lewicowej, nie za-
mierzają wdrażać rewolucji kulturowej  
i obyczajowej, niszczącej nasze tradycje, 
tożsamość narodową i rodzinę. Weto 
Polski w tej sprawie zablokuje budżet 
długoterminowy UE, razem z korona-
funduszem. Czy rolnicy nasi mogą się 
obawiać, Panie Pośle, wstrzymania wy-
płat, jakichś ograniczeń finansowania 
programów pomocowych?

 - Z całą odpowiedzialnością oraz pew-
nością odpowiadam, że do tego nie dojdzie. 
Owszem, 

 Unia z jej tzw. elitami i urzędnikami, 
którzy potrafią z dużą dowolnością interpre-
tować zapisy traktatowe, nie może jednak 
posunąć się do skrajnych, niebezpiecznych 
rozwiązań. Aroganckie łamanie traktatów 
o funkcjonowaniu UE i WPR oznaczałoby 
wejście na szybką ścieżkę do rozpadu Unii. 

- Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiał: Leszek Koleśnik

Polityki Rolnej

Pandemia nie spowodowała całkowite-
go zastoju w kulturze. Ośrodki Kultury zosta-
ły decyzją władz zamknięte. Nie znaczy to 
jednak, że niczego nie można zrobić. Przed 
budynkiem Siemiatyckiego Ośrodka Kultury 
pojawiła się wystawa plenerowa  pt. „Woje-
wództwo Białostockie u progu Niepodległości 
II Rzeczypospolitej”. Na planszach prezento-
wane są nie tylko informacje historyczne. Są 
fotografie, mapy, wycinki prasowe i pamiątki 
pochodzące z czasów II RP. Wystawa została 
przygotowana przez białostocki Oddział IPN.

(cec)

Siemiatycze

Wystawa plenerowa

Ponad 80 tys. zł przyznał Zarząd Wo-
jewództwa Podlaskiego gminie Siemiatycze 
na pomoc związane w usuwaniu  azbestu. 
Pozwoli to właścicielom 119 nieruchomości 
z terenu gminy pozbyć się toksycznego po-
krycia dachów. Będą oni mieli zapewniony 
jego odbiór, przetransportowanie i unieszko-
dliwienie. Projekt, który będzie realizowany 
w I półroczu 2021 r. uczestniczył w konkursie 
ogłoszonym przez LGD „Tygiel Doliny Bugu”.

(cec)

Siemiatycze

Będzie mniej  
azbestu

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 
2020” to program Instytutu Książki zapew-
niający dostęp do nowoczesnych technolo-
gii mieszkańcom miejscowości w gminach 
o najniższych dochodach podatkowych na 
jednego mieszkańca.  Istotą programu jest 
wyposażanie bibliotek w tych gminach w no-
woczesny sprzęt komputerowy. W ostatnim 
czasie beneficjentem tego programu została 
Gminna Biblioteka Publiczna gminy Dziad-
kowice. Za otrzymane dofinansowanie z IK 
w wysokości 17 060 zł powiększone o 3 100 
zł wkładu własnego zakupiono kompletny 
zestaw komputerowy z dodatkowym wypo-
sażeniem i oprogramowaniem.

(s)

Dziadkowice

Komputery  
dla biblioteki
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GMINA NAREWKA

Z żalem żegnamy

wieloletniego współpracownika 

i przyjaciela naszej gazety

śp. Roberta Panka
twórcę kultury, muzyka, 

kompozytora i dyrygenta, globtrotera,

autora codziennego hejnału Białegostoku

Zespół „Wieści Podlaskich”

Łącząc się w żałobie i smutku

składamy serdeczne wyrazy współczucia

Stanisławowi Derehajło
Wicemarszałkowi Województwa Podlaskiego

z powodu śmierci 

OJCA
Wydawca i redakcja „Wieści Podlaskich”

Urząd Gminy w Narewce 
zakupił ozonatory i wypożycza je 
mieszkańcom gminy (na 24 godzi-
ny). Ozonowanie jest jedną z metod 
dezynfekcji nie wymagającą użycia 
środków bakteriobójczych.  Można 
w ten sposób odkazi mieszkanie po 
kwarantannie, ale także zdezynfe-
kować samochód odgrzybiając kli-
matyzację. Warto jednak wiedzieć, 
że ozonowanie usuwa bakterię, ale 
nie wirusy, a więc na pewno nie za-
bezpieczy przed COVID-19.

Aby skorzystać z ozonatora 
należy telefonicznie (85 682 98 
80) ustalić z pracownikiem Urzędu 
Gminy jego dostępność.              (un) 

Ozonatory 
powietrzaczyli nieoceniona pierwsza 

pomoc w ratowaniu zdrowia i ży-
cia ludzkiego. 

DEFIBRYLA-
TOR AED to me-
dyczne urządze-
nie do przeprowa-
dzenia reanimacji 
po nagłym zatrzy-
maniu krążenia. 
Jest ono na tyle 
proste i intuicyj-
ne w obsłudze, 
że osoby nawet 
bez przeszkolenia 
medycznego potrafią z jego wy-
korzystaniem udzielić efektywnej 
pierwszej pomocy! 

W trosce o bezpieczeństwo 
osób odwiedzających nasz urząd, 
Gmina Narewka zakupiła to nieoce-

Defibrylator AED w Urzędzie Gminy
nione w sytuacjach kryzysowych 
urządzenie! Znajduje się ono zaraz 
za wejściem do budynku Urzędu 

Gminy (z prawej 
strony)

Już nieba-
wem podobny 
sprzęt ratu-
jący zdrowie 
i życie ludzkie 
trafi również 
do przestrze-
ni publicznej 
w Narewce, 
dzięki czemu 

możliwe stanie się szybkie udziele-
nie pomocy potrzebującym, jeszcze 
przed przyjazdem karetki pogoto-
wia. A nie zapominajmy, że czas 
reakcji w tego typu sytuacjach ma 
kluczowe znaczenie... 

19 i 20 listopada pracowni-
cy socjalni z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Narewce 
wraz z kierownikiem - Elżbietą 
Potoniec odwiedzili podopiecz-
nych Dziennego Domu Pomocy 
w Lewkowie Starym i użyczyli im 

Lewkowo Stare

Podopieczni DDP  
otrzymali pulsoksymetry

PULSOKSYMETRY służące do po-
miaru saturacji krwi. Osoby starsze 
zostały poinstruowane, jak nale-
ży korzystać z urządzeń, a także 
dokonano pierwszych pomiarów. 
Wszystkie uzyskane wyniki były  
prawidłowe. 

12 listopada 
2020 r. w Lewkowie miał miejsce 
żywiołowy przemarsz Familijnej Or-
kiestry Dętej, która wykorzystując 
oryginalne rekwizyty grające, po-
darowała wyglądającym zza okien 
mieszkańcom wsi oraz przejeżdża-
jącym tędy akurat kierowcom odro-
binę radości, uśmiechów na twarzy 
i… energetycznego żółtego koloru, 

jaki królował na przeciwdeszczo-
wych płaszczach paradujących 
uczestników zakończonego właśnie 
projektu pt. „Arteterapia – sposób 
na lepsze jutro!”. 

Wspomniany projekt to 
ogromne przedsięwzięcie – jak 
się okazało, jedyne na tak dużą 

Przemarsz „Familijnej Orkiestry” przez Lewkowo
skalę w całym naszym wojewódz-
twie! Jego wieloetapowej realizacji 
podjęli się: GMINA NAREWKA (lider 
projektu),GOPS w Narewce (realiza-
tor) oraz Stowarzyszenie Polart Art 
w Socach (partner), a celem tego 
zadania była poprawa i pogłębie-
nie relacji społecznych w rodzinach 
z terenu gminy wiejskiej Narewka.

Wszystko zaczęło się jeszcze 

w wakacje, kiedy to w Lewkowie 
Starym, przy tzw. rotundzie, a cza-
sem też w miejscowej świetlicy, od-
bywały się różnorodne warsztaty 
i ciekawe formy zajęć dla dzieci 
oraz dorosłych. W toku ich trwania 
powstawały prace, które na pierw-
szy rzut oka wydawały się zupełnie 

zwyczajne, natomiast przyjrzenie 
się im z bliska oraz próby swobod-
nej interpretacji w szerszym gronie, 
ujawniały ich drugie dno i odkry-
wały głębsze znaczenie. Wielkofor-
matowe wydruki z przebiegu podej-
mowanych przez ostatnie miesiące 
działań oraz ilustracje powstałych 
prac goszczą od teraz na ogro-
dzeniu oraz w wolnej przestrzeni 
w przywołanym miejscu, w związku 
z czym pozostają łatwo dostępne 
dla każdego, kto zechce przyjrzeć 
się efektom tego nowatorskiego 
działania z bliska. (do czego oczy-
wiście gorąco wszystkich zachęca-
my!)

Po zakończonej paradzie 
przez wieś, uczestnicy projektu, 
jak i obecni na podsumowaniu 
współorganizatorzy, tj. Zastępca 
Wójta Gminy Narewka – Łukasz 
Zasim, Kierownik GOPS w Narewce 

– Elżbieta Potoniec, przedstawiciele 
stowarzyszenia Polart Art.: Moni-
ka Sielska i Magdalena Łukaszuk, 
Prezes LGD „Puszcza Białowieska” 

– Eugeniusz Kowalski oraz Dyrektor 
GOK w Narewce – Marcin Siekierko 
spotkali się przy lewkowskiej rotun-
dzie, gdzie zorganizowane zostały 
jeszcze ostatnie z przewidzianych 
w projekcie aktywności, m.in. bitwa 

na kulki oraz rodzinne gryzmoły. 
Zwieńczeniem całego spotkania 
była natomiast projekcja filmu ze 
zrealizowanych działań. Z nutką 
sentymentu i miłych wspomnień, 
a niekiedy także wzruszeń, ogląda-
li go wspólnie wszyscy obecni, zaś 

doskwierającą w międzyczasie zim-
ną aurę pogodową pomogły ocie-
plić rozgrzewające napoje, ciepły 
poczęstunek od KGW Łuczyna oraz 
żar rozpalonego ogniska...

Projekt współfinansowany był 
przez Unię Europejską w ramach 
Osi Priorytetowej IX: ROZWÓJ LO-
KALNY Działanie 9.1 Rewitalizacja 

społeczna i kształtowanie kapitału 
społecznego 9.6 Strategie rozwoju 
lokalnego kierowane przez społecz-
ność.

Serdeczne podziękowania 
kierujemy również w stronę Lokal-
na Grupa Działania Puszcza Biało-

wieska, jaka od samego początku 
udzieliła ogromnego wsparcia, wie-
dzy oraz pomocy przy powstawaniu, 
a następnie realizacji tego nietuzin-
kowego projektu, łączącego ze sobą 
sztukę z kreatywnym działaniem 
na rzecz szeroko pojętej integracji 
społecznej. Ślicznie dziękujemy!!!

UG Narewka

Nie daj się rakowi
– 1970. Na pacjentki mamobus 
będzie oczekiwał przy Ośrodku 
Kultury przy ul. 1 Mają 18.

Badania są przeprowadzane 
z zachowaniem ścisłego reżymu 
sanitarnego ze strony personelu jak 
i pacjentek – obowiązkowe masecz-
ki. Osoby urodzone w innych latach 
niż wyżej także mogą zbada swoje 
piersi, ale już odpłatnie. Koszt ba-
dania to 80 zł.                      (czar)

Cd. ze str. 1

PRZECZYTANE
„Oskarżenia wobec nie-

go są niesprawiedliwe, nie są 
oparte na faktach i faktom 
wprost i bardzo ostro przeczą”
Jarosław Kaczyński o Łukaszu 

Szumowskim
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nektaru było dużo i „eldorado” trwa-
ło do około połowy czerwca. Można 
było zebrać miód wielokwiatowy na 
bazie kruszyny i maliny, w całkiem 
przyzwoitych ilościach sięgających 
od kilku do kilkunastu kilogramów 
z najlepszych rodzin. Pojawiła się 
też przez kilka dni spadź liściasta. 
Wydawało się, że sytuacja pogodo-
wa się ustabilizowała. Częste desz-
cze dały nadzieję na pożytek z gryki. 
Rok wilgotny i ciepły charakteryzuje 
się zwykle intensywnym pożytkiem 
gryczanym. Lipa też wykształciła 
bardzo duże ilości kwiatostanów, 
była wręcz „obsypana kwiatami”. 
Pszczelarze z wielką nadzieja 
czekali na te poszukiwane miody 
odmianowe. Nadzieje okazały się 
jednak płonne. Lipa praktycznie nie 
nektarowała na większości terenu 
kraju. Wystąpiły jedynie spora-
dyczne odstępstwa od tej zasady. 
W gniazdach pszczelich w okresie 
kwitnienia lipy było „sucho i głodno”. 
Pszczoły przeszły szybko w stan 
oszczędzania tego co wcześniej 
zebrały. Sam w pasiece ustawionej 
w centrum Puszczy Knyszyńskiej 
z 28 rodzin odwirowałem około 
30 kg miodu lipowego. Z gryką 
było bardzo podobnie pomimo 
burz i wilgoci gryka bardzo słabo 
nektarowała, co jest nietypowym 
zjawiskiem w takich warunkach 
pogodowych. 

Dlaczego lipy (obsypane 
kwiatem) i uprawy gryki nie nek-
tarowały pomimo stosunkowo wil-
gotnego lata nie umiem powiedzieć. 
Niestety nasza wiedza nie pozwala 
wyjaśnić tego faktu. Człowiek wie-
lu jeszcze rzeczy nie jest w stanie 

Przysłowia  ludowe  na  grudzień 

Gdy  na  początku  grudnia  pogoda  stała,  zima  będzie  długo  biała.
Gdy  w  Barbarę  (4  XII)  pada  -  zima  ostra  się  zapowiada.
Barbara  po  wodzie  święta  po  lodzie.
Święty  Ambrożej  (7  XII)  zimy  przysporzy.
Grudzień  to  miesiąc  zawiły,  czasem  srogi,  czasem  miły.
Mroźny  grudzień,  wiele  śniegu - żyzny  roczek  będzie  w  biegu.
Suchy  grudzień  stoi  za  to,  że  sucha  będzie  wiosna  i  suche  lato.
Co  zima  przychłodzi,  lato  wynagrodzi.
Gdy  na  Gody  leży  śnieg  srogi,  to  na  Wielkanoc  zielone  odłogi.
Dzień  Sylwestrowy  (31  XII)  pokaże  dzień  lipcowy.  

Polskie  przysłowia  ludowe  wybrał  i  dodał  zdjęcia  
Jan Ciełuszecki

Sezon pszczelarski 2020

W styczniu 2020 roku było kilka 
dni kiedy to obserwowałem ro-
dziny pszczele, których robotnice 
(najprawdopodobniej noszące wodę 
do gniazda) wykonywały regularne 
loty. Efektem tego było rozpoczęcie 
czerwienia przez matki, lub też nie 
kończenie czerwienia jesiennego. 
Czerw w gniazdach w styczniu jest 
anomalią, gdyż zwiastuje ciężką 
zimowlę i słabą kondycję rodzin 
na przedwiośniu. Luty też był cie-
pły czego efektem było czerwienie 
matek już praktycznie we wszyst-
kich rodzinach pszczelich. W okre-
sie stycznia i lutego sporadycznie 
tylko występowały przymrozki, co 
dodatkowo sprzyjało czerwieniu 
matek. W marcu dni stają się dłuż-
sze i zaczyna się zwykle nowy se-
zon pszczelarski. Niestety marzec 
i kwiecień były miesiącami chłod-
nymi, w których często w nocy 
występowały przymrozki a dni były 
słoneczny i suche. Dla pszczół taki 
przebieg warunków pogodowych 
był również wyjątkowo niekorzyst-
ny. Wyczerpane czerwieniem od 
stycznia rodziny pszczele z coraz 
większym trudem starały się do-
trzymać do ciepłych dni i możli-
wości pozbycia się kału. W efekcie 
w chłodnym a i dodatkowo wyjąt-
kowo suchym kwietniu w rodzinach 
zaczęła się rozwijać nosemoza 
i wiele z nich wykazywało typowe 
objawy biegunki. Przy czym należy 
stwierdzić, że zjawiska te nie miały 
ekstremalnego charakteru. Tem-
peratury w nocy często spadały 
poniżej zera. Pogodne słoneczne 
i suche dni z temperaturą na słoń-

cu „całkiem wysoką” prowokowały 
pszczoły do wylotu z ula. Niestety 
w cieniu było zdecydowanie poniżej 
10°C w efekcie zdrętwiałe pszczoły 
sprowokowane słońcem często nie 
wracały do ula. Pożytek z iwy prak-
tycznie nie został wykorzystany, 
a należy pamiętać, że jest to jedna 
z najbardziej nektarodajnych roślin 
w naszym klimacie. Pożytek z klonu 
również „przepadł”. Wystąpiło przy 
zjawisko bardzo nietypowe, pole-
gające na anomaliach w kolejności 
zakwitania poszczególnych gatun-
ków roślin. W normalne lata wy-
stępuje ściśle określona kolejność 
w kwitnieniu roślin. A więc kwitnie 
iwa, klon, sady (zaczyna się od ały-
czy a kończy zwykle na jabłoniach), 
mniszek, rzepak itd. W roku 2020 
było inaczej rzepak zakwitł przed 
drzewami owocowymi i kwitł razem 
z mniszkiem. Przy czym kwietnio-
wa susza sprawiła, że mniszek był 
karłowy bez rozwiniętej rozety li-
ściowej z kwiatem drobnym słabo 
wykształconym. Wiadomo, że ro-
ślina cierpiąca na niedobór wody 
źle nektaruje, albo nie nektaruje 
w ogóle. Zasuszony mniszek w ni-
skiej temperaturze praktycznie nie 
nektarował. A pamiętajmy miód 
z mniszka jest jednym z najsmacz-
niejszych i bardzo poszukiwanym 
przez koneserów. Niska wilgotność 
powietrza sprawiała że wydzielany 
nektar dodatkowo szybko odparo-
wywał. 

Rzepak zakwitł przed sadami 
a nawet bzem, gdy normalnie jest 
odwrotnie. W okresie kwitnienia 
rzepaku, pogoda była w „kratkę” tzn. 
dzień słoneczny ciepły oraz dwa dni 

wietrzne i deszczowe. Pogoda taka 
powtarzała się praktycznie do koń-
ca maja. Niemniej wytrawni pszcze-
larze pozyskali z rzepaku nawet do 
8-10 kg miodu a z najlepszych ro-
dzin nawet więcej. Należy tu zwró-
cić uwagę, że pożytek rzepakowy 
okupiony jest bardzo dużym ryzy-
kiem. Pszczoły są często podtrute, 
środkami chemicznymi takimi jak 
neonikotynoidy i fungicydy, które 
teoretycznie „nie szkodzą pszczo-
łom” oraz tymi, które szkodzą 
czyli owadobójczymi niewłaściwie 
stosowanymi. Współczesne środki 
ochrony roślin często określane są 
przez producentów mianem inteli-
gentnych czy też trzeciej a nawet 
czwartej generacji. Proza życia jest 
inna, pszczoła lotna opryskana na-
wet fungicydem, który nie szkodzi 
teoretycznie pszczołom, albo nie 
wraca do ula (najlepsza sytuacja) 
albo wraca i przynosi na sobie 
stężone substancje chemiczne do 
środowiska rodziny pszczelej. To, że 
one nie zabijają bezpośrednio nie 
znaczy, że nie szkodzą. Środki te 
często pobudzają pszczoły lub też 
wywołują nietypowe objawy jak np. 
masowa wymiana matek na rze-
paku. W ostatnich latach prowadzę 
obserwacje porównawcze pszczół 
ustawionych na rzepaku i w śro-
dowisku leśnym. Okazuje się, że 
występują znaczne różnice w za-
chowaniu pszczół. Postaram się 
w przyszłości o tym napisać więcej.

Bałagan w kolejności kwitnie-
nia trwał do drugiej połowy maja, 
kiedy to po opadach deszczu za-
kwitły masowo praktycznie razem 
wszystkie rośliny. W tym okresie 

Cd. ze str. 1 zrozumieć i dociec bezpośrednie-
go wpływu określonych czynników. 
Faktem jest, że jedyną możliwością 
przetrwania dla wielu pszczelarzy 
było karmienie pszczół i produkcja 
ziołomiodów na bazie wyciągów 
z ziół oraz sacharozy. Pamiętajmy, 
że są to też bardzo wartościowe 
produkty pszczele. 

Podobno liczba rodzin pszcze-
lich w Polsce wzrosła w 2020 roku 
do poziomu około 1,6 mln. Zbiory 
miodu natomiast zdecydowanie 
spadły pomimo większego nap-
szczelenia. Szacuję spadek zbio-
rów miodu w 2020 roku o 30-50% 
w stosunku do lat typowych. Rynek 
szybko zareagował na tą sytuację 
korektą cen. Dzisiaj typowy słój 
miodu 1,2-1,25 kg kosztuje od 
40 zł w górę. Brakuje praktycznie 
wszystkich miodów gatunkowych 
począwszy od rzepakowego, przez 
akacjowy i lipowy, po gryczany oraz 
spadziowy. Wrzos i nawłoć również 
nie naktarowały. 

Pszczelarze nie będą wspo-
minać dobrze kończącego się roku 
2020. Kiepska zimowla, słabe zbio-
ry, nietypowy przebieg sezonu to 
czynniki wystarczające do zajęcia 
takiego stanowiska. Jedynym wy-
jątkiem mogą być ci, którzy mieli 
zapasy niesprzedanego miodu 
z poprzednich lat. Hodowlą pszczół 
zajmuję się od ponad 40 lat i nie 
pamiętam, by miód tak dobrze się 
sprzedawał. Rzeczywiści to jest to 
co pszczelarze będą z westchnie-
niem zachwytu wspominać na te-
mat sezonu pszczelarskiego 2020. 

Prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier

92 Mistrzostwa Polski w bie-
gach przełajowych w Kwidzynie 
odbyły się 28 listopada 2020r, na 
terenach rekreacyjno-wypoczynko-
wych Miłosna. Wśród startujących 
zawodników nie zabrakło przedsta-
wiciela Klubu Sportowego PARKIET 
HAJNÓWKA. Nasze barwy z powo-
dzeniem reprezentował Łukasz Kli-
miuk, który na dystansie 3 km zajął 
bardzo dobre 14 miejsce w kate-

KS Parkiet Hajnówka  
na Mistrzostwach w Kwidzynie

gorii wiekowej U18. W tej katego-
rii startowali zawodnicy rocznika 
2003 i 2004. Łukasz w swoim rocz-
niku ukończył bieg na pozycji 5, co 
rokuje duże nadzieje w przyszłym 
roku, gdy będzie starszym roczni-
kiem w swojej kategorii wiekowej. 
Wyniki zawodów można znaleźć na 
stronie internetowej: https://domtel-

-sport.pl/wyniki,zawody,4930 
Roman Sacharczuk

Aż 8 firm złożyło swoje ofer-
ty w przetargu na zaprojektowanie 
i budowę 25 kilometrowego odcin-
ka S-19 Malewice – Chlebczyn. Pięć 
z nich mieści się w szacunkach in-
westora. Najtańsza ofertę złożyła 
turecka firma Kolin  Inşaat Turizm 
Sanayi ve Ticaret A.Ş (665,21 mln 
zł), najdroższą – i przekraczająca 
szacunki  zamawiającego - kon-
sorcjum firm Kobylarnia i Mirbud 
(831,14 mln zł)..

Podpisanie umowy w sys-
temie „Projektuj i buduj” nastą-
pi w pierwszym kwartale 2021 r, 
a uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji przewidziane 
jest na III/IV kwartał 2022 r.. Budo-
wę tego odcinka ekspresowej S-19  
zaplanowano na lata 2022 – 2025.

Droga ominie od zachodu 

Siemiatycze wyprowadzając ruch 
tranzytowy z miasta oraz przekro-
czy dolinę Bugu estakadą o długości 
658 metrów.

Zaplanowano dwa węzły 
drogowe – Siemiatycze Północ na 
skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 

Są chętni do budowy drogi S-19  
na terenie powiatu siemiatyckiego

690 w kierunku Ciechanowca, oraz 
Siemiatycze Południe na skrzyżowa-
niu z droga krajową 62 w  kierun-
ku Drohiczyna. Nowa ekspresówka 
będzie miała po dwa pasy ruchu 
w każda stronę oraz pasy awaryjne.

(cec)

29 października 2020 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Czyżach podsumowano tegorocz-
ny konkurs plastyczny ph. „Piękno 
Białoruskiego Folkloru na Podlasiu”. 
Na konkurs wpłynęło  25 prac od 
przedszkolaków i uczniów Szkoły 
Podstawowej w Czyżach. Komisja 
Konkursowa przyznała następujące 
nagrody: 

- I miejsce – Zofia Suproniuk – kl. IV, 

- II miejsce – Ola Andrejuk – kl. VI,
- III miejsce  ex aeque – Martyna 

Kondratiuk i Dawid Jakoniuk, obo-
je z klasy VI.

Wyróżnienia za udział wśród 
najmłodszych: 

- Nina Grygoruk – kl. O (5-6 latki)
- Wiktor Grygoruk - kl. O (5-6 latki)

Konkurs udało się przeprowa-
dzić pomimo odwołania tegorocz-
nych „Jesiennych Spotkań z Folklo-
rem Białoruskim”. Nagrody i dyplomy 
okolicznościowe laureatom konkursu 
zostaną wręczone indywidualnie z za-
chowaniem rygoru sanitarnego. (ugc)

Czyże
Konkurs plastyczny
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