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POEZJA

REGINA ŚWITOŃ

                      …a Pan wydobędzie z waszego cierpienia

                       ogromne bogactwo dla was i dla innych

                                                                 Jan Paweł II

Per aspera ad astra

Nad jagiellońskim miasteczkiem
duch męczenników czuwa:
ksiądz Jerzy Popiełuszko-błogosławiony
i Edward Jung. Ten, w taśmie czasu, 
na swoją świętość czeka. 
Relikwie męki rosą ciszy otulił gaj. 
Tego z Okopów, całunem fal obmyła
rzeka.

Znany i nieznany, z Podlaskiej Ziemi,
do światła nieba przez krzyż.
Stułą cierpienia złączeni niebiańscy
przyjaciele. W wersetach próśb 
odnajdziesz ich pomocną dłoń. 
Tu, przy knyszyńskim kościele.
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Informacje z pracy samorządu

• 15 października wykonano modernizację kotłowni w budynku Urzędu 
Miejskiego w Knyszynie i budynku Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej. 
złożono dokumenty do wniosku o płatność na modernizację kotłowni 
węglowych w budynku Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej 
dofinansowanej ze środków Programu operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko.
 

• Dnia 19.10.2015 r. złożono dokumenty rozliczeniowe do przyznanej przez 
WFOŚiGW w Białymstoku dotacji na zakup średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla knyszyńskiej OSP.
 

• W dniu 05.11.2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie 
zadania pn.: Kompleksowe odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych na terenie Gminy Knyszyn.
 

• W dniu 05.11.2015 r. ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonej nr. geodezyjnym 94 położonej w Wojtówcach.
 

• W dniu 10.11.2015r. ogłoszono II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonych nr. geodezyjnymi 2361 i 2359/2 położonych w 
Knyszynie przy ul. Tykockiej.
 

• W dniu 10.11.2015 r. ogłoszono II Przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr. geodezyjnymi 2428, 2429, 2430, 
2433 (zabudowa budynkiem OSP) położonymi przy ul. Szkolnej w 
Knyszynie. 
 

• W dniu 16.11.2015 r. podano do publicznej wiadomości wykaz dotyczący 
2lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 44,4 m  przy ul. Szkolnej 7                 

w Knyszynie przeznaczonego do sprzedaży wraz z piwnicą oraz oddaniem      
w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie działki oznaczonej nr. 
geodezyjnym 2187/3.
 

• W związku ze sprawą dotyczącą skreślenia z rejestru zabytków budynku 
przy ul. Grodzieńskiej nr 96 w Knyszynie dnia 20 listopada odbyła się wizja 
lokalna z udziałem przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa  
o/Białystok.
 

• Złożono wniosek w celu uzyskania decyzji wyrażającej zgodę na realizację 
inwestycji drogowej dla budowy ulicy Zamoyskiego w Knyszynie. 
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• Uzyskano decyzję ustalającą warunki zabudowy oraz sporządzono 
dokumentację projektową dla adaptacji budynku byłego komisariatu policji 
na potrzeby biblioteki gminnej. Uzyskano decyzje Podlaskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalająca na wykonanie 
inwestycji, do Starostwa Powiatowego w Mońkach złożono wniosek o 
wydanie pozwolenia na budowę. Przygotowywany jest wniosek o 
dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Termin 
składania wniosków 25.01.2016 r.
 

• Wykonano podsypanie dróg w ramach środków funduszu sołeckiego w 
miejscowościach Kalinówka Kościelna oraz Guzy.
 

• Opracowano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Knyszyn na lata 
2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. Obecnie trwają konsultacje 
społeczne tego programu.
 

• W urzędzie miejskim opracowywana jest ewidencja zbiorników 
bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym 
celu do właścicieli nieruchomości na terenie naszej gminy skierowane zostały 
ankiety, które mają także za zadanie monitorowanie prawidłowości wywozu 
ścieków i osadów ściekowych.
 

• Do mieszkańców Knyszyna, których nieruchomości nie są podłączona do 
sieci kanalizacyjnej została skierowana informacja o konieczności wykonania 
takiego podłączenia. Na wykonanie przyłącza mieszkańcy mogą uzyskać 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
 

• Urząd Miejski w Knyszynie zachęca wszystkich mieszkańców do 
korzystania z usług za pośrednictwem platform internetowych e-Puap oraz 
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia.
 

• Zakończył się projekt bezpłatnej nauki pływania „Umiem pływać” 2015. 
Zajęcia dla 30 uczniów klas III szkół podstawowych był finansowany ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Podlaskiego Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Gminy Knyszyn. Został złożony wniosek o 
kontynuację projektu w roku 2016 dla 60 uczniów.
 

• W odpowiedzi na wniosek złożony do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w ramach programu rządowego „Książki naszych marzeń” gmina podpisała 
umowę dotacji na kwotę 3170 zł przy wkładzie własnym wynoszącym 792,50 
zł. Dotacja została przekazana szkołom, które zakupiły nowości czytelnicze 
do bibliotek szkolnych.
 

• Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku zostanie złożony wniosek o 
udzielenie wsparcia finansowego za zakup książek do bibliotek szkolnych na 
kwotę ok. 15 tys. zł, wkład własny to 20%.
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Jest czerwony, błyszczący i już z daleka nikt nie ma 
wątpliwości, że to jedzie wóz strażacki. W 
nowoczesnym mercedesie pracują knyszyńscy 
strażacy. Oby musieli go używać jak najrzadziej!

Nowy wóz

 październiku firma Bocar 
Sp. z o.o. dostarczyła Wzamówiony przez Gminę 

K n y s z y n  n o w y  s a m o c h ó d  
ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Knyszynie.

To wóz średniego typu, ze 
zbiornikiem na 3,5 tysiąca litrów. 
Posiada agregat prądotwórczy, 
wyciągarkę elektryczną, radiostacje, 
radiotelefony, zestaw sprzętu. 

Dodatkowo samochód wyposażony 
jest w sterowany za pomocą pilota 
maszt oświetleniowy z reflektorami. 
To pierwszy od ponad 30 lat nowy 
pojazd dla strażaków z gminy 
Knyszyn. Ostatni zakupiono w latach 
80. XX wieku.

Nowy wóz strażacki koszto-
wał 664 tys. zł. Na ten cel Gmina 
Knyszyn pozyskała dofinansowanie 
w kwocie 425 tys. zł ze środków:
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- Komendanta Głównego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Warszawie – 
150 tys. zł.
- Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP 
Województwa Podlaskiego przyzna-
ło dofinansowanie ze środków 
pochodzących z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych – 150 tys. zł;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku – 50 tys. zł;
- Powiatu Monieckiego – 25 tys. zł;
- Nadleśnictwa Knyszyn – 10 tys. zł;
- Nadleśnictwa Czarna Białostocka – 
5 tys. zł;
- Nadleśnictwa Krynki –  20 tys. zł;
- Nadleśnictwa Nowogród – 15 tys. 
zł.
Środki własne Gminy Knyszyn to 
239 tys. zł.

Warto dodać, że w ostatnim 
czasie zakupiono nowy sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy dla jednostki 
OSP w Knyszynie za blisko 8 tys. zł, 

w tym uzyskano dofinansowanie w 
kwocie 4,8 tys. zł.Część wyposażenia 
nowego wozu strażackiego przenie-
siono ze starszych pojazdów.

15 listopada odbyło się 
uroczyste poświęcenie i przekazanie 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
do knyszyńskiej OSP. Uroczystość 
rozpoczęła się zbiórką jednostek i 
pocztów sztandarowych przy 
remizie. Następnie odprawiono mszę 
św. w intencji strażaków. Po niej 
przemaszerowano na plac przed 
urzędem miejskim, gdzie nastąpiło 
poświęcenie i przekazanie samocho-
du strażakom. Oprócz tego wręczono 
odznaczenia. W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele wszystkich 
instytucji, które dofinansowały 
zakup wozu.

Wraz z nowym mercedesem 
knyszyńscy strażacy mają 3 
samochody gaśnicze. Najstarszy z 
nich — STAR 244 — 18 listopada  
wystawiono na sprzedaż.                  •
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Dzieje się na drogach
Jesienią w gminie Knyszyn zakoń-
czono kilka inwestycji drogowych. 
Jednocześnie magistrat przygotowuje 
się do projektów, które mają szansę na 
realizację w 2016 r.

Gościniec po królewsku
14 października odebrano od 
wykonawcy zmodernizowany   
Gościniec Królewski. Zaraz też 

Asfalt do Poniklicy
Dobiegła końca modernizacja drogi 
w stronę Poniklicy. Zadanie obejmo-
wało wykonanie żwirowej warstwy 
wyrównawczej i  nawierzchni 
asfaltowej na odcinku 620 m oraz 
remont przepustu .

Inwestycja była możliwa 
dzięki porozumieniu Gminy Knyszyn 
z  P o w i a t e m  M o n i e c k i m  i  
Nadleśnictwem Knyszyn. Całkowita 
wartość zadania wyniosła  186 tys. zł. 
Każdy z partnerów pokrył 1/3 
kosztów. 

W przyszłym roku planowa-
ne jest doprowadzenie tej drogi do 
Poniklicy wraz z wykonaniem 
chodników we wsi.

Tymczasem już teraz w 
Poniklicy wymieniono oświetlenie 
uliczne. Stare lampy zastąpiono 
nowoczesnymi ledowymi. Oświetle-
nie powstało również wzdłuż ul. 
Zamkowej i ul. Witosa w Knyszynie.

Na zdjęciach: prace na nowej drodze w 
stronę Poniklicy
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złożono dokumenty rozliczeniowe 
dotacji celowej udzielonej przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego, która opiewała na 31 
tys. zł. Całkowity koszt prac to ponad 
89,2 tys. zł.

Modernizacja drogi rolni-
czej dojazdowej do pól  obejmowało 
karczowanie drzew i krzewów, 
wyprofilowanie drogi, wykonanie 
rowów przydrożnych, remont 
przepustów, wykonanie podbudowy 
oraz nawierzchni żwirowej na 
odcinku 970 m. 

Bez błota przy blokach
i cmentarzu

Po około 30 latach od budowy 
bloków ich mieszkańcy doczekali się 
porządnie zagospodarowanej posesji. 
W listopadzie trwały prace przy ul. 
Szkolnej. W ich trakcie wykonano 
dojazd i chodnik do bloków. Wjazd 
ułożono z polbruku, a chodnik z 
płytek betonowych. Powstał również  

Odbiór od wykonawcy zmodernizowanego Gościńca

żwirowy plac postojowy. Całkowita 
wartość zadania wyniosła 56 tys. zł.

We współpracy z parafią 
wyrównano plac parkingowy przed 
cmentarzem w Knyszynie. Już w 
tegoroczny weekend Wszystkich 
Świętych mogły tam parkować 
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samochody. Dzięki sprawnemu 
kierowaniu ruchu w to miejsce przez 
policję, nie pozostawiano aut wzdłuż 
drogi krajowej  Mońki – Białystok, 
co znacznie poprawiło bezpieczeń-
stwo osób odwiedzających knyszyń-
ską nekropolię. 

W przyszłym roku prace 
nad  powiększen iem p lacu  i  
modernizacją jego nawierzchni będą 
kontynuowane.

20 października zakończono remont 
740 m chodnika we wsi Wojtówce. 
Prace prowadzono

Roboty we wsiach

 w porozumieniu 
gminy z Powiatem Monieckim. Po-
wiat dostarczył niezbędne materiały, 
natomiast wykonanie było po stronie 
Gminy Knyszyn. Całkowita wartość 
zadania wyniosła ok. 100 tys. zł.

W ciągu ostatnich miesięcy 
wykonano również modernizacje 
dróg wiejskich z funduszu sołeckie-

go. Zostały one wykonane w 
sołectwach: Zofiówka, Wojtówce, 
Kalinówka Kościelna, Guzy, Jaskra 
oraz Wodziłówka. Koszt tych prac 
opiewał łącznie na kwotę ok. 61 tys. 
zł.

Plany na 2016 r.

 ul. Goniądzkiej i 
Podlaskiej w Knyszynie oraz drogi 
gminnej wraz ze skrzyżowaniem z 
drogą powiatową w Guzach. Całko-
witą wartość projektu oszacowano na 
871 tys. zł.

Na bieżąco knyszyńscy urzędnicy 
szukają źródeł dofinansowania i 
przygotowują plany modernizacji 
kolejnych dróg w gminie. Jest duża 
szansa, że w przyszłym roku uda się 
zrealizować co najmniej kilka 
inwestycji.

29 października złożono w 
ramach tzw. schetynówki wniosek o 
dofinansowanie budowy, rozbudowy 
i modernizacji
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Gmina Knyszyn w partner-
stwie z powiatem ma zamiar w 
przyszłym roku złożyć wniosek o 
dofinansowanie przebudowy dróg do 
wsi Jaskra i Czechowizna oraz ul. 
Jagiełły ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Natomiast Powiat Moniecki w 
partnerstwie z gminami Knyszyn i 
Jasionówka planuje złożenie 
wniosku o dofinansowanie ze 
środków programu transgranicznego 
przebudowy drogi Zofiówka – 
Nowiny Kasjerskie – Nowiny Zdroje 
– droga krajowa nr 8.

Gmina Knyszyn również    
w porozumieniu z powiatem 
wykonuje dokumentacje projektowe 
przebudowy dróg powiatowych: do 
Czechowizny i Zofiówki oraz Nowin 
Kasjerskich i Nowin Zdrojów. 
Całkowita wartość wykonywanych 
dokumentacji projektowych wynosi 
59 tys. zł. 

Magistrat  szykuje się 
ponadto do przebudowy knyszyń-
skiego rynku. Już zlecono opraco-
wanie niezbędnej dokumentacji 
projektowej. W części parkowej 
planowane jest wykonanie: alejek z 
kostki kamiennej, fontanny, pomnika 
niepodległości z historyczna tablicą, 
stylowych latarni, ławek i koszy; 
natomiast w części wschodniej 
Rynku wykonanie parkingu oraz 
usunięcie krzewów i remont 
chodników.

Łączna wartość zadań 
drogowych wykonanych w 2015 r. 
wynosi ok 607 tys. zł, w tym środki 
zewnętrzne ok. 245 tys. zł.                •

ESD
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Podziękowanie
za okazaną pomoc materialną, 
finansową oraz życzliwość:

• Zarządowi Stowarzyszenia 
Pomocy Bliźniemu „Purmia” 
w Zofiówce;
 

• Burmistrzowi Knyszyna, radnym, 
sołtysom oraz mieszkańcom  wsi 
Zofiówka, Słomianka, 
Czechowizna, Kalinówka 
Królewska, Nowiny Kasjerskie, 
Guzy; 
 

• Mieszkańcom Knyszyna: 
Panu Henrykowi Olesiewiczowi, 
Pani Barbarze Greleckiej, 
Pani Teodorze Daniszewskiej.

           Dyrektor, współpracownicy oraz 
pacjenci przebywający  na  oddziałach 
szpitalnych SP ZOZ im. dr. E. Jelskiego 
w Knyszynie składają serdeczne 
podziękowania.
           Dzięki  wsparciu  materialnemu 
oraz finansowemu, które otrzymaliśmy 
od Państwa  zminimalizowaliśmy  koszty 
żywienia chorych, a pozyskane w ten 
sposób oszczędności pozwoliły  na 
poprawienie diagnozowania i leczenia 
pacjentów.

po. Dyrektora
SP ZOZ w Knyszynie
Ludmiła Łapińska

Knyszyn 19.11.2015 r.                   
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24 października odbyły się obchody 
związane z 25. rocznicą śmierci 
doktora Edwarda Jelskiego.

Z pomysłem ich organizacji 
wyszło Knyszyńskie Towarzystwo 
Regionalne im. Zygmunta Augusta. 
Przyłączyły się do nich również 
Urząd Miejski w Knyszynie, tutejsza 
parafia oraz rodzina doktora.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. za duszę zmarłego 
koncelebrowaną przez trzech 
kapłanów . Następnie złożono kwiaty 
pod tablicą pamiątkową wmurowaną 
w gmach Szpitala im. dr. Jelskiego. 
Bezpłatny autokar zawiózł chętnych 

25. rocznica śmierci dr. Jelskiegona cmentarz w Łubiance, gdzie lekarz 
został pochowany. Obchody zakoń-
czyło otwarte spotkanie Knyszyń-
skieo Towarzystwa Regionalnego, na 
którym wspominano postać Edwarda 
Jelskiego. 

Edward  Je lsk i  zaczą ł  
kierować szpitalem w Knyszynie w 
1965 r. W latach 70. zaangażował się 
w jego rozbudowę. Na terenie tego 
szpitala zmarł nagle 23 października 
1990 r. Ostatni numer „Nowego 
Gońca Knyszyńskiego” niemal w 
całości został poświęcony postaci 
doktora.

•

Rodzina przy grobie doktora Edwarda Jelskiego w Łubiance
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Prawo i Sprawiedliwość – 829 – 52,04%
„Kukiz'15” — 197 — 12,37%
Platforma Obywatelska RP – 196– 12,30%
Polskie Stronnictwo Ludowe –129– 8,10%
KORWiN — 83 — 5.21%
Zjednoczona Lewica — 60 — 3,77%
Nowoczesna Ryszarda Petru – 52 – 3,26%
Partia Razem — 34 — 2,13%
KWW Zbigniewa Stonogi — 9 — 0,56%
Kongres Nowej Prawicy — 3 — 0,19%
Samoobrona —1 — 0,06%

 

Bohdan Józef PASZKOWSKI (PiS) — 878 — 55,32%
Mieczysław BAGIŃSKI (PSL) — 400 — 25,20%
Sylwia Emilia ZANIEWSKA (KWW Forum Obywatelskie) — 102 — 6,43%
Roman TOPCZEWSKI (KWW Polska Obywatelska — 89 — 5,61%
Krystyna SOKÓŁ (KWW Pakt Obywatelski) — 76 — 4,79%
Marian POGODA (KWW Mariana Pogody) — 42 — 2,65%
 
Wyniki wyborów do Sejmu w woj. podlaskim

Prawo i Sprawiedliwość — 45,38%
Platforma Obywatelska RP — 16,74%
„Kukiz'15” — 9,07%
Polskie Stronnictwo Ludowe — 8,07%
Zjednoczona Lewica — 7,35%
Nowoczesna Ryszarda Petru  — 5,37%
KORWiN — 4,66%
Partia Razem — 2,59%

Jak głosowała gmina Knyszyn?
25 października odbyły się wybory 
parlamentarne. Polacy wybrali w 
nich posłów i senatorów na nową 
kadencję. 

Mieszkańcy gminy Kny-
szyn nie należą do aktywnych wybor-
ców. Frekwencja wyniosła tu tylko  
41,76% przy wojewódzkiej 47,10% i 
ogólnopolskiej 50,92%. W wyborach 
do Sejmu oddano 1593 głosów waż-
nych, 71 było głosami nieważnymi.

Jak zawsze głosowano w 3 
komisjach wyborczych: w urzędzie 
miejskim, w Knyszyńskim Ośrodku 
Kultury oraz z ZS w Kalinówce 
Kościelnej. W mieście frekwencja 
była minimalnie wyższa niż na wsi. 
We wszystkich komisjach najwięcej 
głosów oddano na kandydatów PiS. 
Przewaga tej partii nad pozostałymi 
była większa wśród wyborców na 
wsi.                                                   •

Wyniki wyborów do Sejmu w gminie Knyszyn
komitet wyborczy – liczba głosów – % głosów

Kandydaci do Sejmu z największym poparciem
 w gminie Knyszyn
imię i nazwisko – liczba głosów – % głosów

Krzysztof JURGIEL — 440 — 27,62%
Dariusz PIONTKOWSKI — 149 — 9,35%
Adam ANDRUSZKIEWICZ — 93 — 5,84%
Tomasz CIMOSZEWICZ — 83 — 5,21%
Robert TYSZKIEWICZ — 66 — 4,14%
Elżbieta KRASZEWSKA — 47 — 2,95%
Mieczysław Kazimierz BASZKO — 46 — 2,89%
Włodzimierz SZYPCIO — 46 — 2,89%
Szczepan Kamil BARSZCZEWSKI – 45 – 2,82%
Bożena Jolanta JELSKA-JAROŚ – 44 – 2,76%
Krzysztof Janusz BIL-JARUZELSKI – 42 – 2,64%

Wyniki wyborów do Senatu w gminie Knyszyn
imię i nazwisko (komitet wyborczy) — liczba głosów — % głosów

Wyniki wyborów do Sejmu w Polsce

Prawo i Sprawiedliwość — 37,58 % 
Platforma Obywatelska — 24,09 %
„Kukiz'15” — 8,81 %
Nowoczesna Ryszarda Petru —7,60 %
Zjednoczona Lewica — 7,55 %
Polskie Stronnictwo Ludowe — 5,13 %
KORWiN — 4,76 %
Partia Razem — 3,62 %
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Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
obowiązkiem właściciela jest 
przyłączenie jego nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej. W 
przypadku, gdy budowa sieci kanali-
zacyjnej jest technicznie lub ekono-
micznie nieuzasadniona, należy 
wyposażyć nieruchomość w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych 
(szambo) lub w przydomową oczy-
szczalnię ścieków bytowych. Jeśli 
kanalizacja istnieje, przyłączenie do 
niej nieruchomości nie jest obowiąz-
kowe tylko, jeżeli nieruchomość jest 
wyposażona w przydomową oczy-
szczalnię ścieków.

Jeżeli  właściciele nie 
przyłączą swoich nieruchomości do 
kanalizacji, burmistrz nakaże decyzją 
administracyjną przyłączenie danych 
nieruchomości do sieci kanalizacyj-
nej. Decyzja ta podlega egzekucji 
administracyjnej. Jeżeli właściciel 
nie wykona tego obowiązku, będzie 
podlegał karze grzywny.

Do czasu podłączenia nieru-
chomości do sieci kanalizacyjnej 
będą przeprowadzane kontrole posia-
danych zbiorników bezodpływo-
wych lub przydomowych oczy-
szczalni ścieków oraz umowy i 
rachunki potwierdzające wywóz 
nieczystości ciekłych przez przedsię-
biorców, którzy otrzymali zezwole-
nie Burmistrza Knyszyna na 
prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości 
ciekłych z terenu gminy Knyszyn. 

Wykaz firm, które mają zezwolenie 
na odbieranie ścieków w gminie 
Knyszyn:
• ZGKiM, ul. Rynek 39, 19-120 
Knyszyn;
• Cezary Pietrzycki, Krypno Wielkie 
94a, 19-111 Krypno;
• TRANSBUD Walenty Pacewicz,     
ul. Saturna 54, 15-680 Białystok;
• TOI TOI Polska Sp. z o. o., ul. Pło-
chocińska 29, 03-044 Warszawa;
• MPO Sp. z o. o., ul. 42. Pułku 
Piechoty 48, 15-950 Białystok.

B u r m i s t r z  K n y s z y n a  
zwrócił się z  prośbą do mieszkańców 
gminy o wypełnienie ankiety 
dotyczącej kanalizacji. Można ją 
pobrać ze strony internetowej 
www.knyszyn.pl lub odebrać u 
sołtysa wsi. Wypełnioną ankietę 
należy dostarczyć do sołtysa lub do 
Urzędu Miejskiego w Knyszynie, 
pok. 6a.

Warto pamiętać, że istnieje 
możliwość uzyskania dofinanso-
wania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku na wykona-
nie podłączenia nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej (informacje na 
stronie obok).                                    •

RED

Kanalizacja obowiązkowa
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zorem ubiegłego roku 
uczniowie szkoły, nauczy-Wciele i członkowie Kny-

szyńskiego Towarzystwa Regional-
nego przeprowadzili 1 listopada 
kwestę przed knyszyńskim cmenta-
rzem. Tym razem trwała ona jeden 
dzień. Jednocześnie została lepiej 
nagłośniona poprzez dwukrotne 
ogłoszenie w niedziele 25 październi-
ka i 1 listopada przez księży 
informacji o zbiórce w wiadomoś-
ciach na koniec mszy. Ponadto 
zostały wykonane plansze, na 
których zamieszczono zdjęcia 
nowych nagrobków lub poddanych 
rewitalizacji, sfinansowanych ze 

środków zebranych w czasie 
ubiegłorocznej dwudniowej kwesty.

 Podczas  tegorocznej  
kwesty zebrano 4300 złotych. Jest to 
kwota zbliżona do ubiegłorocznej. 
Biorąc pod uwagę jeden dzień 
zbiórki, należy uznać to za duży 
sukces. Głównym organizatorem 
była szkoła na czele z dyrektor Marią 
Łempicką. W kweście uczestniczyli: 
- Młodzież szkolnego koła Caritas 
„Dobro Daje Nadzieję” oraz 
harcerze: Ola Bogdan, Magda 
Wardach, Malwina Wróblewska, 
Natalia Płaszczyk, Monika Budna, 
Natalia Grelecka, Julia Kobeszko, 
Emilia Adamska, Marlena Zalewska, 

Za nami kolejna udana kwesta przy cmentarzu

Hojni knyszynianie
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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Wiktoria Milewka, Magda Stefano-
wicz, Monika Klimowicz, Joanna 
Masłowska, Paulina Pochodin, 
Aleksandra Bujnicka, Sylwia Zabiel-
ska, Julian Iwanicki, Marcin Janko-
wski, Marek Citkowski, Patrycja 
Adamska, Dawid Borys, Kamil 
Cuter, Arkadiusz Olesiewicz, Agata 
Woźniewska, Ola Orłowska, Zuzan-
na Dzierżanowska, Julia Śledziew-
ska, Paulina Dubicka, Natala Paszko, 
Iza Borys, Iza Sokolewicz, Mateusz 
Narel, Konrad Daniłowski
- Nauczyciele: Joanna Klimowicz, 
Agnieszka Bagińska, Justyna 
Jaromińska, Adam Śledziewski, 
Wioletta Dzierżanowska, Joanna 
Ostrowska, Maria Łempicka, 
Bernadeta Przybyszewska
- Członkowie KTR: Andrzej Pasz-
kowski, Dorota Czerepko, Krzysztof 
Bagiński,  Michał Jankowski,  
Jarosław Chmielewski i Andrzej 

Daniszewski .
Organiza torzy  kwesty  

dziękują wszystkim uczestnikom za 
udział a ofiarodawcom za ich hojność 
     Zebrane fundusze zostaną 
przeznaczone na :
- pokrycie kosztów już wykonanych 
robót — 968 złotych.
- wykonanie nagrobka na grobie 
nieznanego żołnierza. Z wniosku 
napisanego przez Krzysztofa 
Bagińskiego pozyskano na ten cel      
z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 
1500 złotych. Brakująca kwota 
zostanie uzupełniona ze środków 
zebranych w tym roku 
     W minionym roku potrzebę 
renowacji dwóch nagrobków zgłosili 
mieszkańcy Knyszyna. Prosimy o 
dalsze zgłaszanie zaniedbanych 
grobów ludzi zasłużonych, którymi 
nie ma komu się opiekować 

              •
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Kuchenne rewolucje w Knyszynie
Magda Gessler, znana restauratorka, 
prowadząca program „Kuchenne 
rewolucje” oraz jurorka „Master 
Chefa”, gościła w Knyszynie w 
mieszczącym się przy rynku lokalu 
gastronomicznym „Bar u Marka”.

Ekipa Magdy Gessler 
gościła w Knyszynie od 15 listopada, 
nagrywając w „Barze u Marka” 
kolejny odcinek programu „Kuchen-
ne rewolucje”. A zmiany są rzeczywi-
ście rewolucyjne — kiedyś „Bar u 
Marka”, dziś „Kugel”, do tego nowe 
menu i zmiana wystroju wnętrza. 
Teraz jest bardziej elegancko, a 
jednocześnie przytulniej, na ścianie 
wisi piękna, duża rycina starego 
rynku w Knyszynie. 18 listopada 
odbyła się uroczysta kolacja z Magdą 
Gessler, podczas której serwowano 
tatara ze śledzi, rosół z kury, gulasz z 
indyka i wołowiny z kuglem, czyli 
babką ziemniaczaną oraz pyszny 
sernik. Nie zabrakło też naszej 
lokalnej potrawy, jaką są knysze, 

których smakiem Gessler była 
zachwycona. Na kolację zostali 
zaproszeni m.in. burmistrz Knyszyna 
i starosta moniecki.

Z wizyty programu w 
Knyszynie cieszą się władze miasta.
— To duża promocja dla naszego 
miasta — mówi Jarosław Chmielew-
ski. — Knyszyn zostanie pokazany w 
jednej z największych stacji telewi-
zyjnych, a pani Magda jest przecież 
marką samą w sobie. A tak prywatnie 
to bardzo miła i ciepła osoba.

Prowadząca „Kuchenne 
rewolucje” podkreślała, że najwięk-
szym skarbem kulinarnym naszego 
regionu są lokalne potrawy, których 
walorów wciąż nie doceniamy. Do-
dała, że nasze miasteczko ze swoją 
wielokulturową historią bardzo jej się 
podoba, jest czyste, schludne i 
zadbane, a  Podlasie ją urzekło.

Emisja programu odbędzie 
się prawdopodobnie w pierwszej 
połowie 2016 r.                                 •

Ź
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Sukces sekcji taekwondo Huzar Knyszyn

Cup” w Warszawie. W zawodach 
wzięło udział 7 zawodników. Justyna 
Osiecka zajęła I miejsce i zdobyła 
złoto.                                                 •

KOK

W 7. Technicznych Mistrzostwach 
Polski w Taekwondo Olimpijskim 
Justyna Osiecka w kategorii Senior II 
zajęła II miejsce i zdobyła srebrny 
medal. Mariusz Jerzy Mosiej — 
trener prowadzący — zdobył 2 
srebrne medale — indywidualnie 
oraz w parze.

W klasyfikacji drużynowej 
turnieju dziecięcego  Taekwondo 
Mazda Cup, Huzar Knyszyn zdobył 
III miejsce w klasyfikacji ogólnej. Na 
ten sukces złożyły się indywidualne 
wyniki w poszczególnych grupach.
Chłopcy rocznik 2007:
- I miejsce - złoto - David Diego Tapia 
Wielakin
- IV miejsce - Paweł Olszyński 
Chłopcy rocznik 2006: 
- II miejsce - srebro - Piotr Budny 
Dziewczynki rocznik 2006: 
- II miejsce - srebro - Kornelia Mnich 
- III miejsce - brąz - Wiktoria 
Bierdzio 
Dziewczynki rocznik 2005:
- III miejsce - brąz - Oliwia Sidorska 
- IV miejsce - Wiktoria Lićwinko 
Pary synchroniczne:
- III miejsce Oliwia Sidorska i 
Sebastian Mnich.

Do ogólnej punktacji weszły 
także Wiktoria Bierdzio i Piotr Budny 
oraz Wiktoria Lićwinko i Krzysztof 
Czerech.

Zawodnicy z Knyszyna 8 
listopada wzięli też udział w 
zawodach o Puchar Poomsae 
Cent rum Kul tu ry  Ambasady  
Republiki Korei „3rd KCC Poomsae 
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17 października na leśnych trasach   
Pietrasza w Białymstoku odbył się 
finał wojewódzki w indywidualnych 
biegach przełajowych. Zespół Szkół 
z Kalinówki Kościelnej reprezen-
towali chłopcy z gimnazjum w 
składzie: Patryk Mnich, Piotr 
Karejwo, Rafał Romanowski, 
Damian Skutnik, Adrian Dołżyk oraz 
Eryk Lewocz. 

Zawodnicy tego dnia nie 
zawiedli i pobiegli na swoim bardzo 
dobrym poz iomie ,  za jmując  
indywidualnie wysokie lokaty. Bieg 

odbywał się na dystansie 1500 m, a 
jego trasa była bardzo wymagająca. 
Przypomnieć należy, że w finale 
startowało 60 najlepszych zawodni-
ków województwa podlaskiego 
wyłonionych w eliminacjach 
powiatowych i kolejno półfinale 
wojewódzkim. Najlepiej zaprezen-
tował się Patryk Mnich zajmując III 
miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
Damian Skutnik oraz Eryk Lewocz 
swoje biegi ukończyli na VIII 
miejscu. Adrian Dołżyk, Piotr 
Karejwo i Rafał Romanowski zajęli 

ARTUR AUGUSTYNOWICZ

Chłopcy z Gimnazjum w  Kalinówce  Kościelnej

mistrzami  województwa podlaskiego
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miejsca w drugiej dziesiątce. 
Wspomnieć należy też Artura 
Romanowskiego, który był obecny 
we wszystkich finałach odbywają-
cych się do tej pory. W tym roku także 
dzielnie wspierał zespół w półfinale 
wojewódzkim. 

Po zsumowaniu punktów 
wszystkich zawodników, chłopcy z 
naszego gimnazjum zajęli I miejsce 
w województwie. To ogromny 
sukces gimnazjalistów z Kalinówki 
Kościelnej. Chłopcy bardzo mocno 
pracowali na ten wynik wiele lat. 
Dodać należy, że w ubiegłym roku ci 
sami zawodnicy zajęli II miejsce, a 
wcześniej jeszcze jako uczniowie 
szkoły podstawowej III miejsce w 
województwie. 

Serdeczne  podziękowania 
kieruje do pani dyrektor Marty 
Bartnik za wsparcie idei sportu w 
naszej szkolnej społeczności oraz 
panu Władysławowi Szwejkowskie-
mu za opiekę nad zawodnikami 
p o d c z a s  p i e r w s z e g o  e t a p u  
tegorocznych zmagań biegowych w 
Mońkach. Dziękuję zawodnikom za 
trud i ciężką pracę, jaką włożyli w 
realizację marzenia o mistrzostwie 
województwa podlaskiego 2015-
2016 r. w indywidualnych biegach 
przełajowych. 

  •

Konkurs
„Pomagając naturze – 
pomagamy ludziom”

Burmistrz Knyszyna ogłosił konkurs, 
który ma na celu kształtowanie            
i promowanie wśród uczniów właści-
wej postawy sprzyjającej trosce        
o środowisko oraz pomoc ludziom 
chorym w postaci dofinansowania 
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

W ramach konkursu ucznio-
wie szkół i przedszkoli z terenu 
gminy Knyszyn mają zbierać 
plastikowe nakrętki z opakowań po 
napojach i artykułach spożywczych 
oraz chemii gospodarczej. Nie należy 
zbierać metalowych nakrętek oraz 
nakrętek z opakowań po smarach, 
rozpuszczalnikach, farbach i innych 
trujących chemikaliach.

Zbiórka potrwa do 25 
kwietnia 2016 r. Każdorazowo 
zebrane do żółtych worków nakrętki 
będą ważone i przekazywane przez 
szkołę wyznaczonemu pracowniko-
wi urzędu.

W konkursie zwyciężają 3 
klasy (oddziały), które zbiorą 
najwięcej kilogramów nakrętek w 
przeliczeniu na jednego ucznia. 
Najlepszym zostaną przyznane 3 
nagrody w formie dofinansowania 
wycieczki lub innego wyjazdu 
rekreacyjnego. Za zajęcie I miejsca 
klasa otrzyma 1000 zł, za II miejsce 
—  700 zł, a za III — 500 zł.

Ogłoszenie wyników kon-
kursu nastąpi do 30 kwietnia 2016 r.

•
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a ź d z i e r n i k  t o  m i e s i ą c  
o b f i t u j ą c y  w  r o c z n i c e  Pzwiązane z postacią Jana 

Pawła II. 2 października 1979 r. Jan 
Paweł II w Nowym Jorku powiedział: 
„Troska o dziecko jest pierwszym i 
pods tawowym sprawdzianem 
stosunku człowieka do człowieka”. 2 
października 2015 r. w Zespole Szkół 
w Kalinówce Kościelnej odbył się XI 
Zjazd Podlaskiej Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II. Myślą przewodnią  
spotkania było hasło tegorocznego 
tygodnia wychowania: „Wychowy-
wać do pełni człowieczeństwa”.

Uroczystość rozpoczęła 
msza św. w kościele pw. św. Anny w 

Kalinówce, której przewodniczył abp 
Edward Ozorowski. W Eucharystii 
wzięły udział poczty sztandarowe  
szkół, przybyłych na tę uroczystość.

Homilię wygłosił ks. dr 
Bogdan Skłodowski, dyrektor 
Wydziału Katechetycznego Kurii 
Metropolitalnej Białostockiej. Kaz-
nodzieja nawiązał do liturgicznego 
wspomnienia Świętych Aniołów 
Stróżów obchodzonego w Kościele     
2 października. Podkreślił, cytując 
św. Augustyna, że Bóg, ustanawiając 
aniołów, aby nas strzegli, okazał nam 
wielką miłość. „Zupełnie za darmo 
— mówił  — otrzymaliśmy od Bożej 
Opatrzności tak wspaniałych 

Zjazd szkół im. Jana Pawła II
ks. ANTONI WISZOWATY
 ANETA HRYNIEWICKA
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Przyjaciół”. Ks. Skłodowski zwrócił 
też uwagę, że przyjaźń zakłada 
wzajemność, dlatego Aniołom należy 
się z naszej strony szacunek, 
posłuszeństwo i wdzięczność. 
Kaznodzieja zauważył, że św. Jan 
Paweł II nie tylko mocno wierzył w 
obecność i działanie Aniołów, ale też 
o nich nauczał, wskazując na 
wypełniane przez nich zadania, do 
których należą m.in.: adoracja Boga, 
pośrednictwo między Bogiem a 
ludźmi, zwiastowanie ludziom woli 
Bożej, strzeżenie ludzi, udział w 
historii zbawienia. Homilię zakoń-
czyło zawierzenie opiece Aniołów 
Stróżów i wstawiennictwu św. Jana 
Pawła II uczniów, rodziców i 
nauczycieli szkół i placówek 
noszących imię Papieża Polaka.

Druga część spotkania 
odbyła się w gmachu Zespołu Szkół 
w  K a l i n ó w c e  K o ś c i e l n e j .  

Zaproszonych gości, młodzież z 
poszczególnych szkół przywitała 
dyrektor Zespołu Szkół Marta 
Bartnik wraz z burmistrzem Knyszy-
na Jarosławem Chmielewskim. 
Słowo pasterskie skierował do 
wszystkich metropolita białostocki 
abp Edward Ozorowski. Następnie 
głos zabrała wicekurator Podlaskiego 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku 
Wiesława Ćwiklińska wręczając 
pamiątkowe grawertony Podlaskiej 
Rodziny Szkół Jana Pawła II.

Podczas spotkania głos 
zabrał ks. Rafał Arciszewski, 
k o o r d y n a t o r  p r z y g o t o w a ń  
Światowych Dni Młodzieży w 
Archidiecezji Białostockiej. Przybyli 
na tę uroczystość wolontariusze 
Światowych Dni Młodzieży w 
Krakowie przedstawili zebranym cel 
spotkania z Ojcem Świętym oraz 
zaprosili młodzież do  uczestnictwa 
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w Światowych Dniach Młodzieży.
Ksiądz Piotr Sosnowski 

zaprezentował działalność Salezjań-
skiego Ośrodka Wychowawczego w 
Różanymstoku. Krótki wykład 
połączony z prezentacją multime-
dialną przybliżył zebranym istotę 
wychowania młodzieży i propozycje 
wspierania jej w trudnych sytuacjach 
życiowych.  

Zwieńczeniem uroczystości  
był montaż słowno-muzyczny o 
świętym Janie Pawle II przygoto-
wany przez uczniów Zespołu Szkół w 
Kalinówce Kościelnej. Każdy 
uczestnik spotkania otrzymał w darze 
symboliczne „okno papieskie” 
zawierające jedną z wielu myśli Jana 
Pawła II, a wspólnie zaśpiewana 
pieśń „Barka” nadała spotkaniu 
rodzinny charakter.  

X I  Z j a z d  P o d l a s k i e j  
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II był 
okazją do wielu refleksji i wzruszeń, 
a słodkim jego akcentem był 
papieskie kremówki… z Kalinówki.

W uroczystościach udział 
wzięły następujące szkoły i poczty 
sz tandarowe z  województwa 
podlaskiego:
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Krasnopolu,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Papieża Jana Pawła II w Łomży,
- Szkoła Podstawowa im. Papieża 
Jana Pawła II w Osowcu,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Łubinie Kościelnym,
- Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 
im. Jana Pawła II w Białymstoku,
- Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana 
Pawła II w Łomży,
- Zespół Szkół 1 im. Jana Pawła II w 
Filipowie,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Surażu,
- Publiczne Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Surażu,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 
Kleosinie,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana 
Pawła II w Augustowie,
- Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Jana 
Pawła II w Białymstoku,
- Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana 
Pawła II w Łomży,
- Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w 
Sokółce,
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Jaświłach,
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Drohiczynie,
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Boćkach,
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Kolnie,
- Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła 
II w Małym Płocku.                           •
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8 listopada w Muzeum Rolnictwa im. 
ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanow-
cu odbyło się podsumowanie XI 
Konkursu na Najlepiej Zachowany 
Zabytek Wiejskiego Budownictwa 
Drewnianego w Województwie 
Podlaskim w 2015 r.

W sumie do konkursu zgło-
szono 38 obiektów, a nagrodzono 9    
z nich. 6 to domy mieszkalne, a pozo-
stałe to zagroda, młyn wodny i lamus.  
Ten ostatni to lamus plebański z Kali-
nówki Kościelnej, który w konkursie 
zajął II miejsce. Był najstarszym ze 
zgłoszonych obiektów. I nagrodę 
przyznano budynkowi mieszkalne-
mu z miejscowości Stara Rozedranka 
w gminie Sokółka.

Nagrodę w wysokości 3 tys. 
zł proboszczowi parafii św. Anny w 
Kalinówce Kościelnej ks. Czesła-
wowi Tokarzewskiemu wręczyli 
członek Zarządu Województwa 
Podlaskiego Jerzy Leszczyński, 
wojewódzki konserwator zabytków 
Piotr Firsowicz oraz dyrektor 
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 
Dorota Łapiak. 

W 2011 r. główną nagrodę w 
Konkursie na Najlepiej Zachowany 
Zabytek Wiejskiego Budownictwa 
Drewnianego w Województwie 
Podlaskim otrzymało miasto 
Knyszyn za dom Piaseckich przy ul. 
Kościelnej.

Drewniany lamus plebański 
w Kalinówce został wzniesiony w 
1782 r. Jest to budynek piętrowy w 

konstrukcji zrębowej, z dwu-
k o n d y g n a c y j n y m  s ł u p o w y m  
podcieniem. Na wyższą kondygnację 
prowadzą dwubiegowe schody. 
Nakryty jest dachem czterospa-
dowym w konstrukcji krokwiowej.

Pierwszy gruntowny remont 
lamus przeszedł w 1927 r. i wtedy 
obrócono go o 90 stopni. Po II wojnie 
światowej pełnił funkcję mieszkalną. 
Skończyło się to katastrofalnie dla  
obiektu, ponieważ mieszkający tam 
nauczyciel spowodował pożar. 
Spłonęły całkowicie słupy i dach. 
Budynek został poddany remontowi 
w 1955 r. Obecnie mieści się w nim 
izba regionalna.                                 •

ESD

Lamus w Kalinówce z nagrodą 
zabytkoznawców
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pamięci”. Jest to projekt edukacyjny 
Muzeum Wojska w Białymstoku. 
Warsztaty oraz wystawa objazdowa 
przedstawiają wspomnienia i  
pamią tk i  by łych  Sybi raków.
Poprzez to młodzi ludzie uczestni-
czący w warsztatach doświadczyli 
skrawka życia swoich dziadków. 
Każde spotkanie warsztatowe 
zakończyło się podsumowaniem w 
postaci krótkiej prezentacji filmowej 
stworzonej przez młodzież na temat 
losów zesłańców z wykorzystaniem 
pamiątek.

• 7 listopada KOK był organizatorem 
Balu Seniora. Na imprezie bawiło się 
około 100 seniorów (45 seniorów z 
powiatu monieckiego) .

•  21 listopada na sali KOK 
mieszkańcy Knyszyna bawili się na 
balu andrzejkowym.

• 22 listopada zespół 
Knyszynianki wziął 
udział w Wojewódzkim 
Przeglądzie w Poszuki-
waniu i Przekazywaniu 
folkloru. Należy dodać, 
że zakwalifikował się 
jako jedyny z powiatu 
monieckiego. 

KOK

     

• 1 października w KOK dyrektorzy 
ośrodków kultury powiatu monie-
ckiego i członkowie organizacji 
pozarządowych powiatu wzięli 
udział w warsztatach organizowa-
nych przez Stowarzyszenie Tratwa z 
Olsztyna dotyczących aplikowania 
do programu „Równać szanse 2015”.

• Przez całą jesień trwały zajęcia 
warsztatowe „Zapachy babcinej 
kuchni”. 10 października uczestnicy 
projektu „Zapachy babcinej kuchni” i 
zespół Knyszynianki wyjechali do 
Ziołowego Zakątka w Korycinach w 
nagrodę za całoroczną pracę na rzecz 
promocji Knyszyna w działaniach 
kulturalnych. Podsumowanie całego 
projektu odbędzie się 6 grudnia. 

• 15 października w Knyszyńskim 
Ośrodku Kultury odbyły się 
warsztaty oraz wystawa „Dar 

Kulturalna jesień

Bal seniora
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Od września odbywają się warsztaty kulinarne w ramach projektu „Zapachy 
babcinej kuchni”. W listopadzie maluchy piekły jagodzianki z panią Anną oraz 
knysze z panią Ireną
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Kolekcja radioodbiorników i gramofonów Zdzisława 
Jeleniewskiego 

Fotoreportaż z podróży w krainę 
zabytków techniki

MAREK OLESIEWICZ

Zdzisław Jeleniewski na tle części swojej kolekcji

dz i s ław Je len iewsk i  z  
Knyszyna jest właścicielem Zkolekcji  s tarych radio-

odbiorników i gramofonów. Co 
ciekawe, wszystkie je zdobywał w 
złym stanie, by następnie większość z 
nich samodzielnie uruchomić.

Jeleniewski zainteresowa-
nie elektrotechniką wyniósł ze szkoły 
średniej, gdzie pasję zaszczepił w 
nim profesor fizyki. Podczas wakacji 
u cioci w Mierestkach w roku 1959, 

skonstruował swój pierwszy radio-
odbiornik detektorowy (kryształko-
wy), za pomocą którego słuchał radia. 
Później pracował w sklepach 
radiotechnicznych i telewizyjnych, 
gdzie poszerzał swoje zaintereso-
wania, podpatrując serwisantów, 
kupując literaturę i samodzielnie 
szkoląc się.

Kiedy pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych uruchomił firmę 
z paszami dla zwierząt, zaczął 
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Znaleziony na złomie w opłakanym 
stanie polski gramofon Karolinka  tu 
już prawie gotowy do ponownego 
rozruchu

Turystyczne radia lampowe Szarotka z 
lat pięćdziesiątych po bokach, a 
pośrodku radyjko Czar

Album ze starymi płytami, na pierwszym planie płyta z czasów cara

Patefon salonowy z lat trzydziestych — jeszcze 
teraz pięknie odtwarza stare gramofonowe płyty, 
dodajmy, że działa bez prądu
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objeżdżać ogromny teren od Gołdapi 
p o  S i e m i a t y c z e  i  Wy s o k i e  
Mazowieckie, wypytując rolników o 
stare radia. 

Pierwszy odbiornik z kolek-
cji Jeleniewskiego stał zniszczony 
najpierw u jakiegoś rolnika pod 
stodołą, wystawiony na działanie 
deszczu. Gospodarz opowiadał, że 
kiedy doprowadzili prąd, dzieci z 
miasta przywiozły radio, które przez 
jakiś czas działało, a później je 
wyniesiono na strych. Po kilku latach 
wnuki bawiły się nim na podwórku i 
na lata zostało na tym podwórku. 
Większość zgromadzonych przez 
Jeleniewskiego urządzeń ma 
podobną historię. Niektóre pochodzą 
nawet z punktu zbiórki złomu.

Głośnik radiowy, który podłączało się 
do radioodbiornika lampowego, lata 
dwudzieste, firma Beteco z Łodzi

Polski radioodbiornik Detefon z lat trzydziestych: 
s łuchawki ,  radioodbiornik,  przełącznik 
uziemienia, izolatory. Produkcji Państwowych 
Zakładów Radiotechnicznych, nie potrzebował 
zasilania, natomiast wymagał anteny o długości 
ok. 50 metrów. Kosztował 85 zł i można go było 
kupić na poczcie, również na raty

Radziecka Zwiezda z lat pięćdziesiątych o baroko-
wym wyglądzie: w kolorach czerwieni i złota

Polski Telefunken z 1937 roku
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W ten i podobny sposób 
powstała cała kolekcja. Przy czym 
największym wyzwaniem zawsze 
jest rekonstrukcja tych starych 
urządzeń. Przeważnie wystawione na 
działanie wilgoci, są pordzewiałe i 
należy je czyścić. Niektóre dostaje w 
częściach i dopiero trzeba całość 
kompletować. Przeważnie jest to 
ogromna praca, która jednak owocuje 
tym, że przedwojenny radio-
odbiornik znów może służyć do 
słuchania radia. W ten sposób 
zabytkom daje się też drugie życie.

Poniże j  prezentujemy 
ciekawsze eksponaty z kolekcji 
Zdzisława Jeleniewskiego. Warto na 
marginesie zwrócić uwagę, że w 
międzywojniu radiotechnika dopiero 
się kształtowała,  stąd każdy 
radioodbiornik był swego rodzaju 
dziełem mistrzostwa inżynierów 
elektroników. Były te radia bardzo 
drogie i nie każdego było na nie stać. 
Radioodbiornik, nierzadko w 
kunsztownej drewnianej obudowie, 
stanowił główny element wystroju 
salonu, zarazem świadcząc o statusie 
m a t e r i a l n y m  i  s p o ł e c z n y m  
właściciela…

Na koniec wypada zazna-
czyć, że kolekcja starych radio-
odbiorników Zdzisława Jeleniew-
skiego cieszy się sporą popularno-
ścią. Pomimo małego rozpropago-
wania, często gości on zainteresowa-
nych starą radiotechniką. Zdarzyła 
się nawet wycieczka uczniów z 
gimnazjum, zaś sami młodzi ludzie 
wykazywali ogromne zaciekawienie 
zabytkową już teraz techniką.

•

T4013B produkcji łotewskiej.

Polski radioodbiornik Telefunken Fenomen z lat 
trzydziestych, produkcji Krajowego Towarzy-
stwa Telefunken Sp. z o.o.

Polski Telefunken T4Z z roku 1938  już prawie 
całkowicie zrekonstruowany.
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Troskliwy gospodarz
Knyszyńscy chuligani

roskliwy gospodarz, czasem 
w swej trosce aż nadgorliwy T— taka postać wyłania się z 

wielu zapisków, jakie pozostały w 
archiwum Józefa Piaseckiego. W tym 
„Gońcu” publikujemy trzy kolejne 
pisma, które wystosował zacny 
knyszynianin do administracji 
różnych szczebli. Narzeka w nich na 
chuliganów.                               RED

•••
Knyszyn, dnia 18 października 1963r.

                                                                                                  
Do Prezydium Miejskiej Rady 

Narodowej w Knyszynie

      Jak się czyta prasę często 
napotyka się na wyczyny chuligań-
skie w różnych miejscowościach 
Państwa Polskiego, ze strony 
m ł o d o c i a n e j  c h u l i g a n e r i i .  
Dotychczas nie było ani jednego 
ar tyku łu  w  czasop ismach  o  
Knyszynie, to też zdawałoby się, że tu 
wszystko jak najlepiej, niestety tak 
nie jest. Na przystanku autobusowym, 
gdzie oczekuje zawsze sporo 
podróżujących na autobusy P. K. S. a 
wśród nich kobiety i dzieci, od 
dłuższego czasu zbiera się młódź 
szkolna miejscowa i zachowaniem się 
swoim iście chuligańskim, wyrazami 
b a r d z o  o b r z y d l i w y m i ,  n i e  
nadającymi się do powtórzenia, jak 

się to mówi niecenzuralnymi, 
obrzydza życie publiczności. W 
skwerze miejskim tuż na placu 
rynkowym, często spotyka się 
poprzewracane ławki, połamane 
drzewka,  pozrywane kwiaty,  
dozorujący skwer robotnik, ma istne 
piekło po wizytach chuliganów. Robi 
to takie wrażenie, jak gdybyśmy żyli 
w jakimś średniowieczu, gdzie nie ma 
żadnej władzy, a tylko bezprawie 
chuliganerii panoszy się bezkarnie.
      Ciekawa jest rzecz, że w 
Knyszynie są władze, na których 
chyba ciąży odpowiedzialność za 
podobne wybryki chuligańskie i są w 
stanie je ukrócić i to bardzo surowo, 
lecz jak dotychczas nikt nie raczy 
zając się. A przecież jest tu M. O. i 
d o b r z e  f u n k c j o n u j e  O R M O .  
Prezydium M. R. N. Komitet Partii, 
Front Jedności Narodowej, które 
winne niezwłocznie roztoczyć swe 
zainteresowanie nad chuliganerią i 
to natychmiast, gdyż dalsza zwłoka 
może przynieść niepowetowane 
skutki w rozwydrzeniu chuliganerii.

•••

Knyszyn, dnia 21 kwietnia 1965 r.

Do Posterunku M.O.                                                                                                                                                  
w Knyszynie
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       Donoszę, że w dniu dzisiejszym 
we czwartek 21 kwietnia około 
godziny 15 /trzecia po południu/ na 
placu przy kościele, gdzie zatrzymują 
się furmanki, stało kilka fur, a przy 
nich ludzie nie znani z miejsca 
pobytu, ani z nazwiska, którzy 
pomiędzy sobą wszczęli kłótnię, a 
następnie bójkę. Jeden z nich uderzył 
kułakiem w głowę drugiego, 
uderzony padł na ziemię, na mój 
krzyk że zaraz wezwę Milicję, 
napastnik pospiesznie z kolegą 
wsiedli na wóz i odjechali w koniec 
ulicy Kościelnej. Uderzony przy 
pomocy kolegi z trudem podniósł się z 
ziemi i na zapytanie czy zna 
napastnika odparł że nie zna. Gdyby 
nie mój krzyk, że wezwę Milicję 
mogłoby dojść do tragicznego skutku, 
gdyż na placu tym znajduje się wiele 
kamieni.
     Wobec tego, że podobne wypadki 
mogą zdarzyć się, gdyż na placu tym 
w dni targowe i świąteczne gromadzą 
się furmanki, a często widzi się tam 
pijanych osób sprzeczających się 
między sobą, przeto wskazane byłoby, 
aby Milicja Obywatelska miała tam 
swój nadzór i od czasu do czasu 
kontrolowała obecnych, karząc 
osoby zakłócające spokój publiczny. 

                                                                                                                   
Z poważaniem  J. Piasecki 

•••
Knyszyn, 27 września 1967 r.

                                                                                                            
Do Kolegium  Orzekającego

w Mońkach
          

 Oskarżyciela  Józefa Piaseckiego
 zamieszkałego w Knyszynie przy ul. 

Kościelnej 6 przeciwko 
oskarżonemu  Jerzemu [...]

Oskarżony Jerzy [...] syn 
Kaliny i [...] w dniu 26 września r.b. w 
godzinach wieczornych nasypał 
prochu na drewnianą ławkę domu 
mego w Knyszynie przy ul. Kościelnej 
nr 6. Ogień został ugaszony przez 
przygodnych ludzi, którzy zauważyli 
dym buchający,  co  mogłoby 
spowodować pożar całego domu.

Donosząc o powyższym 
proszę o zbadanie świadków w tej 
sprawie: Zdzisława Gogolewskiego i 
R y s z a r d a  G o g o l e w s k i e g o ,  
zamieszkałych w Knyszynie przy ul. 
Kościelnej 6 i ukaranie winnego z 
całą surowością prawa. Zasądzenie 
od niego względnie rodziców ob. 
Edwarda Szostkiewicza i Karoliny 
matki jego kosztów sądowych i za 
prowadzenie sprawy.
      Sprawę rozpatrzyć i w mojej 
nieobecności.
      Wyrok zaopatrzyć klauzulą 
natychmiastowej wykonalności.
                                                      

Z poważaniem

Nie wiadomo czy powyższy pozew 
został wysłany. Widać z chaotyczno-
ści pisma, iż Piasecki pisał go w 
stanie silnego wzburzenia aktem 
chuligańskim, który dotyczył 
bezpośrednio jego.                            •                               

     Przygotował:
     Mieczysław Lewkowicz
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 I niedzielę Adwentu 
rozpoczynamy nowy Rok WDuszpasterski,  który 

będziemy przeżywali pod hasłem: 
„Nowe życie w Chrystusie”. 
Tematami wiodącymi będzie 
tajemnica Chrztu św. oraz 
Miłosierdzia Bożego. Ten rok będzie 
też w swojej treści wypełniony 
tematem przygotowań do Jubileuszu 
1050-lecia chrztu Polski.

Tajemnica Chrztu św. i 
Miłosierdzia Bożego ściśle łączą się 
ze sobą. Bóg bowiem patrząc 
miłosiernym okiem na człowieka, 
otworzył mu w sakramencie Chrztu 
św. bramę wiodącą do źródła łaski i 
mocy, która udziela się w sakramen-
tach Kościoła, przystępującym do 
nich z wiarą. Chcemy na nowo 
odkryć w sobie tę wielką godność, 
jaką zostaliśmy obdarzeni.

Musimy zrozumieć, że 
chrześci jańs twa nie  s tanowi  
anonimowa grupa, ale wspólnota 
konkretnych osób, które swoim 
życiem, świadectwem, dobrocią 
serca powinny przyczyniać się do 
budowania piękna Kościoła. Nikt z 
nas z tego obowiązku nie może siebie 
zwolnić. Jak jednak dziś na nowo 
odnaleźć utracony przez wielu 
smak bycia chrześcijaninem w 
świecie, który sprzyja postawie 
odrzucenia Boga lub zamieniania 
Go na obce chrześcijaństwu formy 

duchowości, pozwalające na 
okłamywanie siebie, iż jestem 
osobą wierzącą? Jak przyjąć 
prawdę, że nie mogę nazywać siebie 
chrześcijaninem, kiedy odrzucam 
Boże Prawo i żyję tak, jakby Boga nie 
było?

Może trzeba byśmy wrócili 
do pierwotnych kwestii uświadamia-
jących nam sens i cel naszego życia. 
Czy pamiętamy o tym, że powoła-
nie nas do istnienia nie jest dziełem 
przypadku, ale odwiecznym 
zamysłem miłości Boga, dającego 
nam życie, wyznaczającego jego cel 
i  w  s w o i m  m i ł o s i e r d z i u  
uwalniającym nas od wszystkiego, 
co ten cel może wypaczać? Każdy z 
nas przez obraz i podobieństwo do 
Boga  o t rzymał  n iezbywalną  
godność, której nic nie jest w stanie 
zniszczyć: ani drugi człowiek, ani 
grzech, ani nawet śmierć. Po raz 
kolejny wkroczymy w czas Adwentu, 
który jest doskonałą okazją do tego, 
by spojrzeć refleksyjnie na nasze 
życie, by odnaleźć w sercu ciszę, 
zagłuszoną jazgotem codzienności, 
by zwolnić nieco tempo życiowego 
biegu, by postawić sobie w głębi 
serca pytania i na nie odpowiedzieć: 
„Dokąd zmierzam? Czy jeszcze 
potrafię kochać i przebaczać? Czy 
w moim sercu jest jeszcze miejsce 
dla Tego, który narodził się dla 
mnie w stajence betlejemskiej? Czy 
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u m i e m  ś w i a d c z y ć  o  b y c i u  
chrześcijaninem i nie wstydzę się 
do tego przyznać mimo drwin 
otoczenia?”. Na te pytania musimy 
sobie szczerze odpowiedzieć, 
abyśmy właściwie ocenili jakość 
naszego chrześcijaństwa.

Krocząc drogą ziemskiej 
pielgrzymki, nieraz krętą, ciernistą, 
w mroku, ale w tym wszystkim 
szukając obecności Boga, malujemy 
najwspanialszy obraz swojej wielko-
ści, godności, chrześcijaństwa. 
Będąc ludźmi wolnymi możemy 
wybierać między dobrem, a złem. 
Bóg nas uzdalnia do tego, byśmy 
potrafili kochać, współczuć, przeba-
czać, stawać się bezinteresownym 
darem dla drugiego człowieka. Przez 
ofiarę ze swojego życia, trud, 
wyrzeczenia i krzyż, upodobniamy 
się do samego Chrystusa. Czy nie jest 
piękne to, że idąc z Chrystusem przez 
życie, trudne doświadczenia i chwile 
radości mają sens? A gdy dotknie 
nas zło, paraliżujące dobre porywy 
serca, gdy odarci z godności przez 
popełnione grzechy słyszymy nad 
sobą szyderczy chichot szatana, 
nawet wtedy nie jesteśmy pokona-
ni. Łaska Bożego Miłosierdzia, w 
zetknięciu z naszym szczerym 
żalem za popełnione zło i wolą 
poprawy, czyni niesamowite 
rzeczy. Oto z upadku powstaje 
nowy człowiek, który może 
powiedzieć z całą mocą: „Do Ciebie 
Panie należę, Tobie chcę służy, dla 
Ciebie żyć i nic nie może mnie 
zniewolić!”.W zrozumieniu tej 
prawdy nie pomoże nam rzucenie się 
w życiowy chaos, ucieczka od 
głosów wyrzutu sumienia, czyniąca 

serce nieczułym na inteligentnie 
wkradające się zło, zaniedbywanie 
momentów osobistego spotkania z 
Bogiem. Potrzeba natomiast z naszej 
strony dobrej woli, czyli stanięcia w 
prawdzie o nas samych, byśmy 
potrafili widzieć w sobie zło i z nim 
zrywać oraz słuchać głosu Boga w 
refleksyjnej ciszy. Powrót o szczerej 
bliskości z Jezusem pomoże nam 
dostrzec,  że dłonie otrzymaliśmy od 
Boga po to, by przytulały i wyciągały 
się do zgody, a nie zaciskały w pięść; 
serce by kochało, współczuło i 
przebaczało, a nie nienawidziło i 
zazdrościło; dar mowy, byśmy mogli 
uwielbiać Boga i podnosić na duchu 
drugiego człowieka, a nie zabijali go 
plotką czy oszczerstwem; nasze 
człowieczeństwo, by dorastało do 
godności otrzymanej od Boga; dar 
małżeństwa i rodziny, byśmy 
budowali piękną harmonię zgody i 
miłości. A na jakim etapie życia ja 
jestem i dokąd zmierzam...?

Niech z naszych serc 
wypływa szczera modlitwa: Panie 
oświeć drogę mojego życia swoim 
światłem i łaską prawdy, bym nigdy 
nie odszedł od Ciebie. Pomóż mi 
odkrywać na niej ślady Twojej 
miłującej obecności. Spraw, aby moje 
życie było odzwierciedleniem Twojej 
dobroci i miłości, abym nie był 
człowiekiem przynoszącym podziały i 
nienawiść, ale pokój i zgodę, jak Ty 
przyniosłeś światu, stając się 
Człowiekiem. Pozwól mi na nowo 
zachwycić się pięknem życia 
chrześcijańskiego, któremu blasku 
dodaje Twoja obecność, towarzyszą-
ca mi przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata.                            •



Nadanie odznaczeń i przekazanie nowego
 wozu knyszyńskim strażakom

Fot. Marek Olesiewicz


