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Niech Zmartwychwstanie Pańskie,  
które niesie odrodzenie duchowe,  

napełni wszystkich spokojem oraz wiarą.  
Niech da siłę w pokonywaniu trudności  

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Radosnych Świąt Wielkanocnych

życzy 
Redakcja 

Kuriera Sąsiedzkiego Bia24
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zwiedzanie Monasteru zwiastowania przenajświętszej bogurodzicy, 
odwiedziny w domu staromiejskim oraz wizyta w Muzeum ikon 
w supraślu to najważniejsze punkty wizyty prof. piotra glińskiego, 
wicepremiera i ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu 
w tym mieście. 

Piotr Gliński wizytę w wojewódz-
twie podlaskim 11 marca rozpoczął 
od Opery i Filharmonii Podlaskiej. 
A później – przyjechał do Supraśla.

Prof. Gliński zaczął swoją wizytę 
w Supraślu od odwiedzenia wyremon-
towanego ze środków ministra kultury, 
Dom Staromiejskiego, znanego jako 
Stara Plebania, położonego u zbiegu 
ulic J. Piłsudskiego oraz 3 Maja. Tu towa-
rzyszył ministrowi Glińskiemu burmistrz 

Supraśla Radosław Dobrowolski. 
W Muzeum Ikon podziwiał sztukę 

prawosławną, ikony, freski, kulturę 
Wschodu. – To jest honor dla ministra 
kultury, że od ponad roku jest współ-
prowadzącym i wspierającym tego 
typu instytucję – mówił dziennikarzom 
minister kultury po wizycie w salach 
wystawowych Muzeum Ikon.

Piotr Gliński nie krył też wrażenia, 
jakie wywarł na nim supraski klasztor 

męski. – To miejsce pokazuje wielki 
dorobek kultury i dziedzictwa tego 
regionu – podkreślał.

Przypomniał, że resort kultury cały 
czas wspiera prace przy odbudowie 
supraskiego monasteru. W tym roku 
z ministerialnej puli na remont dachu 
i wymianę pokrycia dachowego klasz-
tor otrzymał 130 tys. złotych. 

Podczas konferencji prasowej, która 
była też podsumowaniem wizyty 
w Podlaskiem, prof. Gliński poinfor-
mował, że w ciągu ostatnich pięciu 
lat, dzięki zaangażowaniu ministerstwa 
zrealizowano 600 projektów kultural-
nych na łączną kwotę 136 mln zł.

Muzeum Ikon w Supraślu mieści się 
w budynku dawnego Pałacu Archiman-
drytów na terenie Monasteru Zwiasto-
wania Przenajświętszej Bogurodzicy. 
Zostało powołane w 2006 roku. Zbiory 
liczą ok. 1200 XVIII- i XIX-wiecz-
nych ikon, przedmiotów sakralnych 
i unikalnych fresków zachowanych 
z ruin cerkwi p.w. Zwiastowania nMP 
w Supraślu. Można oglądać tam także 
prace Jerzego nowosielskiego, artysty 
uważanego za jednego z najwybitniej-
szych współczesnych pisarzy ikon.

Monaster Zwiastowania Przenaj-
świętszej Bogurodzicy i św. Apostoła 
Jana Teologa, Ławra Supraska to jeden 
z pięciu prawosławnych klasztorów 
męskich w Polsce. Podlega diece-
zji białostocko-gdańskiej Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosław-
nego. Jest to również siedziba Akade-
mii Supraskiej oraz miejscowej parafii 
prawosławnej. Początki monasteru 
supraskiego sięgają XV w. 

Wicepremier z wizytą 
w Supraślu 

S U P R A Ś L
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najbliższa sesja rady Miejskiej w Michałowie odbędzie się już 
bez piotra dąbrowskiego, a gminę czekają wybory uzupełniające. 
i to prawdopodobnie nie ostatnie wybory w tym roku, bo na wyrok 
sądu w niemal identycznej sprawie czeka także inna radna. 

Sprawy dotyczące stosowania wobec 
radnych przepisów antykorupcyjnych 
w całym kraju budzą duże emocje. nie 
ma co się dziwić, ponieważ stanowią 
poważną ingerencję w prawa wyborcze 
i swobodę wykonywania działalności 
gospodarczej. O ile sądy administra-
cyjne nakazują interpretować przepisy 
w sposób ścisły, to w życiu bywa już 
różnie. Wracamy jednak do Michałowa.

biznes nierówny...

Radna Agnieszka Grzegorczuk jest 
współwłaścicielką jedynego sklepu 
w nowej Woli. W jej sklepie od ponad 
10 lat Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Michałowie prowadzi 
projekt, polegający na tym, że benefi-
cjenci opieki społecznej zamieszkujący 
tę wieś, mogą bony pomocowe wymie-
nić na dowolny towar spożywczy. 

Kiedy Grzegorczuk została radną, 
koledzy z opozycji w radzie miejskiej zło-
żyli zawiadomienie do Wojewody Pod-
laskiego o naruszeniu zakazu łączenia 
funkcji radnego z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej z wykorzystaniem 

mienia gminy. Wojewoda wezwał więc 
Radę Miejską Michałowa do podjęcia 
uchwały w sprawie stwierdzenia wyga-
śnięcia mandatu radnej Agnieszki Grze-
gorczuk.

– Sklep w nowej Woli jest jedyny. 
To byłoby nieludzkie kazać starszym, 
schorowanym czy niepełnosprawnym 
osobom jeździć z nowej Woli do odle-
głych miejscowości – mówi przewod-
nicząca rady miejskiej Maria Ancipiuk.

Radni podczas majowej sesji podjęli 
uchwałę dotyczącą wniesienia skargi 
na decyzję wojewody do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Białym-
stoku. Za zaskarżeniem było 12 radnych, 
a 3 głosowało przeciw – w tym radny 
opozycyjny Piotr Dąbrowski. Sprawa 
trafiła do sądu i czeka na swój finał.

...biznesowi

Radny Piotr Dąbrowski prowadzi 
działalność gospodarczą w Jałówce 
i zajmuje się usługami pogrzebowymi. 
Zgodnie z fakturą z dnia 18 marca 
2020 r. otrzymał on zapłatę od Miejsko
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Michałowie za wykonaną usługę 
– czyli przeprowadzenie pochówku. 
Zmarły nie miał rodziny, w związku 
z tym kierownik MOPS zwrócił się 
do radnego Dąbrowskiego. Ten zgodził 
się pochować mężczyznę (na tere-
nie gminy funkcjonują również inne 
domy pogrzebowe). Koszt pochówku 
obliczył na 2,7 tys. złotych brutto, 
a później i tak ZUS zwrócił pieniądze 
do gminy z zasiłku pogrzebowego.

Radni miejscy, mając już doświad-
czenie z identyczną sprawą, 24 
wrześniu 2020 r. z własnej inicjatywy 
podjęli uchwałę w sprawie wygasze-
nia mandatu radnego Piotra Dąbrow-
skiego w związku z naruszeniem prze-
pisów ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz.  U. z 2020 r. poz. 713). Tym razem 

z decyzją radnych nie zgodził się woje-
woda podlaski i stwierdził nieważność 
uchwały z 24 września 2020 w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
radnego. 

wnioski podobne, decyzJe 
woJewody róŻne

Decyzję wojewody w sprawie radnego 
Piotra Dąbrowskiego rada miejska gło-
sami większości radnych postanowiła 
zaskarżyć do sądu. – Zwróciliśmy się 
z prośbą o opinię do kancelarii prawnej 
i po jej uzyskaniu doszliśmy do wnio-
sku, że w obu tych przypadkach powi-
nien zadecydować sąd – uzasadniała 
projekt uchwały przewodnicząca Maria 
Ancipiuk.

W uzasadnieniu radni Michałowa 
napisali:

My Radni Rady Miejskiej podejmując 
uchwałę o wygaszeniu mandatu rad-
nego – uważamy, iż należy traktować 
wszystkich radnych równo, a w naszej 
ocenie dwa odmienne stanowiska 
Wojewody Podlaskiego w obu przyto-
czonych bliźniaczych sprawach jest 
co najmniej niezrozumiałe. Uważamy, 
iż jedynym właściwym organem, który 
mógłby merytorycznie rozstrzygnąć 
te „niejasne” kwestie i ostatecznie roz-
wiać wszelkie wątpliwości co do zasad 
i interpretacji przytoczonych wyżej 
przepisów na gruncie zaistniałych 
zdarzeń jest Sąd.

Ostatecznie w sprawie radnego 
Dąbrowskiego sąd przyznał rację rad-
nym Michałowa. Wojewoda nie odwołał 
się od decyzji sądu, więc wyrok się upra-
womocnił, a mandat Piotra Dąbrow-
skiego wygasł. 

– Moim zdaniem to niesprawiedliwy 
wyrok. nie można człowieka karać tylko 
za to, że chciał pomóc – powiedział Piotr 
Dąbrowski i jednocześnie zapowiedział 
start w wyborach uzupełniających. – 
Wiem, że mnie w tej radzie nie lubią, 
ale mieszkańcy mojego okręgu chcą, 
bym ich reprezentował – dodał Piotr 
Dąbrowski. 

Sprawa radnej Agnieszki Grzegorczuk 
wciąż czeka na rozstrzygnięcie. 

– Przykro mi z powodu pana Piotra. 
Póki prawo się nie zmieni, to takie 
historie będą się powtarzać. Przepisy 
są sztywne, tymczasem my, radni jeste-
śmy wybierani spośród mieszkańców. 

Michałowo bez radnego 
Będą wybory

M I C H A Ł O W O
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Radna gminy Gródek Katarzyna 
Rogacz zrzekła się mandatu radnej, 
w związku z tym 1 marca 2021 r. komi-
sarz wyborczy w Białymstoku Jacek 
Malinowski wydał postanowienie 
o wygaśnięciu mandatu radnej, która 
została wybrana w okręgu wyborczym 
nr 14 z listy wyborczej nr 16 KWW 
Porozumienie Samorządowe Gródek. 
W ciągu trzech miesięcy odbędą się 
w tym okręgu wybory uzupełniające.

Okręg wyborczy nr 14 obejmuje wsie: 
Downiewo, Jakubin, Kołodno, Kozi Las, 
Królowy Most, Kuberka, Pałatki, Piesz-
czaniki, Przechody, Sofipol, Zasady.

Katarzyna Rogacz startowała z listy 
komitetu Porozumienie Samorządowe 
Gródek. Komitet zdobył większość 10 
głosów (w 15-osobowej radzie). Z tego 

komitetu startował również wybrany 
w wyborach jesienią 2018 roku obecny 
wójt gminy Wiesław Kulesza. 

Katarzyna Rogacz była jedyną kan-
dydatką w okręgu nr 14 w wyborach 
w 2018 roku, w związku z tym wybory 
w tym okręgu się nie odbyły, a kandy-
datka została radną. 

Teraz po zrzeczeniu się mandatu 
muszą się odbyć ponowne wybory 
w tym okręgu. Wojewoda Podlaski 
ustali termin wyborów i kalendarz 
wyborczy. Wybory powinny się odbyć 
w ciągu trzech miesięcy od daty wyga-
szenia mandatu radnej, czyli najpóźniej 
do końca maja 2021 r. 

Wcześniej już w gminie Gródek 
w obecnej kadencji samorządu – 3 
marca 2019 r. odbywały się wybory 

uzupełniające w okręgach nr 4 (Biele-
wicze, Grzybowce, Mieleszki, Mieleszki
-Kolonia, Straszewo, Zarzeczany) oraz 
10 (Podozierany, Wiejki). W okręgu nr 4 
do wyborów zgłosił się tylko jeden kan-
dydat Mirosław nos, w związku z czym 
głosowanie się nie odbyło, a Mirosław 
nos zdobył mandat radnego gminy 
Gródek. W okręgu nr 10 nie zgłosił 
się żaden kandydat, w związku z czym 
głosowanie się nie odbyło, a mandat 
radnego pozostał niebsadzony. 

Radnego z okręgu nr 10 wybrano 
dopiero 17 listopada 2019 roku. W tych 
wyborach uzupełniających o jeden 
mandat radnego gminy ubiegało się 
dwoje kandydatów. Wybory wygrała 
Alina Gościk i ona uzyskała mandat 
radnej gminy Gródek.  

Wybory uzupełniające będą również 
w gminie Gródek

Każdy z nas gdzieś pracuje, a niejedno-
krotnie prowadzi biznes – powiedziała 
radna.

będą wybory uzupełniaJące 

W związku z wygaszeniem mandatu 
radnego Piotra Dąbrowskiego konieczne 
będzie przeprowadzenie przedtermino-
wych wyborów do Rady Miasta Micha-
łowa. Piotr Dąbrowski był kandydatem 
wystawionym w okręgu nr 15 przez 

Komitet Wyborczy Wyborców Zjedno-
czona Gmina Michałowo. Ten komitet 
wprowadził do rady miejskiej trzech rad-
nych i jest w opozycji do większościo-
wego klubu — KWW Mieszkaniec Jest 
najważniejszy w naszej Małej Ojczyźnie 
(11 radnych, z tego komitetu jest też 
burmistrz Marek nazarko). Okręg 15 
obejmuje miejscowości: Jałówka – ul. 
Białostocka, Dworna, Kościelna, Leśna, 
Lipowa, Rynek, Szeroka, Szkolna; wsie: 
Dublany, Gończary, Zarzeczańska, 

Kituryki, Kondratki, Mostowlany Kolo-
nia oraz DPS Jałówka – odrębny. Termin 
wyborów i kalendarz wyborczy ustali 
Wojewoda Podlaski. 

W gminie Michałowo wybory uzu-
pełniające ubywały się już raz w tej 
kadencji samorządu. Było to konieczne 
po rezygnacji z mandatu radnego Marka 
nazarko, którego wybrano na burmi-
strza Michałowa. Wybory w okręgu nr 
11 odbyły się 20 stycznia 2019 roku. 
Wybrany został Mikołaj Chlabicz. 

G R Ó D E K
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wśród obecnie procedowanych 
spraw dotyczących wpisania do reje-
stru zabytków znajdują się budynki 
dawnych fabryk włókienniczych 
M.a. kryńskiego oraz s.h. cytrona 
w supraślu. Jakie są przesłanki prze-
mawiające za uznaniem tych obiek-
tów za wymagające ochrony konser-
watorskiej?

prof. Małgorzata dajnowicz, pod-
laski wojewódzki konserwator zabyt-
ków: – Obecnie prowadzone są dwa 

niezależne postępowania administra-
cyjne w sprawie wpisania do rejestru 
zabytków dwóch budynków dawnej 
fabryki włókienniczej M.A. Kryńskiego 
przy ul. nowy Świat w Supraślu oraz 
dwóch budynków magazynowych daw-
nej Supraskiej Sukiennej Manufaktury 
S.H. Cytrona przy ul. Cieliczańskiej 
w Supraślu. Postępowania zostały 
wszczęte z urzędu w związku z wnio-
skami organizacji społecznej – Towa-
rzystwa Przyjaciół Supraśla. Oba 
posiadają charakter rozwojowy, ponie-
waż wciąż gromadzony jest materiał 
dowodowy pozwalający na dokładne 
zwartościowanie przedmiotowych 
obiektów, a co za tym idzie - podjęcie 
decyzji w kwestii wpisu do rejestru 
zabytków. na tym etapie postępowań 
mówienie o przesłankach jako o war-
tościach zabytkowych jest przed-
wczesne. Będzie to możliwe dopiero 
po zakończeniu zbierania materiału 
dowodowego. Mimo to warto zauwa-
żyć, że XIX-wieczny Supraśl stanowił 
istotny ośrodek przemysłowy, w którym 
bardzo prężnie rozwijały się różnego 
rodzaju zakłady produkcyjne. Histo-
ria przemysłowa miejscowości miała 
istotny wpływ na jej rozwój oraz obecny 
charakter. na tym etapie mogę jedynie 

powiedzieć, że pozostałości zabudo-
wań fabrycznych przy ul. nowy Świat, 
jak i przy ul. Cieliczańskiej są jednymi 
z ostatnich obiektów przemysłowych, 
stanowiących swoistą pamiątkę 
po fabrycznej, włókienniczej historii 
miasta.

w ostatnim czasie właściciele 
terenów, na których znajdują się 
budynki dawnych fabryk włókienni-
czych, zamierzają zagospodarować 
te tereny pod budownictwo miesz-
kaniowe. czy działania pwkz zmie-
rzające do objęcia ochroną wspo-
mnianych wyżej obiektów wynikają 
z przedstawienia wizualizacji zago-
spodarowania tego terenu przez wła-
ścicieli? Jak pani konserwator ocenia 
te wizje przebudowy terenu dawnych 
fabryk?

– Tak jak wspomniałam wcześniej, 
postępowania zostały wszczęte 
w związku z wnioskami organizacji 
społecznej – Towarzystwa Przyjaciół 
Supraśla. nie ukrywam, że bardzo 
ważne są zamierzenia inwestycyjne 
właścicieli terenu, jednak przedsta-
wione wizualizacje zagospodarowania 
czy też inne wizje przebudów nie defi-
niują moich działań jako Podlaskiego 

Czy dawne supraskie fabryki 
będą zabytkami? 

S U P R A Ś L

Trzy pytania do prof. Małgorzaty Dajnowicz, podlaskiej wojewódzkiej 
konserwator zabytków 

Budynki Supraskiej Sukiennej Manufaktury S.H. Cytrona

Prof. Małgorzata Dajnowicz
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Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. Mam nadzieję, że razem z wła-
ścicielami terenów uda mi się wypra-
cować wspólny kierunek, pozwalający 
na wykonanie inwestycji, która będzie 
realizowana z poszanowaniem historii 
miejsca oraz pozostałości świadczą-
cych o dawnej zabudowie.

Jak zachować cenny charakter 
budynków dawnych fabryk włókien-
niczych, o których tu mówimy, i jed-
nocześnie współcześnie wykorzystać 

te tereny? czy są wytyczne konser-
watorskie dotyczące zabudowy 
supraśla i okolic dawnych fabryk?

– Połączenie budynków dawnych 
fabryk oraz nadanie terenowi nowego 
zagospodarowania wymaga od wła-
ścicieli niezwykłego wyczucia oraz 
znajomości specyfiki materii, z którą 
przyszło im pracować. nie ukrywam, 
jest to bardzo trudne. Jako dobry 
przykład można podać CH Alfa w Bia-
łymstoku, gdzie połączono obiekty 
zabytkowe, historyczne, dostosowując 

je jednocześnie do nowych współcze-
snych funkcji. W skali kraju nie jest 
to przypadek odosobniony. Każda 
nowa inwestycja, zwłaszcza o tak 
dużym zakresie, jak te planowane 
na terenach przy ul. nowy Świat oraz 
ul. Cieliczańskiej, jest traktowania 
indywidualnie. nie ma jednolitych 
zaleceń dotyczących zabudowy Supra-
śla, który jest miejscowością o wielu 
unikalnych obliczach historyczno-kul-
turowych.

 

Budynki dawnej fabryki włókienniczej M.A. Kryńskiego



8 w w w . b i a 2 4 . p l

w Michałowie inwestuje firma branży iT, która na bazie energii 
elektrycznej z biogazowni stworzy serwerownię, gdzie znajdą 
się urządzenia do przechowywania danych gromadzonych 
w internetowej chmurze. dzięki tym usługom instytucje publiczne 
będą mogły funkcjonować, praktycznie nie inwestując we własną 
infrastrukturę iT. czy taki pomysł sprawdzi się w naszym regionie?

– Technologia się szybko zmienia, 
trudno ocenić, jakie są zapotrzebowania 
na moc obliczeniową w takim np. urzę-
dzie. Żeby profesjonalnie tym zarzą-
dzać, to trzeba zatrudnić co najmniej 
dwie dodatkowe osoby, a to często jest 
niemożliwe, by w urzędzie dwie osoby 
zajmowały się utrzymaniem aktualno-
ści, bekapów i tego wszystkiego, co jest 
potrzebne do gromadzenia danych. 
A poza tym, co 5 lat trzeba kupować 
nowe sprzęty, budżet instytucji tego 
nie zniesie – mówi Wiesław Paluszyński, 
prezes Polskiego Towarzystwa Informa-
tycznego (PTI), wiceprezes Polskiej Izby 
Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

przyszłośĆ w chMurach

Rozwiązania typu chmurowego 
to przyszłość. Duża część wytwórców 
oprogramowania przechodzi do świad-
czenia usługi z chmury. Coraz więcej 
przedsiębiorstw nie chce trzymać 
danych, często stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w chmurach publicz-
nych na zewnątrz. Dlatego specjaliści 
zaznaczają, że chmury prywatne oraz 
chmury publiczne małe, budowane 
lokalnie dla zabezpieczenia potrzeb 
małych firm czy samorządów – to naj-
lepsze rozwiązanie. 

– Jest też inny model: płacimy 
za wynajem mocy obliczeniowych albo 

za usługę za pomocą oprogramowania. 
Zawsze w tle jest serwerownia, zawsze 
jest klimatyzacja, zużycie prądu – 
dodaje Wiesław Paluszyński

na razie firma Eko Dane sp. z o.o. 
zainwestowała w zakup ziemi nieda-
leko biogazowni w Michałowie ok. 600 
tys. zł. Jednak planowane nakłady 
inwestycyjne to ok. 30-35 mln zł. Już 
teraz wiadomo, że zapotrzebowanie 
firmy wyniesie: około 1000 metrów 
kwadratowych powierzchni użytkowej 
pod instalacje IT, związane z funkcjo-
nowaniem Centrum Przetwarzania 
Danych, niecały megawat mocy elek-
trycznej wykorzystywanej w IT (ogólne 
zapotrzebowanie całości będzie oscylo-
wało w granicach 1,2 megawata mocy 
elektrycznej). na CPD złoży się też 300 
szaf serwerowych, teleinformatycznych 
tzw. racków, w każdej około 3,5 tys. 
upakowanych serwerów.

 
dlaczego Michałowo?

Pomysł zainwestowania w Micha-
łowie pojawił się trzy lata temu. 
Już wtedy istniały plany stworzenia 
w Michałowie drugiej biogazowni. 
I wtedy narodziła się idea, by powią-
zać prąd i ciepło produkowane w bio-
gazowni do zasilenia Centrum Prze-
twarzania Danych. Eko Dane sp. z o.o. 
z siedzibą w Michałowie zamierza 

w ciągu tego roku wybudować serwe-
rownię – infrastrukturę do stworzenia 
chmury, czyli Centrum Przetwarzania 
Danych. A ponieważ serwerownia 
ma w całości być zasilana z sąsiadują-
cych biogazowni – Centrum Zielonych 
Danych. Przy biogazowniach znajduje 
się farma fotowoltaiczna, która w razie 
konieczności może stanowić uzupeł-
nienie w zasilaniu energii. I to właśnie 
posiadanie przez Michałowo planu 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz biogazowni okazały się dla inwe-
stora największymi walorami.

Inwestycja ma ruszyć pod koniec 
2021 roku. Powstanie zespół obiektów 
budowlanych, hal, które są zbudowane 
pod kątem stworzenia w środku środo-
wiska dla bezawaryjnej pracy systemów 
komputerowych. Jak podkreślają przed-
stawiciele inwestora, trzeba stworzyć 
taką infrastrukturę, która pozwoli na to, 
że te wszystkie urządzenia będą praco-
wały bezawaryjnie. Serwerownia musi 
mieć 99,99 proc. pewności bezawaryj-
nego funkcjonowania. 

poTrzeba chłodu

Dwoma głównymi elementami cen-
trum przetwarzania danych są energia 
elektryczna i chłód. Większość insta-
lacji serwerowych produkuje chłód 
z energii elektrycznych. W Michałowie 
zostanie zainstalowany trend trige-
neracyjny, który będzie produkował 
zarówno energię elektryczną, jak 
i ciepło (zamieniane na chłód w spe-
cjalnych agregatach absorpcyjnych). 
Firma wykorzysta całość produkcji bio-
gazowni, zamieniając je na produkty 

Będą miliony na bezpieczną 
serwerownię

M I C H A Ł O W O
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kolejne dotacje z funduszy 
e u r o p e j s k i c h  n a  p a n e l e 
fotowoltaiczne i kolektory słoneczne 
trafią do gminy supraśl. Marszałek 
województ wa ar tur kosicki 
podpisał umowę z radosławem 
d o b rowo l s ki m ,  b u r m i s t r ze m 
supraśla, na dofinansowanie tego 
typu inwestycji. 

Dzięki temu gminy będą mogły 
sfinansować zakup i montaż insta-
lacji fotowoltaicznych i solarnych 
na budynkach mieszkalnych w gminie. 
Takie inwestycje pozwolą na czerpanie 
korzyści z ekologicznego sposobu pozy-
skiwania energii, jedną z nich będzie 
czystsze powietrze w okolicy. Produko-
wana energia wykorzystywana będzie 
na własne potrzeby mieszkańców.

Gmina Supraśl na takie inwe-
stycje otrzyma 1,3 mln zł. Pozwoli 

to na montaż 74 sztuk instalacji paneli 
fotowoltaicznych oraz 26 sztuk insta-
lacji hybrydowych – instalacji paneli 
fotowoltaicznych wraz z kolektorami 
słonecznymi. Produkcja energii elek-
trycznej z nowych instalacji wykorzy-
stujących OZE wyniesie 378 MWhe/
rok. Koszt całej inwestycji to 2 mln zł.

– Jako gmina już po raz trzeci 
będziemy przystępowali do unijnego 
projektu z odnawialnych źródeł ener-
gii. Teraz otrzymaliśmy niemal 1,3 
mln zł dofinansowania, a cały projekt 
będzie się zamykał w kwocie 2 mln, 
z czego 700 tys. zł będzie to wkład 
własny gminy Supraśl. Powstanie 100 
instalacji fotowoltaicznych na dachach 
mieszkańców gminy Supraśl. Bardzo 
się cieszymy z otrzymanych środków, 
ponieważ czysty prąd to zdrowie 
i oszczędność – podkreśla Radosław 
Dobrowolski burmistrz Supraśla.

– Tak jak zapowiadaliśmy, będziemy 
się starać o zwiększenie alokacji w tym 
konkursie. Tak aby wszystkie wnioski, 
które uzyskały pozytywną ocenę, 
mogły otrzymać dofinansowanie. 
Mam nadzieję, że do końca czerwca 
będziemy mogli tę dobrą wiadomość 
mieszkańcom województwa przed-
stawić – powiedział marszałek Artur 
Kosicki.

W ramach tego konkursu dotacje 
z funduszy UE dostanie prawie 50 
podlaskich gmin. Otrzymają one dofi-
nansowanie w wysokości 57 mln zł. 
Dzięki tej pomocy w województwie 
podlaskim powstanie ponad 600 sztuk 
nowych kolektorów słonecznych oraz 
blisko 2,8 tys. sztuk nowych instalacji 
fotowoltaicznych. Szacowany roczny 
spadek emisji gazów cieplarnianych 
CO2 – wyniesie ponad 9 tys. ton. 

niezbędne do funkcjonowania centrum 
danych. Według przeprowadzonych 
badań korzystanie z energii wytwarza-
nej w biogazowni będzie istotnie tań-
sze od korzystania z klasycznych źródeł 
energii. Przede wszystkim produkcja 
energii będzie na miejscu i nie trzeba 
będzie korzystać z systemu przesyło-
wego ogólnokrajowego. Klienci będą 

mogli liczyć na lepsze warunki cenowe 
niż przetwarzając dane w innej loka-
lizacji. 

– nie każdego stać na utrzymywanie 
własnych serwerów. Od pewnego roz-
miaru przedsiębiorstwa korzystanie 
ze wspólnych serwerowni prywatnych 
jest jak najbardziej wskazane, jest 
to nie tylko opłacalne, ale dla znacznej 

części to jedyna opcja – mówi Michał 
Kanownik, prezes Związku Cyfrowa 
Polska, zrzeszającego największych 
producentów i dystrybutorów sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w Pol-
sce, Członek Zarządu Digital Europe, 
organizacji zrzeszającej największe 
w Europie stowarzyszenia sektora ICT.

 

Panele słoneczne i kolektory dla mieszkańców 
gminy Supraśl

Źródło: Wrota Podlasia

S U P R A Ś L
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rozmawiamy o inwestycjach gmin-
nych w czasie kolejnej fali pande-
mii. cały ubiegły rok, a i ten bieżący 
to jest walka z pandemią. czy i jak 
to wpłynęło i wpłynie na proces 
inwestycyjny w gminie supraśl?

radosław dobrowolski, burmistrz 
supraśla: – Tak, to prawda, pandemia 
daje się nam we znaki na co dzień, 
daje się też we znaki całej naszej 
gminie. Jesteśmy gminą w dużej czę-
ści turystyczną, nastawioną na tury-
stów. Straty w tej branży, a co za tym 
idzie także w budżecie naszej gminy, 
na pewno są i to jest trudny czas. Ale 
my jako władze gminy próbujemy sku-
tecznie rekompensować te straty przy 
pomocy sięgania po finansowanie 
ze źródeł zewnętrznych. Dzięki temu 
ambitne tempo procesu inwestycyj-
nego uda nam się utrzymać także 
w tym roku. 

samo finansowanie zewnętrzne jest 
ważne, ale przecież gmina musi mieć 
i własne środki na zaplanowane 
inwestycje. gdzie tych pieniędzy 
inwestycyjnych gmina lokuje najwię-
cej w tym roku?

– W tym roku układa się to tak, 
że większość naszych gminnych 
funduszy inwestycyjnych wkładamy 
w budowę czy remonty placówek oświa-
towych. Tak się składa, że lokujemy 
je tam, gdzie takie inwestycje są naj-
bardziej potrzebne. To jest rejon Gra-
bówki, Sobolewa, Zaścianek i innych 
wsi. na tych terenach mamy w ostat-
nich latach znaczny przyrost miesz-
kańców. W ciągu dziesięciu lat liczba 
mieszkańców wzrosła tam o jedną 
czwartą. To są tereny budowlane, 
gdzie powstają nowe domy, osiedlają 
się nowi mieszkańcy naszej gminy. 
Tam budujemy najwięcej ze środków 
własnych. Drugim obszarem dużych 
inwestycji jest Supraśl i najbliższa oko-
lica. Z tym że tu budujemy za „unijne”. 
Tutaj wykorzystujemy fundusze unijne 
przy minimalnym wkładzie własnym. 
Duże inwestycje, takie jak Park Saski 
czy Supraski Szlak Bioróżnorodności 
powstają właśnie z unijnym wspar-
ciem.

widzę, że największa część gmin-
nych funduszy inwestycyjnych idzie 
na inwestycje w placówkach oświa-
towych. które z nich są wiodące, 
najważniejsze z punktu widzenia 
interesu gminy. 

– najwięcej inwestujemy w tym roku 
w rozbudowę Szkoły Podstawowej 
w Sobolewie. Koszt całej inwestycji 
to jest ponad 6 milionów złotych. Tam 
właśnie jest ten problem, że szkoła jest 
przepełniona, są coraz gorsze warunki 
do nauki i do pracy. Mamy już podpisaną 
umowę z firmą (to jest ta sama firma, 
która wybudowała nam Przedszkole 
Samorządowe w Grabówce). Powstanie 
tam nowy budynek o powierzchni użyt-
kowej 1300 m kwadratowych. W nowej 
części powstanie świetlica, stołówka 

z kuchnią oraz siedem sal lekcyjnych. 
Budowa będzie trwała dwa lata.

Kolejnym dużym przedsięwzięciem 
– też w Sobolewie, jest budowa żłob-
ko-przedszkola. Obiekt wzniesiemy 
w miejscu, gdzie dziś są dwa oddziały 
Przedszkola Samorządowego w Gra-
bówce – przy rondzie ks. Pełkowskiego 
w Grabówce. na tej działce obok 
budynku powstanie całkiem nowy 
obiekt. Jeszcze w tym roku zbudujemy 
tam żłobek. Dostaliśmy duże dofi-
nansowanie z rządowego programu 
Maluch Plus – to jest 2,25 mln zł, 
gmina dokłada swoje 750 tysięcy 
i wybudujemy nowoczesny obiekt dla 
najmłodszych. Do tego jeszcze nad tym 
nowym żłobkiem dobudujemy nowy 
obiekt, gdzie będą kolejne oddziały 
przedszkolne. na to przedszkole 
mamy już rządowy milion złotych, 
dodamy w tym roku nasze dwa miliony. 
Przedszkole to jest inwestycja dwulet-
nia, więc ma zostać otwarte w roku 
przyszłym. W następnym etapie obok 
żłobko-przedszkola chcemy pozyskać 
dodatkowe tereny, żeby zbudować tam 
plac zabaw. 

Trzecia inwestycja oświatowa 
nastąpi w Ogrodniczkach. na tym 
terenie także znacząco przybyło nam 
mieszkańców z okolic Ogrodniczek, 
Ciasnego, Karakul. Rozbudujemy 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrod-
niczkach bo jest ku temu wielka 
potrzeba. W ubiegłym roku na ten 
cel zakupiliśmy sąsiednią działkę. 
Inwestycja ma się zamknąć w ponad 
4  milionach złotych i będzie dwuletnia. 
W tym roku opracujemy dokumentację 
projektową, znajdziemy wykonawcę, 
a być może pod koniec roku rozpocz-
niemy budowę. Bardzo bym chciał, 
aby tak było. Powstanie tam nowy 
budynek połączony łącznikiem z istnie-
jącą szkołą. Dodam, że w poprzedniej 
kadencji zbudowaliśmy tam salę gim-
nastyczną z zapleczem i sale lekcyjne. 
To są te najważniejsze inwestycje 
zaplanowane w tegorocznym naszym 
budżecie i w 2022 roku. 

Pandemia nas nie zatrzyma
S U P R A Ś L

O tegorocznych inwestycjach w gminie rozmawiamy z burmistrzem 
Supraśla dr. Radosławem Dobrowolskim. 
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a w tym drugim obszarze, o którym 
pan wspominał, czyli w inwesty-
cjach z udziałem funduszy unijnych 
co w tym roku uda się zrealizować? 

– Jak mówiłem, „za unijne” budu-
jemy w Supraślu i okolicach, a pienią-
dze z podatków naszych idą na inwe-
stycje oświatowe w rejonie Grabówki 
i Ogrodniczek. W tym roku powinniśmy 
już korzystać w pełni z odnowionego 
Parku Saskiego, a oprócz tego robimy 
olbrzymią inwestycję z myślą o miesz-
kańcach i turystach, czyli Supraski 
Szlak Bioróżnorodności. Te dwie inwe-
stycje mają 85 proc. kosztów z fundu-
szy unijnych, mamy też do rewitalizacji 
parku dotację rządową. W rewitalizacji 
Ogrodu Saskiego mamy wkładu wła-
snego 377 tysięcy złotych, podczas 
gdy cała inwestycja kosztuje prawie 4,5 
miliona zł. Pozyskaliśmy środki unijne 
i rządowe na ten projekt.

W przypadku Supraskiego Szlaku 
Bioróżnorodności gmina wydaje w tym 
roku 446 tysięcy z własnego budżetu, 
a dwa miliony mamy z unijnych fundu-
szy. To będzie przedłużenie naszych 
bulwarów – wzdłuż grobli aż po Szpital 
Uzdrowiskowy, w sumie około czterech 
kilometrów. Teren będzie na nowo zor-
ganizowany, powstanie ciąg spacerowy 
wyposażony w ławeczki, będą parki 
tematyczne, wieża do obserwacji przy-
rody, tablice informacyjne, nasadzenia 
zieleni. W tym roku kontynuujemy 
inwestycję, zakończenie całości pla-
nujemy na rok przyszły.

Za unijne fundusze w tym roku 

pomożemy stu wybranym losowo 
mieszkańcom w budowie instalacji 
fotowoltaicznych na dachach ich 
domów. Dofinansowanie tu będzie 
sięgać 70-80 proc. kosztu instalacji: 
16,5 tys. na instalację hybrydową 
fotowoltaiczną z solarami i 11,5 tys. zł 
na fotowoltaiczną – na gospodarstwo. 

Przy okazji powiem jeszcze, że gmina 
Supraśl chce przystąpić do klastra 
energetycznego, co pozwoli nam, mam 
nadzieję, pozyskać dodatkowe dofi-
nansowanie w kwocie nawet do kilku 
mln zł na kolejne instalacje fotowolta-
iczne w gospodarstwach domowych. 

a drogi, czy trwa dobra passa gminy 
na budowę i  przebudowę dróg 
na terenie gminy? czy w tym roku 
supraśl skorzysta z Funduszu dróg 
samorządowych? 

– Tak, mamy zaplanowane takie 
inwestycje. Zacznę od dużego projektu 
realizowanego wspólnie z powiatem 
białostockim za w sumie około siedmiu 
milionów złotych, przy naszym wkła-
dzie 1,7 mln zł. Chodzi o budowę drogi 
Grabówka – Ciasne. To bardzo ważna 
droga w naszej gminie, bo znakomicie 
ułatwi komunikację między dwiema 
jej częściami. Obecnie ten odcinek 
jest w bardzo złym stanie. A będzie 
asfaltowy, będzie wybudowane rondo 
na niebezpiecznym zakręcie przed 
Grabówką jadąc od ul. 42 PP i ul. 
Ciołkowskiego w kierunku Ciasnego. 
To jest zresztą inwestycja połączona 
z budową ciągu pieszo-rowerowego 

od końca ul. Ciołkowskiego w Bia-
łymstoku do Zielonej. Ta inwestycja 
powinna się zakończyć jeszcze w tym 
roku.

Oprócz tej największej inwestycji 
drogowej w gminie w tym roku z Fun-
duszu Dróg Samorządowych dostali-
śmy dofinansowanie na przebudowę 
w tym roku ulicy Źródlanej w Supraślu. 
nasz koszt to ponad milion złotych. 
Podobnie za środki z FDS zrobimy prze-
dłużenie ulicy Ogrodowej w Supraślu. 

To są najważniejsze duże inwestycje 
w naszej gminie. Ale mniejszych inwe-
stycji też nie brakuje – i drogowych – 
jak powierzchniowe utwardzenie dróg, 
to taki sposób na poprawę komfortu 
jazdy przy drogach lokalnych; czy 
modernizacja oświetlenia w Ciasnem, 
Grabówce, Ogrodniczkach, Sowla-
nach, Sobolewie, Sokołdzie i w Supra-
ślu. W wielu miejscowościach zrobimy 
także modernizację gminnego sys-
temu gospodarki wodno-kanalizacyj-
nej. Trzeba ciągle coś modernizować 
i naprawiać, rozbudowywać. Wystą-
piłem też o środki z UE na wymianę 
u prywatnych odbiorów wody, czyli 
w naszych domach, nowych wodomie-
rzy, których odczyt będzie zdalny. Jeśli 
dostaniemy środki wymianę rozpocz-
niemy jeszcze w tym roku. 

Myślę więc, że w gminie Supraśl 
w tym roku, pandemicznym roku, da się 
nam utrzymać wysokie tempo procesu 
zmieniania naszej gminy. I w latach 
następnych będziemy te zmiany kon-
tynuować.  
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samorząd gminy Michałowo postanowił docenić małżeństwa 
z wieloletnim stażem i nagrodzić je odznaczeniami wręczanymi 
z okazji jubileuszu 25-lecia pożycia małżeńskiego, czyli tzw. 
srebrnych godów. zainteresowane pary mogą zgłaszać się do końca 
marca. 

Gminne odznaczenie z okazji jubi-
leuszu 25-lecia pożycia małżeńskiego 
ustanowiono Zarządzeniem Burmi-
strza Michałowa z dnia 4 stycznia 
2021 r. Samorządowcy postanowili 
w ten sposób docenić wartość i rangę 
małżeństwa, wzajemnego szacunku 

i miłości pielęgnowanej przez lata 
długoletniego pożycia małżeńskiego. 

– nie każdemu jest dane dożyć tych 
złotych godów, czyli 50 lat, za które Pre-
zydent RP przyznaje medale. A czasami 
jest tak, że są te osoby już wtedy w tak 
podeszłym wieku, że nie bardzo mają 

jak się z tego cieszyć. A Srebrne Gody, 
te 25 lat to jest już taki okres, że ma się 
ogrom wspólnego życia za sobą, są już 
dzieci, wnuki, a czasem nawet jeszcze 
rodzice, więc cała rodzina ma szansę 
cieszyć się tą wyjątkową rocznicą 
i odznaczeniem – mówi Marek nazarko, 
burmistrz Michałowa. 

W tym roku z urzędu odznaczone 
zostaną pary małżeńskie, które zawarły 
związek małżeński w 1996 r. w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Michałowie, 
a także na wniosek pary małżeńskie, 
które zawarły związek małżeński 
w innym Urzędzie Stanu Cywilnego.

– Myślę, że to taka bardzo pozy-
tywna i prorodzinna inicjatywa. Dająca 
szansę do spotkania się, wspólnego 
świętowania i wspomnień – zauważa 
Marek nazarko i zdradza, że tego-
roczne Srebrne Gody będą dla niego 
wyjątkowe: – Tak się składa, że w tym 
roku moja żona i ja również świętujemy 
wspólnie przeżyte 25 lat – dodaje.

Osoby zameldowane na pobyt stały 
lub czasowy, które zawarły związek 
małżeński w 1996 r. poza terenem 
gminy Michałowo, mogą zgłosić chęć 
odznaczenia gminnym odznaczeniem 
z okazji jubileuszu 25-lecia pożycia 
małżeńskiego. Zainteresowane pary 
powinny się zgłosić do Urzędu Stanu 
Cywilnego w Michałowie do dnia 31 
marca.  

do 31 marca 2021 r. w Żłobku 
samor ządowym w supraślu 
są przyjmowane karty zgłoszeń 
na rok szkolny 2021/2022.

Dokumenty rekrutacyjne należy skła-
dać w Żłobku Samorządowym w Supra-
ślu, ul. Piłsudskiego 1B, w godz. 6:30-
16:30. Wnioski można pobrać osobiście, 
w siedzibie żłobka lub wygodniej, przez 
internet. Są one dostępne pod adresem:  
zlobek.suprasl.pl.

Jak czytamy na tej stronie, do żłobka 
przyjęte zostaną dzieci, które miesz-
kają na terenie gminy Supraśl. Oczy-
wiście, może się zdarzyć, że nie dla 
wszystkich chętnych wystarczy miejsc. 
Wtedy pierwszeństwo w przyjęciu będą 
miały te dzieci, których rodziny speł-
nią specjalnie opracowane kryteria. 
To m.in. fakt, że rodzice uczą się lub 
studiują dziennie, pracują, że dziecko 
wychowuje samotny rodzic lub rodzic, 
który posiada orzeczenie o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności. Pierwszeństwo w przy-
jęciu mają też dzieci umieszczone 
w rodzinach zastępczych, z rodzin 
wielodzietnych. Pełen wykaz kryteriów 
znajduje się na stronie internetowej 
supraskiego żłobka. 

Wraz z wnioskiem o przyjęcie 
do żłobka rodzice lub opiekunowie 
prawni powinni od razu przynieść 
wszystkie dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych kryteriów. 

Gmina docenia za ćwierć 
wieku wspólnego życia

Kto chce do żłobka?
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Miejska biblioteka publiczna w zabłudowie prowadzi zbiórkę 
książek na potrzeby niedawno otwartego środowiskowego domu 
samopomocy w krynickich. 

Organizatorzy proszą o przynoszenie 
książek niezniszczonych, w dobrym 
stanie. 

– Posłużą one naszym podopiecz-
nym, a także instruktorom terapii zaję-
ciowych jako inspiracja do tworzenia 
treningów – wyjaśnia Emilia Wierz-
bicka, p.o. kierownika Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Krynickich. 

– Mile widziana jest literatura o tema-
tyce popularnonaukowej, powieści, 
książki historyczne i przyrodnicze, 
albumy krajoznawcze, fantastyka 
i kolorowanki dla dorosłych. 

– Jako nowy ośrodek mamy w tym 
obszarze duże braki. Dla nas to ogromna 
radość, że biblioteka w Zabłudowie 
zaangażowała się w zbiórkę książek. 

Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni – 
dodała Emilia Wierzbicka.

– Zdajemy sobie sprawę, jak ważną 
rolę odgrywa książka w procesie lecze-
nia. Literatura jest skutecznym środ-
kiem terapeutycznym dla czytelników 
w każdym wieku – zaznacza Monika 
Turecka, bibliotekarka, organizatorka 
akcji. 

Książki należy dostarczyć do: Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie 
lub jej filii w Rafałówce i Rybołach. 
Zbiórka trwa do 31 marca br.  

Przeczytałeś książkę, przekaż dalej
Z A B Ł U D Ó W

Z okazji Świąt Wielkanocnych, dobrego Zdrowia
oraz prawdziwej Radości płynącej z doświadczania
tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego życzy: 

Supraśl 2021

Radosław Dobrowolski  
Burmistrz Supraśla

Monika Suszczyńska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Supraślu
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radni Michałowa postanowili nie wyodrębniać w budżecie gminy 
funduszu sołeckiego. 12 z 13 radnych było przeciw przeznaczeniu 
600 tys. zł na taki fundusz.

– Ta kwota na pewno będzie lepiej 
spożytkowana, gdy przeznaczymy 
ją na konkretne inwestycje, a nie roz-
trwonimy na garnki, grille, namioty, tak 
jakby w naszej gminie nie było więk-
szych potrzeb – uzasadniał na sesji 
projekt uchwały burmistrz Michałowa 
Marek nazarko. – na pewno będzie 
to kwota lepiej spożytkowana w naszej 
gminie, tym bardziej że i wśród 

większości sołtysów ten fundusz też 
nie zyskał aprobaty – dodał burmistrz.

Takie rozwiązanie uzyskało też pozy-
tywną opinię radnych z komisji finan-
sowej i rolnej.

„nie wyodrębniamy funduszu, 
ale nie pozostawiamy sołtysów bez 
opieki”, „jak sołtysi będą mieli kon-
kretne cele, które trzeba sfinansować, 
to się do nas zwrócą i sfinansujemy” 

– argumentowali podczas sesji prze-
wodniczący komisji.

– nasze sołectwa wymagają więk-
szych działań systemowych, a co może 
zrobić sołectwo, gdy dostanie 8-12 
tys. złotych? nie da się za to naprawić 
drogi czy zrobić oświetlenia – uza-
sadniał potrzebę likwidacji funduszu 
sołeckiego wiceprzewodniczący rady 
miejskiej.

W głosowaniu 12 radnych gminy 
Michałowo było przeciwnych wyod-
rębnianiu funduszu sołeckiego, a jeden 
był za. 

Michałowo bez funduszu 
sołeckiego

M I C H A Ł O W O

BIURO RACHUNKOWE
OMEGA Sp. z o.o.

Zakres usług:

podatkowo-księgowa obsługa 
podmiotów gospodarczych 
i osób fizycznych
kadry, BHP, ZUS
sprawozdawczość GUS
opłaty środowiskowe

ul. Leśna 1
16-050 Michałowo
tel. 500 034 004
omegabiuro300@wp.pl
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do końca sierpnia mieszkańcy 
gminy gródek mogą składać 
wnioski o dofinansowanie budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków. 
rada gminy postanowiła dokładać 
do inwestycji maksymalnie 4 tysiące 
złotych. 

Zasady dofinansowania kosztów 
budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Gródek okre-
śla uchwała nr XLI/337/18 Rady Gminy 
Gródek z dnia 29 czerwca 2018 r. 

Dotacja może być udzielona osobom 
fizycznym, będącym: właścicielami 
(współwłaścicielami) lub użytkow-
nikami wieczystymi nieruchomości, 
wytwarzającym ścieki bytowo-gospo-
darcze pochodzące z gospodarstwa 
domowego. Dotacją mogą być objęte 
jedynie nieruchomości z istniejącą 
zabudową mieszkaniową. W przypadku 
wyposażenia nieruchomości w bezod-
pływowy zbiornik na nieczystości ciekłe 
warunkiem otrzymania dotacji jest jego 
likwidacja (wyłączenie z eksploatacji). 

Beneficjent na budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków może uzyskać 
dotację w wysokości do 50 proc. udo-
kumentowanych poniesionych kosztów 
brutto, ale nie więcej niż 4000,00 zł 
(słownie: cztery tysiące złotych).

Dotacje przyznawane będą według 
kolejności zgłoszeń spełniających 
wymogi formalne, do wyczerpania środ-
ków przeznaczonych na ten cel w budże-
cie gminy na dany rok budżetowy.

Wnioski wraz z załącznikami należy 
składać do dnia 1 sierpnia 2021 r.  

w gminie Michałowo rusza program 
ochrony zwierząt. Jego ważnym 
elementem ma być „adopcja na pniu” 
– gmina zamierza płacić osobom, 
które zdecydują się przygarnąć psa, 
zanim trafi on do schroniska. 

– Wpadliśmy na pomysł jak jesz-
cze bardziej zachęcić mieszkańców 
do adopcji psów. Chcemy, by każ-
demu mieszkańcowi, który zdecyduje 
się przygarnąć takiego bezdomnego 
psa, przekazać 1500 złotych – mówi 
Marek nazarko, burmistrz Micha-
łowa. – Zamiast dawać te pieniądze 

schronisku, lepiej dać je naszym 
mieszkańcom za to, że oni z kolei dadzą 
dom tym psiakom – dodaje burmistrz 
i zaznacza, że ważnym elementem 
tego działania będą również później-
sze kontrole. Ma to wyeliminować złe 
traktowanie zwierząt i przygarnianie 
ich jedynie ze względów finansowych. 

Intensywne działania promujące 
adopcję zwierząt samorząd rozpoczął 
w 2020 roku. To od tego czasu każdy, 
kto decyduje się na adopcję psa, przez 
pół roku otrzymuje dofinansowanie 
zakupu karmy w wysokości 50 zł mie-
sięcznie. na swojej stronie internetowej 

gmina publikuje też ich fotografie. 
W sumie w ubiegłym roku gmina 

przeznaczyła 45 tys. zł na program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie gminy. najważniejsze 
działania to darmowe czipowanie, dofi-
nansowywanie kastracji i sterylizacji 
domowych zwierząt, karma dla bezpań-
skich kotów czy opieka weterynaryjna 
dla zwierząt, które uległy wypadkom 
na drodze. Oprócz tego w ramach opieki 
nad zwierzętami tzw. społeczni opieku-
nowie kotów (zarejestrowani w urzę-
dzie) otrzymują karmę.  

Do 4 tysięcy od gminy na przydomową 
oczyszczalnię ścieków 

Przygarnij psa i odbierz półtora tysiąca z gminy 

Kontakt: Wojciech - 794 605 994

USŁUGI:
• ogrodzeniowe (siatka leśna, panele ogrodzeniowe,            
  ogrodzenia drewniane);
• wycinka (drzew i krzaków);
• wysiew traw;
• mulczowanie nieużytków;
• usługi porządkowe (doprowadzanie budynków 
  do użytku, naprawy bieżące);
• kompleksowa rozbiórka budynków drewnianych             
  (domy, stodoły, szopy);
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w Michałowie, w sławnej już 
w polsce szkole disco polo powstaje 
profesjonalny teledysk promujący 
klasę estradową tutejszego liceum, 
a także miasto Michałowo i samą 
muzykę disco polo. wśród gwiazd 
– Marcin Miller, wśród bohaterów 
teledysku uczniowie i uczennice klasy 
liceum o profilu estradowym. 

– W teledysku jestem sobą, gwiazdą 
disco polo, nauczycielem, który w pew-
nym momencie zostaje gwiazdą disco 
polo. Bardzo ciekawe doświadczenie, 
bo to nie tylko to, co znam, czyli występ 
estradowy, ale też bardzo trudne i nowe 
dla mnie wyzwanie – przekazywanie 
wiedzy i doświadczenia uczniom tej 
szkoły – mówi Marcin Miller, piosen-
karz, lider zespołu Boys.

Dyrektor Zespołu Szkół w Michało-
wie Małgorzata Gwaj-Szastaj mówi, 
że nagrywanie teledysku to ważny ele-
ment tegorocznych zajęć. 

– Pandemia trochę nam przeszko-
dziła w zorganizowaniu normalnych 
lekcji, normalnej praktyki, ale teraz 

mam nadzieję, że dzięki teledy-
skowi wszyscy będą mogli zobaczyć, 
że ta nasza klasa artystyczna nie próż-
nuje, że robi postępy, no i że warto 
przyjść do tej szkoły, tu się uczyć i być 
może tu właśnie zacząć swoją wielką 
karierę. Teledysk to jest efekt ciężkiej 
pracy, jaką wykonaliśmy od wrze-
śnia, pracy młodzieży i ich nauczy-
cieli. Myślę, że ten teledysk jest taką 
wisienką na torcie dla tej naszej klasy 
estradowej. 

O karierze, ale przede wszystkim 
o realizowaniu swojego marzenia 
o śpiewaniu na estradzie myśli Amelia 
Sosińska, uczennica klasy estradowej. 
Do Michałowa przyjechała z małej 
miejscowości pod Poznaniem. – Teraz 
w naszym teledysku śpiewam jako jedna 
z solistek . Przekonuję się, że to jest to, 
co chciałabym robić w życiu. Bo kocham 
śpiewać i tańczyć i tu w Michałowie 
mogę swoje marzenia zrealizować – 
cieszy się Amelia Sosińska.

Michałowo jest miejscem, gdzie 
można takie życiowe plany zrealizo-
wać. – Można było tę szkołę zostawić, 

zamknąć, oddać komuś, ale jako bur-
mistrz Michałowa, jako mieszkaniec 
tego miasta, chciałem, żeby ta szkoła 
żyła, żeby tu się działo – mówi Marek 
nazarko, burmistrz Michałowa. – Dzi-
siaj jak patrzę, ilu ludzi jest tu zaanga-
żowanych, ile radości i pożytku nam 
wszystkim i miastu przynosi ta szkoła, 
to jestem pewien, że dobrze zrobiliśmy, 
przejmując tę szkołę i tworząc tu miej-
sce unikalne w Polsce. na pewno dziś 
o tej szkole mówią tak miłośnicy, jak 
i przeciwnicy tej muzyki. Ale dla mnie 
najważniejsze jest, że o szkole się 
mówi, bo to znaczy, że ta wiadomość 
dotrze do szerokiego kręgu odbiorców, 
a to z koeli znaczy, że nasze Michałowo 
będzie znane – dodaje burmistrz.

Czy plan stworzenia szkoły się udał, 
czy Michałowo dzięki temu będzie 
znane w kraju, czy przyciągnie tu mło-
dzież uzdolnioną artystycznie... O tym 
jeszcze się przekonamy. na razie 
wkrótce zobaczymy efekt kilkumie-
sięcznej pracy młodzieży – teledysk 
promujący miasto, szkołę i ludzi, którzy 
robią to, co kochają robić.  

Szkolny teledysk disco polo 
w Michałowie

M I C H A Ł O W O
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– Jako dziecko zawsze bawiłam się w sklep lub kwiaciarnię. Teraz 
mam i jedno, i drugie – mówi agata łysak-Matwiejuk, właścicielka 
pracowni artystycznej agito z zabłudowa. 

– na początku kwietnia miną dwa 
lata funkcjonowania mojego biznesu. 
To nie był łatwy czas, ale udało się – 
mówi mieszkanka Zabłudowa. – Wła-
sna działalność gospodarcza to ogrom 
pracy, samodyscyplina, a także ciagłe 
myślenie o przyszłości firmy. 

Od dwóch lat zajmuje się szyciem 
tulipanów z tkaniny. Pomysł na biznes 
okazał się bardzo trafiony w czasie 
pandemii, gdy nie było dostaw kwia-
tów. Szyje nadal przytulanki, poduszki, 
maskotki (misie, lalki), opaski, torby. 
– Miałam zamówienie na 500 małych 
misiów i musiałam je przygotować 
w jeden miesiąc – zaznacza właści-
cielka Agito. 

Sezonowość w jej pracy jest bardzo 
istotna. niektóre produkty szyje z pół-
rocznym wyprzedzeniem. na doda-
tek klienci co roku oczekują czegoś 
nowego. Hitem sprzedaży ostatnich 
miesięcy były maseczki. Przy okazji 
wiele osób zorientowało się w ofe-
rowanym przez nią asortymencie. 
– Dzięki tym maseczkom zyskałam 

wielu klientów – uśmiecha się pani 
Agata. – Kupujacy tulipany z materiału 
pytali przy okazji o kwiaty świeże, więc 
dodałam je do swojego asortymentu. 
I okazuje się, że mam coraz więcej 
z nimi pracy. Układam bukiety, wią-
zanki ślubne i wieńce. Zajmuję się 
również przygotowywaniem wystroju 
kościołów. 

arTysTycznie uzdolniona

Agata Łysak-Matwiejuk mieszka 
w Zabłudowie od urodzenia. Tu skoń-
czyła podstawówkę. Rodzice dosyć 
wcześnie zauważyli jej zdolności arty-
styczne i wysłali na zajęcia plastyczne 
do miejscowego domy kultury. Jako 
nastolatka jeździła na plenery malar-
skie. Kontynuowała naukę w Białym-
stoku, w XI Liceum Ogólnokształcą-
cym, w klasie o profilu artystycznym. 
Do dzisiaj w tej szkole wisi jej obraz 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

– Moja działalność artystyczna 
zostały dostrzeżona przez Białostoc-
kie Towarzystwo Sztuk Pięknych. 
Z tym gronem osób współpracowa-
łam kilkanaście lat. Spotkałam tam 
wiele ciekawych osób, z którymi wciąż 
mam kontakt – zaznacza mieszkanka 
Zabłudowa. Z nimi również jeździła 
na plenery malarskie, a jej prace były 
prezentowane na wielu wystawach. 
To towarzystwo umożliwiło jej dalszy 
rozwój. W 2003 roku została nawet 
nagrodzona przez prezydenta Białe-
gostoku za dorobek artystyczny.

sTudia na archiTekTurze

Po szkole średniej dostała się 
na architekturę wnętrz na Politechnice 
Białostockiej. Zdawała tam bez żad-
nych kursów i przygotowania, a dostała 
się za pierwszym razem. Okazało się, 
że na egzaminie wstępnym najtrud-
niejsza była rozmowa kwalifikacyjna. 

Lepiej skromnie, ale na swoim
Z A B Ł U D Ó W
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Zapytano ją – czy pszczoła zdycha 
czy umiera? Oczywiście był egzamin 
z rysunku. Dostała zadanie narysowa-
nia wnętrza pociągu. nie było to łatwe, 
ponieważ rzadko korzystała z tego 
środka lokomocji. narysowała więc 
okrojone wnętrze przedziału, w którym 
siedziała kobieta ze wsi z dużym koszy-
kiem, z którego wystawała gęś. – Wypa-
dłam bardzo dobrze, skoro otrzymałam 
maksymalną liczbę punktów – mówi 
Agata Łysak-Matwiejuk. – na studiach 
rozwinęłam wyobraźnię przestrzenną, 
mieliśmy bardzo dużo przedmiotów 
artystycznych. Rzeźba, malarstwo, 
rysunek – były codziennością. Teraz 
po latach widzę, że studia nauczyły 
mnie wychodzenia z nietypowych sytu-
acji. Ta wiedza przydaje mi się w życiu 
zawodowym i prywatnym. 

szukała swoJego MieJsca 

W trakcie studiów rozpoczęła pracę 
w biurze projektowym w Warszawie. 
Zobaczyła, jak to wygląda od podstaw, 
począwszy od kontaktu z klientem, 
a skończywszy na wizycie na budowie. 
I przyznała szczerze: – nie jest to praca, 
którą chciałabym zajmować się przez 
całe życie. Później trafiła do kwiaciarni, 
przez rok w zabłudowskim urzędzie 
miejskim zajmowała się budownictwem, 
następnie prowadziła zajęcia plastyczne 

i taneczne w Miejskim Ośrodku Animacji 
Kultury w Zabłudowie. 

– Wtedy przyszła moda na produkty 
„hand made”, wytwarzane własnoręcz-
nie przez producentów. Wciągnęło mnie 
to tak bardzo, że zajmuje się tym do dzi-
siaj – uśmiecha się właścicielka Agito. 

Pierwszą swoją działalność gospo-
darczą otworzyła w 2006 roku. Była 
to galeria internetowa, w której sprze-
dawała własnoręcznie wykonaną biżu-
terię. Jednocześnie zajęła się szyciem. 
Babcia była krawcową i pokazała jej, 
do czego służy maszyna do szycia, szy-
dełko i druty. – Mam też dwa epizody 
ze sklepami stacjonarnymi w Białym-
stoku. Sprzedawałam pojedyncze sztuki 

odzieży, biżuterii, dodatków. niestety, 
otwarcie dużych galerii handlowych 
spowodowało upadek wielu małych 
sklepów, w tym i mojego – stwierdza 
Agata Łysak-Matwiejuk. – Po śmierci 
babci odziedziczyłam drewniany dom 
przy ul. Chodkiewicza w Zabłudowie. 
Przy pomocy znajomych odnowiliśmy 
jego część i dwa lata temu otworzyłam 
tam Pracownię Artystyczną Agito. 

robi To, co lubi

– W swojej działalności staram się 
nie podążać za konkurencją, robię wła-
sne, unikalne rzeczy. nie lubię się ogra-
niczać, w tej pracy nie ma monotonii, 
nie nudzę się. nawet w wolnym chwi-
lach, jak oglądam telewizję, to często 
coś szyję – dodaje. 

Swoje prace dostarcza do dwóch firm 
w Warszawie i Poznaniu. Z tego ostat-
niego miasta otrzymuje ich asorty-
ment, który sprzedaje w swoim sklepie. 
Jej klienci to w większości mieszkańcy 
gminy Zabłudów, choć są i tacy, którzy 
specjalnie przyjeżdżają do niej z Białe-
gostoku, Bielska Podlaskiego czy Ełku. 

Po dwóch latach od otwarcia sklepu 
odnowili go, przywrócili pierwotny 
wygląd domu i co istotne, zmienili 
pokrycie dachu na blachodachówkę. 
Sklep został powiększony o pomiesz-
czenie z kwiatami. Czeka ich jeszcze 
dużo pracy.

– nie potrzebna mi willa z base-
nem. najważniejsze jest dla mnie to, 
co robię, w tym czuję się najlepiej 
i myślę, że dobrze mi to wychodzi 
– mówi na zakończenie Agata Łysak
-Matwiejuk. 
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stefan wyszkowski to białostoczanin. To dla niego lila przeniosła 
się w te strony. od lat mieszkają w supraślu – w niebieskim domu 
z duszą, gdzie pachnie drewnem, gdzie czuć atmosferę artyzmu, 
gdzie dzieła sztuki stoją obok starych mebli, gdzie można dostać 
filiżankę aromatycznej herbaty i chwilkę rozmowy... rozmowy 
o supraślu, o szkole plastycznej, o dawnych czasach, ale też o tym, 
jak żyją dziś. o czym marzą, co planują. no i o tym, za co lubią 
supraśl. bo przecież lubią, skoro akurat to miasteczko stało się 
ich miejscem na ziemi...

Zielony, długi dom stoi dokładnie 
naprzeciwko supraskiego Muzeum 
Ikon. Drzwi wychodzą praktycznie 
na ulicę. Z drugiej strony – widok 
na supraską promenadę, gdzie i miesz-
kańcy, i turyści tak chętnie spacerują. 
nie zawsze dom stał w takim centrum: 
i miasta, i wydarzeń. Gdy kupowali go 
Lila i Stefan Wyszkowscy, 

wydawało im się, że będzie to ich 
azyl, 

z dala od ludzi, od gwaru. Władze 
miasteczka miały jednak inne plany: 
poprowadziły z jednej strony bul-
wary, z drugiej uliczkę, którą turyści 
mogą dojechać do centrum Supraśla. 
Wyszkowscy trochę tej swojej ukocha-
nej intymności stracili. Ale nie narze-
kają, turyści w Supraślu to i dobrzy, 
i kulturalni ludzie – nie dają się 
więc tak mocno we znaki, nawet jak 

całe dnie chodzą Wyszkowskim pod 
oknami. Czasem tylko pan Stefan, 
introwertyk na całego, nie wytrzyma: 
– Drogi budują, żeby lepszy był dojazd 
do Supraśla. Ja bym je wszystkie zasy-
pał. nikt by wtedy tu nie przyjechał. 
I spokój byśmy mieli – mówi wtedy pół-
żartem. Ale tak naprawdę to lubi ludzi. 
I do tłumów pod oknami w czasie letnich 
weekendów też już się przyzwyczaił. 

To stary dom, który niegdyś nale-
żał do rodziny Dobrowolskich. Pan 
Dobrowolski był szoferem Zachertów, 
którzy podarowali dom rodzinie. Część 
budynku służyła za mieszkanie, część 
za garaż (stał tu piękny mercedes!) 
i mały warsztacik. na końcu gospoda-
rze trzymali zwierzęta. Wszystkie czę-
ści oddzielał korytarz – długi, biegnący 
po skosie, na przestrzał domu. Później 
rodzina Dobrowolskich oddała dom gmi-
nie. A ta wydzierżawiła zakonowi prawo-
sławnemu. Trzymano tu wapno w czasie 

budowy klasztoru, na strychu nocowali 
studenci, którzy pomagali w pracach. 
Później, gdy zakon już opuścił budynek, 
budynke stał opuszczony ludzie szukali 
tu skarbów. Albo palili papierosy. Potem 
dom znaleźli Wyszkowscy. I go kupili. 
A jak Wyszkowscy trafili do Supraśla? 

oboje to artyści: i rzeźbią, i malują. 

Ze sztuką więc nierozerwalnie zwią-
zana jest ich historia. Stefan Wyszkow-
ski pochodzi z Augustowa – to taka 
wieś nieopodal Bielska Podlaskiego. 
Uczył się w Supraślu, w liceum pla-
stycznym, w klasie tkackiej. Wspomina, 
że mnóstwo tu wtedy było ludzi, którzy 
zasłynęli później na artystycznym polu. 
I wśród uczniów, i wśród nauczycieli. 
– Pani Basia Jurkowska, rzeźbiarka, 
Janusz Debis, malarz – najpierw 
wymienia nauczycieli. A za chwilę już 
przechodzi do kolegów z klasy: – Uczy-
łem się z Leonem Tarasewiczem, Jan-
kiem Gryką, Andrzejem Kisielewskim, 
Małgorzatą niedzielko, Mirkiem Filo-
nikiem. Wiele osób, z którymi się uczy-
łem, zaistniało w sztuce współczesnej. 
Albo zostało teoretykami sztuki. Wielu 
spośród nas – choć zarzekaliśmy się, 
że za żadne skarby – zostało nauczy-
cielami – przyznaje. Zresztą taki los 
spotkał i jego. Ale po kolei...

Lila jest z Lubartowa, z Lubelszczy-
zny, na studia pojechała do Lublina, 
do Instytutu Wychowania Artystycz-
nego. Studiowała na specjalizacji 
rzeźba, jej przyszły mąż – tam samo 
na malarstwie. Tak się poznali.

– A na zajęciach często pojawiał się 
temat Supraśla. Regularnie – uśmie-
cha się pani Lila. Dlaczego ta było? 
Bo na jednym roku spotkało się kilku 
absolwentów supraskiej szkoły. Chcąc 
nie chcąc – wracali opowieściami 
do licealnych lat. – Taka magia z tych 
opowieści biła, że ten

supraśl z daleka nawet polubiłam 

– przyznaje. Ale i w Lublinie mnóstwo 
było osobowości. Rozmowy o sztuce, 
wspólne spotkania... Tych lat nie da 

Nasz Supraśl. Tu się dobrze mieszka, 
dobrze wypoczywa i wraca...

S U P R A Ś L

Fot. Karol Zalewski
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się zapomnieć.
Mimo to po dwóch latach w Lubli-

nie postanowili zdawać do Krakowa. 
Egzaminy trwały pięć dni! Zdali oboje. 
niestety, na uczelnię dostał się tylko 
pan Stefan. Pojechał. A Lila została 
w Lublinie.

Już wtedy byli w sobie zakochani. 
Stefan wierzył, że miłość przetrwa roz-
stanie. Lila – dziś przyznaje, że miała 
trochę wątpliwości. Ale i tak, kiedy tylko 
mogła, wsiadała w pociąg i jechała 
do Krakowa. Te podróże zaowocowały 
zresztą i pracą artystyczną. Pani Lila 
kupiła długaśny brystol i namalowała 
10-metrowy pociąg. Oczywiście relacji 
Lublin – Kraków.

– Mandat wtedy dostałaś – przypo-
mina żonie pan Stefan. Faktycznie! 
Lila nie miała zgody na fotografowanie 
dworca. A to był stan wojenny, wszę-
dzie zakazy fotografowania.

– Skonfiskowano mi film i aparat. 
Trochę zachodu było, zanim je odzyska-
łam – wspomina pani Lila. Te podróże 
sprawiły, że ich 

miłość wytrzymała próbę odległości. 

Po roku się pobrali. I nadal do sie-
bie jeździli. – Ja byłam już w ciąży, 
a że postanowiłam robić tylko wielkie 
rzeźby, mąż przyjeżdżał i nakładał 
mi glinę na konstrukcję. 

Zaraz po dyplomie i pani Lila prze-
prowadziła się do Krakowa. Wtedy 
– już w trójkę, z najstarszym synem 
Michałem – mieszkali w akademiku 
na Pomorskiej. To akademik arty-
styczny. Przyjaźni wtedy nawiązali 
co niemiara. – A dzieciaki traktowały 
się jak rodzeństwo – przypomina 
sobie pan Stefan. Pamięta i małego 
„Paputka”, syna reżysera, i małą Ewkę, 
co wszystkich gryzła, i dzieci mieszka-
jących w pokoju obok muzyków. Tam 
też urodził się kolejny ich syn Mikołaj 
(w sumie mają czworo dzieci – trzech 
synów i córkę; życie każdego z nich 
w jakiś sposób wiąże się ze sztuką).

Tak, planowali zostać w krakowie, 
tam ułożyć sobie życie. ale... 

– Pojechaliśmy na wakacje 
w rodzinne strony męża. Tylko na waka-
cje, bez żadnych większych planów – 
opowiada pani Lila. Jednak pojechali 

z całym dobytkiem. Wzięli nawet dzie-
cięce łóżeczko. Udało im się, bo ojciec 
Stefana pracował w mleczarni w Biel-
sku. I z tej mleczarni wielka ciężarówka 
woziła sery do Krakowa. na południe 
jechała wypakowana. Z powrotem – 
pusta. Skorzystali więc z okazji.

I tak przesiedzieli w Augustowie pod 
Bielskiem Podlaskim całe wakacje. 
Kombinowali, żeby na strychu u rodzi-
ców urządzić pracownię. Ale gdy zbliżał 
się wrzesień, Stefan pojechał do Supra-
śla. – Może akurat jest tam dla mnie 
jakaś praca – pomyślał. W autobusie 
spotkał swego dawnego nauczyciela 
Andrzeja Anchimowicza. Ten jechał, 
by... z pracy w liceum plastycznym zre-
zygnować. Skorzystał z tego pan Ste-
fan. nie powiedział dyrektorowi szkoły, 
że już ma bilet do wojska (to był jedyny 
rok po stanie wojennym, gdy powoła-
nie dostawali absolwenci wyższych 
uczelni)... Został nauczycielem historii 
sztuki. Później przeszedł na warsztaty, 
uczył malarstwa. Pracę w szkole roz-
poczęła też pani Lila: uczyła historii 
sztuki, rzeźby, założyła teatr panto-
mimy (ileż miejsc z nim zjechała, ile 
nagród zdobyła!), napisała podręcznik, 
organizowała plenery... 

Zamieszkali na stancji, później 
przeprowadzili się do internatu, jesz-
cze później do stróżówki koło liceum. 
Jak mówią, trochę zaniedbali przez 
to nauczanie swój rozwój artystyczny. 
Ale... za chwilę pan Stefan pokazuje 
katalogi z plenerów, w których uczest-
niczył, pani Lila opowiada, że rzeźby 
męża stoją na supraskich bulwarach, 
często też wykonuje prace na konkretne 

zlecenia. Jej prace można za to oglądać 
chociażby w ich domu. Tak, tak, w tym 
zielonym. 

Jak opowiadają, 

domu czy siedliska szukali niemal 
od początku swego supraskiego 
życia. 

W końcu znaleźli. Remont trwał 
tu przez 10 lat. Pan Stefan właściwie 
budował ten dom razem ze swoim 
ojcem. Bo dom był w tak kiepskim 
stanie, że remontem tego już nawet 
nazwać nie można, za dużo pracy 
tu było włożone. Chcieli też dobudo-
wać kawałek, który w wirze historii 
zniknął (pierwotnie dom miał aż 25 
metrów długości), ale się nie udało. 
Zamiast domu powstała ulica...

Ale i tak jest tu im dobrze. Dom jest 
piękny, ma charakter, duszę. Pełen 
dzieł sztuki, starych mebli i zapachu 
świeżego drewna... i pełen histo-
rii, które się tu zdarzyły: od historii 
Dobrowolskiego, szofera Zachertów, 
poprzez składzik na wapno, po film 
„U Pana Boga za piecem”, którego nie-
które sceny kręcono właśnie w piwnicy 
u Wyszkowskich. 

Wyszkowscy zostali w tym Supraślu, 
mimo że dzieci porozjeżdżały im się 
po kraju, a nawet po świecie. – A gdzie 
nas ma gnać? – pyta retorycznie pan 
Stefan.

– My to chyba jesteśmy takim pokole-
niem przywiązanym do miejsca – wtó-
ruje mu żona. – Tu dobrze się mieszka, 
dobrze się tu wraca, dobrze się wypo-
czywa... 

Fot. Karol Zalewski
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9217 osób zameldowanych było w gminie zabłudów. To stan 
na koniec ubiegłego roku. w gminie mieszkańców przybywa, ale 
nie w samym zabłudowie. 

   W samym mieście osób zameldo-
wanych na koniec 2020 roku było 2406. 
Rok wcześniej było ich 2401. Taka 
sytuacja utrzymuje się już od wielu 
lat. Od 2015 roku do końca 2018 roku 
liczba mieszkańców Zabłudowa prawie 
się nie zmieniła i wynosiła od 2426 
do 2400. 

Zupełnie inaczej jest na terenie 
gminy Zabłudów. Tu obserwujemy stały 
przyrost. na koniec 2015 r. wszystkich 
mieszkańców na pobyt stały było 6618, 
w 2018 – 6732, w 2019 – 6773, zaś 
w 2020 – 6812. 

Jak wspomniał na naszych łamach 
Adam Tomanek, burmistrz Zabłudowa: 
– Wzrost liczby mieszkańców 
gminy to przede wszystkim zasługa 

rozwoju budownictwa jednorodzin-
nego we wsiach przylegających do Bia-
łegostoku. 

Dobrym tego przykładem są właśnie 
Kuriany, które po Zabłudowie są obec-
nie najliczniejszą miejscowością 
gminy. na koniec 2020 roku zamel-
dowanych było tam 700 osób. Za nimi 
uplasowała się Dobrzyniówka z 641 
osobami, Rafałówka – 498, Ryboły 
– 367, Halickie – 301, Zwierki – 281. 
Choć są i miejscowości, w których 
mieszka po jednej osobie. Są to Boro-
wiki, Bogdaniec i Kościukówka. 

W samym Zabłudowie najwięcej 
osób – 390 – zameldowanych jest przy 
ul. Kalwińskiej. Przy tej ulicy znaj-
dują się bloki miejscowej spółdzielni 

mieszkaniowej. Sporo osób zamiesz-
kuje również przy ul. Surażskiej – 235, 
ul. Białostockiej – 186 i ul. 3 Maja – 
183. 

W 2020 roku całą gminę wraz z mia-
stem zamieszkiwało 281 dzieci w wieku 
do dwóch lat (w 2019 r. – 291). Więcej 
urodziło się dziewczynek niż chłopców. 
Zanotowano też sporą liczbę dzieci 
i młodzieży w wieku 8-15 lat – 809. 
Dominację płci żeńskiej zaobserwo-
wano wśród osób starszych: w wieku 
emerytalnym 549 mężczyzn (65+) oraz 
1174 kobiety (60+). W wieku aktywno-
ści zawodowej odpowiednio: mężczyźni 
– 3097 (19-65 lat), kobiety – 2518 
( 19-60 lat). 

niewiele w gminie Zabłudów udzie-
lanych jest ślubów cywilnych. Jest 
to spowodowane obowiązującym 
od 1993 roku w naszym kraju konkor-
datem, czyli umową między państwem 
a Kościołami. Śluby zawarte w kościele 
i cerkwi są honorowane przez państwo 
polskie. 

– W 2019 roku wszystkich udzielo-
nych ślubów cywilnych było 13. Aż 9 
z nich odbyło się w plenerze. W ubie-
głym roku na 22 śluby połowa miała 
miejsce w ogrodach prywatnych i ośrod-
kach weselnych, takich jak „Lawen-
dowy Zakątek”, „Bobrowa Dolina”, 
„Zaścianek Podlaski”, „Rezydencja 
Protasy” czy „Alt” – zaznacza Justyna 
Ostaszewska, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Zabłudowie. 

Przybywa mieszkańców w gminie Zabłudów

G M I N A  Z A B Ł U D Ó W

urząd Miejski w zabłudowie w ramach 
robót publicznych poszukuje 
osób na stanowiska robotników 
gospodarczych. dokumenty należy 
złożyć do końca marca bieżącego roku 

Do obowiązków pracowników nale-
żeć będą prace porządkowe (zamiata-
nie chodników, koszenie trawy, wyka-
szanie rowów, drobne remonty). Będą 
one wykonywane tylko na terenie gminy 
Zabłudów. Warunkiem zatrudnienia 
jest rejestracja w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy i posiadanie statusu osoby 

bezrobotnej. Osoby, które wcześniej 
były zatrudnione przy takich pracach, 
muszą mieć trzyletnią przerwę. 

– Urząd Miejski planuje zatrudnić 
osoby obu płci. Czas pracy to okres 
dziewięciu miesięcy, w godzinach 7-15 
– informuje Monika Sawicka, inspektor 
ds. kadr Urzędu Miejskiego w Zabłudo-
wie. – Osoby zatrudnione dostaną 
najniższe wynagrodzenie brutto obo-
wiązujące w Polsce, czyli 2800 złotych. 
Jeśli wcześniej były zatrudnione i mają 
świadectwa pracy, to przysługuje im 
również dodatek stażowy. 

Dokumenty w postaci CV należy 
złożyć do 31 marca 2021 r. do skrzynki 
podawczej Urzędu Miejskiego 
w Zabłudowie, ul. Rynek 8, na parterze. 
Więcej informacji można uzyskać pod 
nr tel. 85-71-88-100 wew. 43.

– na koniec lutego br. tylko kilka osób 
złożyło swoje CV. Czekamy na innych 
bezrobotnych – zaznacza Monika 
Sawicka.  

Praca szuka człowieka
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od 1 marca można składać wnioski 
o dofinansowanie do remontu dróg 
gminnych dojazdowych do posesji 
i do terenów rolnych w gminie 
Michałowo. To drugi rok programu 
„droga do twojego gospodarstwa”. 
poprzednia, pilotażowa edycja 
z r e a l i z o w a ł a  p o t r z e b y  1 5 
wnioskodawców.

W 2020 r. podczas majowej sesji 
radni Michałowa podjęli uchwałę w tej 
sprawie i zabezpieczyli w budżecie 
kwotę 500 tys. zł na rok 2020. W tym 
roku gmina na ten cel również przezna-
czy około 500 tys. zł.

– Pilotażowy program sprawdził się 
w ubiegłym roku i cieszył się zaintere-
sowaniem mieszkańców, więc w tym 
roku go kontynuujemy. Mamy wyre-
montowane drogi główne do wsi, teraz 

idziemy krok dalej, by pomóc wyre-
montować drogi do posesji i terenów 
rolnych naszych mieszkańców – mówi 
burmistrz Michałowa Marek nazarko.

Uchwała w sprawie przyznawania 
dotacji na ten cel zakłada dofinan-
sowanie remontu dróg dojazdowych 
do posesji o długości:
– 250 metrów i szerokości do 3 metrów 
– emulsją asfaltową;
– 1 kilometra i szerokości do 3 metrów 
– nawierzchnią żwirową o grubości 
0,2 m. 

Wyremontowane zostaną także 
drogi dojazdowe do terenów rolnych 
o długości do 1 kilometra i szerokości 
do 3 metrów – nawierzchnią żwirową 
o grubości 0,2 m.

– Inicjatywa samorządu ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na drogach gminnych 

dojazdowych, podniesienie standar-
dów technicznych dróg dojazdowych, 
a co za tym idzie ich parametrów użyt-
kowych, poprawę połączeń dróg dojaz-
dowych z drogami wyższej kategorii, 
jak również zwiększenie płynności 
ruchu – wyjaśnia Marek nazarko.

Wnioski są przyjmowane do 31 marca 
2021 r. osobiście w Urzędzie Miejskim 
w Michałowie lub elektronicznie 
na e-mail: sekretariat@michalowo.eu. 

 

Pół miliona na „drogę do twojego 
gospodarstwa”

G M I N A  M I C H A Ł OWO

ZAPRASZAMY
pon.–pt. 8:00–17:00
sob. 8:00–13:00

KRYMAR s.c.
Białystok, ul. Warszawska 6A lok. 2
tel. 512 339 409, 85 654 48 73

JAKOŚĆ – PRECYZJA WARSZTAT – PROFESJONALIZM

www.turbokrymar.pl

SKORZYSTAJ Z NASZEGO 
DOŚWIADCZENIA!

W silniku turbodoładowanym turbosprężarka maszyny 
rolniczej jest szczególnie narażona na pracę 

w niełatwych warunkach, a co za tym idzie na awarie. 
Jako firma z Podlasia od wielu lat cieszymy się stałym 

zaufaniem rolników, którzy doceniają rzetelność 
i profesjonalizm w zakresie regeneracji turbosprężarek. 

W każdej chwili możesz liczyć na naszą pomoc. 
Regeneracja Turbosprężarek to nasza specjalność.

 Zajmujemy się także czyszczeniem filtrów 
DPF/FAP oraz katalizatorów SCR.
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w okresie nauki zdalnej uczniowie zespołu szkół w Michałowie 
dwa razy w tygodniu mogą wejść na basen za darmo. od 8 marca 
zapłaci za nich samorząd. w okresie ograniczonego kontaktu 
z rówieśnikami oraz braku większości zajęć pozalekcyjnych to dla 
młodzieży zachęta do wyjścia z domu i aktywnego spędzania 
wolnego czasu. 

– Gmina Michałowo od lat finansuje 
wejście na basen dla uczniów klas I-III, 
teraz samorząd objął finansowaniem 

także uczniów od klasy IV wzwyż 
oraz uczniów szkoły średniej – mówi 
Dariusz Golak, dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Micha-
łowie. – Każdy uczeń Zespołu Szkół 
w Michałowie od klasy IV, po zakoń-
czonych lekcjach online, ma możliwość 
bezpłatnego wejścia na pływalnię dwa 
razy w tygodniu, po jednej godzinie 
od poniedziałku do piątku.

Pływalnia nadal prowadzi też lekcje 
nauki pływania pod okiem doświad-
czonych instruktorów, dla klas I-III. 
Zajęcia odbywają się: kl. III – wtorek 
godz. 12.50, kl. II – środa godz. 12.50, 
kl. I – czwartek godz. 11.50.

– Jest już duże zainteresowanie 
korzystaniem z tych godzin, dzwonią 
uczniowie, rodzice dopisują dzieci 
do grup. Od 16 lutego, kiedy ponownie 
otworzyliśmy basen, frekwencja jest 
większa niż przed pandemią. Oczywi-
ście wszystkie zajęcia odbywają się 
z zachowaniem wszelkich obostrzeń 
sanitarnych, zapewniamy, że basen jest 
bezpieczny – dodaje dyrektor Golak. 

Oprócz uczniów z Michałowa w zaję-
ciach na basenie uczestniczą ucznio-
wie klas I-III z Gródka, Dobrzyniówki, 
Rafałówki w ramach ministerialnego 
programu „Umiem pływać”, finansowa-
nego ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

 

Basen w Michałowie 
bezpłatny dla uczniów

M I C H A Ł O W O
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nagrywanie i publikacja podcastów to najnowsza inicjatywa 
gminnego ośrodka kultury w Michałowie, to także sposób 
na dotarcie do odbiorców w dobie pandemii. 

GOK w Michałowie podsuwa odbior-
com kolejny sposób kontaktu online. 
Już nie tylko strona internetowa i por-
tale społecznościowe, ale również 
największe platformy streamingowe 
są polem do działania dla michałow-
skich ludzi kultury. Między innymi 
Spotify, GooglePodasts, AmazonMu-
sic, ApplePodcasts, youtube. Można 
tam wysłuchać ciekawych podcastów 
o gminie.

Podcast to jest forma internetowej 
publikacji dźwiękowej lub filmowej, naj-
częściej w postaci regularnych odcin-
ków. GOK swoją przygodę z tą formą 
sztuki rozpoczął od serii „Legendy 
Gminy Michałowo”. By wysłuchać takiej 
legendy, wystarczy wejść na dowolną 
platformę i wpisać: „Gminny Ośrodek 
Kultury w Michałowie”. 

GOK zachęca mieszkańców do tego, 
by przyczynili się do poszerzania gmin-
nej biblioteki podcastów. na początek 
każdy może wziąć udział w warszta-
tach nagrywania podcastów. Uczest-
nicy dowiedzą się m.in. jak nagrać 
„podcast” z krótką instrukcją obsługi 
sprzętu i niezbędnego oprogramo-
wania do realizacji nagrań audio; jak 
pracować z tekstem, na czym polega 
praca lektora i realizatora w studiu 
nagraniowym, jak stworzyć ciekawe 
tło muzyczne naszego podcastu przy 
pomocy darmowych, ogólnodostęp-
nych narzędzi oraz jak opublikować 
podcast w platformach streamingo-
wych. 

Efektem warsztatów będzie nowy 
podcast z serii: „Legendy Gminy Micha-
łowo”, który zostanie opublikowany 

na platformach streamingowych. Wszy-
scy uczestnicy otrzymają imienny cer-
tyfikat udziału w warsztatach, a naj-
zdolniejsi z nich zostaną zaproszeni 
do współpracy przy tworzeniu audycji 
radiowych na falach: „Michałowo.FM”.

 

Lokalne legendy i lokalne głosy 

pixabay.com
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samorząd gminy gródek otrzyma 300 tysięcy złotych z budżetu 
województwa podlaskiego na dofinansowanie remontu sali 
gimnastycznej przy szkole podstawowej w stolicy gminy. 
decyzję w tej sprawie podjęli radni podczas XXVii sesji sejmiku 
województwa podlaskiego. pieniądze pomogą w sfinansowaniu 
remontu, o ile gmina dostanie rządową dotację. 

Władze gminy zwróciły się o pomoc 
finansową do samorządu województwa 
w związku m.in. ze spadkiem docho-
dów spowodowanym epidemią. Pienią-
dze z budżetu województwa stanowią 
część wkładu własnego, który gmina 
musi wnieść po otrzymaniu dofinanso-
wania z budżetu państwa.

Gmina przygotowała dokumenta-
cję techniczną i ubiegała się o środki 
zewnętrzne na remont w ramach pro-
gramu „Sportowa Polska – Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sporto-
wej – EDyCJA 2020”, jednakże nie otrzy-
mała dofinansowania. W bieżącym roku 
po raz kolejny będzie składać wniosek 

i ubiegać się o dofinansowanie projektu. 
Teraz gmina otrzymała pomoc z budżetu 
samorządu województwa w wysokości 
300 tys. zł. Według szacunków całko-
wity koszt zaplanowanego remontu 
to wydatek ok. 1 mln zł.

Remont Sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Gródku niezbędny jest 
z uwagi na zły stan techniczny. najważ-
niejszymi kwestiami są:
– wymiana podłogi na sportową,
– docieplenie stropodachu,
– wymiana instalacji CO i elektrycznej,
– remont ścian z montażem osłon 
materacowych amortyzujących ude-
rzenia.

Sala od wielu lat nie była remonto-
wana. Stan podłogi, ścian, instalacji 
oraz urządzeń i wyposażenia spor-
towego wymaga kompleksowego 
remontu i wymiany. Renowacja 
ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
i stanu przyszkolnej infrastruktury 
sportowej, przeznaczonej na potrzeby 
realizacji zajęć wychowania fizycznego, 
służącej jednocześnie lokalnej społecz-
ności do aktywnego spędzania czasu 
wolnego.

– Wójt gminy wraz z dyrekcją szkoły 
widzieli od dawna potrzebę remontu. 
Rozważano nawet rozbudowę sali, 
by była ona w pełni nowoczesna, bar-
dziej bezpieczna i spełniała wszelkie 
wymogi. Usytuowanie sali niestety 
na to nie pozwala i jedynym możliwym 
obecnie rozwiązaniem jest jej remont 
– mówi Monika Kazberuk, kierownik 
Referatu Inwestycyji i Gospodarki 
Komunalnej w Urzędzie Gminy Gródek. 
– W planach inwestycyjnych na kolejne 
lata gmina Gródek ma wybudowanie 
nowoczesnej hali sportowej – dodaje.

Obiekt jest również udostęp-
niany klubom sportowym działają-
cym na terenie gminy Gródek, m.in. 
Uczniowskiej Szkółce Sportowej Gry-
fik, Klubowi Sportowemu GKS Gródek, 
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 
grającemu w unihokeja, a także miesz-
kańcom tworzącym nieformalne grupy, 
np. do gry w piłkę siatkową.

– Co roku przedstawiając działania 
USS Gryfik Gródek na komisji przed 
władzami gminy i radnymi powtarzamy, 
jak bardzo potrzebny jest generalny 
remont sali gimnastycznej, a najle-
piej jej powiększenie. najważniejsze 
są dzieci, które muszą mieć bezpieczne 
warunki do uprawiania sportu i rozwi-
jania swoich pasji. Bardzo się cieszymy, 
że to wszystko zaczyna się spełniać – 
mówi Jan Łotysz, trener i założyciel 
USS Gryfik Gródek. 

157,5 tysiąca złotych przeznaczyła 
gmina zabłudów na wsparcie 
działalności klubów sportowych 
w bieżącym roku. Jest to kwota niższa 
o 42 tysiące złotych niż w 2020 roku. 

Klub Sportowy „Rudnia” otrzymał 
92.525 złotych, Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy „Lider” – 21.000 zł, 
Ludowy Zespół Sportowy „Zwierki” – 
17.175 zł oraz Uczniowski Atletyczny 
Klub Sportowy „Podlasie” – 26.800 zł. 

Kolejny rok z rzędu Klub Sportowy 
„Rudnia” Zabłudów otrzymał znaczną 
kwotę wsparcia, choć niższą o ponad 
22 tysiące złotych niż w ubiegłym roku. 
Zamierza przeznaczyć ją na utrzymanie 

czterech drużyn piłkarskich (trzech 
młodzieżowych i jednej seniorskiej). 
Pieniądze te zostaną wydatkowane 
m. in. na utrzymanie boisk, na organi-
zację meczów w Zabłudowie, transport, 
ubezpieczenie zawodników, honorarium 
dla trenerów oraz na opłaty sędziowskie. 

Uczniowski Atletyczny Klub Spor-
towy „Podlasie” sfinansuje szkolenia 
sportowe 60 dzieci i młodzieży w zapa-
sach i sumo oraz na uczestnictwo 
w turniejach.

Z kolei Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Lider” swoje wsparcie prze-
znaczy na prowadzenie zajęć sportowo
-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą 
w następujących dyscyplinach: piłka 

nożna, tenis stołowy, koszykówka, siat-
kówka, lekkoatletyka, szachy. Ponadto 
klub zajmie się organizacją turniejów 
i zawodów sportowych.

W tym roku Ludowy Zespół Sportowy 
„Zwierki” otrzymał dwie dotacje Urzędu 
Miejskiego w Zabłudowie. Pierwszą 
z nich w kwocie 12875 złotych prze-
znaczy na organizację turnieju w tenisie 
stołowym oraz na rozgrywki w gminnej 
lidze piłce nożnej. Pieniądze te przezna-
czy na organizację ligi gminnej, zakup 
akcesoriów sportowych oraz utrzymanie 
boiska. natomiast druga dotacja w kwo-
cie 4300 zł zostanie wykorzystana na 
prowadzenie zajęć szachowych oraz na 
wyjazdy i turnieje.  

Czy sala gimnastyczna doczeka się remontu?

Zabłudów – wsparcie dla klubów sportowych
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burmistrz supraśla radosław 
d o b r o w o l s k i  p o g r a t u l o w a ł 
i uhonorował Mistrzynię polski 
w skoku wzwyż (u-20), aleksandrę 
Jankowską. To młoda lekkoatletka 
pochodząca z supraśla, która 
na co dzień reprezentuje klub 
sportowy podlasie białystok. 

14 lutego 2021 roku na Halowych 
Mistrzostwa Polski w Toruniu Aleksan-
dra Jankowska wywalczyła złoty medal 
w skoku wzwyż z wynikiem 1,74 m. 
W liście gratulacyjnym wręczonym 
zawodniczce burmistrz Supraśla Rado-
sław Dobrowolski napisał: „niech suk-
ces, który Pani osiągnęła, przyniesie 
jak największą satysfakcję, zmotywuje 
do dalszego rozwoju i będzie począt-
kiem całego pasma jeszcze większych 
sukcesów – zarówno w sporcie, jak też 
w nauce i w życiu osobistym”. 

W trakcie spotkania zarówno zawod-
niczka, jak i jej trener Wiktor Grynie-
wicz otrzymali pamiątkowe grawer-
tony.

– Bardzo serdecznie pani Oli gratu-
luję i życzę, aby pani rozsławiała w dal-
szym ciągu nasze miasto i naszą gminę. 
Życzę przede wszystkim zdrowia w tym 
trudnym okresie i dalszych sukcesów – 
powiedział burmistrz Dobrowolski.

Aleksandra Jankowska urodziła 
się 15 sierpnia 2002 roku w Supra-
ślu. Tu też uczęszczała do Sportowej 
Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda 
Mareckiego. Co prawda dyscypliną 
wiodącą szkoły jest narciarstwo bie-
gowe, jednak był to początek przy-
gody ze sportem młodej zawodniczki. 
Zaczynała od nart biegowych, jazdy 
na rolkach, brała też udział w biegach 
przełajowych, jak i w innych szkolnych 
zawodach lekkoatletycznych. 

Gimnazjum kończyła już w Białym-
stoku, tam też poznała obecnego tre-
nera Wiktora Gryniewicza, który objął 
klasę, do której uczęszczała Aleksan-
dra. Od początku była wyróżniającą 
się zawodniczką, startowała w wielo-
boju, czyli: bieg na 60 m, 60 m przez 
płotki, skok w dal, pchnięcie kulą, rzut 
oszczepem i właśnie skok wzwyż. Tak 
zaczęła się przygoda z lekkoatletyką 
już na nieco bardziej profesjonalnym 
poziomie.

– Tak wszechstronna osoba i chętna 
do pracy, można powiedzieć była ska-
zana na sukces – powiedział na spo-
tkaniu w urzędzie miasta Wiktor Gry-
niewicz.

Rok 2019 był bardzo dobry dla mło-
dej sportsmenki. Biła swoje rekordy-
życiowe w skoku wzwyż raz za razem, 
dochodząc do wyniku 1,77 m. Był 
to wówczas najlepszy wynik w Polsce 
w kategorii wiekowej juniora młod-
szego. W tym samym roku zdobyła 

również złoty medal na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży w Pozna-
niu z wynikiem 1,74m. Uzyskanie tego 
wyniku dało przepustkę do reprezento-
wania Polski na zawodach międzynaro-
dowych, a później na Międzynarodowej 
Olimpiadzie Młodzieży, na których 
zresztą poprawiła swój rekord życiowy. 

W roku 2020 Aleksandra w wyniku 
odnowienia kontuzji śródstopia 
musiała zmniejszyć obciążenia trenin-
gowe, co było przyczyną delikatnie gor-
szych wyników. na Halowych Mistrzo-
stwach Polski w 2020 roku zdobyła 
brązowy medal z wynikiem 1,68 m.

Sport uczy pokory, dyscypliny i walki 
z własnymi słabościami, a jak przy-
stało na młodą wojowniczkę Ola nie 
zraziła się słabszą dyspozycją, była 
cierpliwa i ciężko pracowała, żeby 
wrócić do pełnej dyspozycji. na szczę-
ście wszystko dobrze się skończyło 
i Aleksandra Jankowska rozpoczęła 
rok 2021 znakomicie, zdobywając 
złoty medal Halowych Mistrzostw 
Polski w Toruniu.

„Cieszymy się, że mieszkanka Supra-
śla odniosła tak znaczący sukces. 
Jesteśmy przekonani, że przyczyni 
się on do rozsławienia w całej Polsce 
naszego pięknego miasta i zainspiruje 
wielu młodych sportowców z naszej 
gminy do podążania śladami Aleksan-
dry Jankowskiej” – podkreślają przed-
stawiciele supraskiego magistratu.

 

Supraśl ma mistrzynię Polski
S U P R A Ś L
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30 lat! szmat czasu! w tym roku 
mamy jubileusz Teatru wierszalin...

piotr Tomaszuk: – Wierszalin 
od początku tworzyli ludzie, którzy kie-
rowali się wspólnymi celami i ideami, 
jakimi była sztuka teatru, tworzona 
w zgodzie z naturą, z otoczeniem, 
z miejscem urodzenia, z duchowością 
Podlasia. Zaczynaliśmy „Turlajgrosz-
kiem” – legendą o dziecku, które tyle 
samo jest w ręku matki i ojca, co anioła 
i diabła. Opowieść o tym, że wartością 
jest dziecko, a nie pieniądz, zaczynała 
historię Teatru Wierszalin. A potem 
z przedstawienia na przedstawie-
nie znaczenie naszego teatru rosło. 
A nagrody zdobywane na festiwalach 

międzynarodowych sprawiał y, 
że nazwa Wierszalin brzmiała w wielu 
uszach pozytywnie.

na początku był to teatr prywatny, 
autorski...

– Tak było przez 10 lat. Aż doszliśmy 
do momentu, kiedy warto się starać 
o uczynienie teatru Wierszalin insty-
tucją kultury. Postaraliśmy się i teraz 
Teatr Wierszalin jest instytucją kultury, 
tyle tylko że mającą autorski charak-
ter twórczości. To przedstawienia moje 
i Mateusza Kasprzaka, moje i Rafała 
Gąsowskiego – naszego podstawo-
wego aktora, ale to też przedstawienia 
moje i Mikołaja Maleszy – wspaniałego 

scenografa, z którym przez wiele lat 
współpracowaliśmy, moje i Joanny 
Kasperek, która przez wiele lat była 
gwiazdą naszego teatru. To są też 
przedstawienia moje i kompozytorów. 
Wierszalin zawsze wiąże się z muzyką. 
I trzeba pamiętać, że przez ten teatr 
przewinęło się wiele bardzo wybit-
nych nazwisk kompozytorów: Jacek 
Urbaniak – kompozytor muzyki daw-
nej, Jacek Ostaszewski – jeden z pod-
stawowych członków zespołu Osjan, 
interesujący się muzyką etniczną...
Potem nastąpiła cała epoka Krzysz-
tofa Dziermy; a epoka Jacka Hałasa 
trwa do dziś. Adrian Łukaszewicz, 
z którym teraz muzykujemy na scenie 
– to kolejna osobowość muzyczna. 
Jesteśmy dobrym środowiskiem dla 
wielu ludzi, wielu ciekawych artystów. 
Chciałbym, żebyśmy nadal się pozytyw-
nie różnili, żeby – zarówno dla naszych 
pracowników, jak i naszych odbiorców 
– nasz teatr nie był miejscem zwyczaj-
nym. niech on będzie niezwyczajny – 
pozytywnie niezwyczajny. 

Jest pan założycielem teatru, jego 
dyrektorem, ale też reżyserem. To pan 
decyduje, jakie sztuki i w jaki spo-
sób są grane. na czym panu zależy? 
w którą stronę prowadzi pan aktorów 
i co chce pan pokazać widzom?

– To jest bardzo różnie. Bo to kwestia 
wyboru związana też z czasem, w któ-
rym się jest wspólnie z innymi ludźmi, 
ale też z tym, w jakiej kondycji psy-
chicznej indywidualnie się jest – jako 
reżyser, artysta, człowiek po prostu. 
My od pięciu lat jesteśmy we władaniu 
takiego mistrza, jakim jest Mickiewicz. 
Ja się temu poecie oddaję całkowicie. 
To szczęście, że dzięki jubileuszowi 
25-lecia trafiliśmy na Mickiewicza, 
że się zdecydowałem na „Dziady”. 
Ten rodzaj szczęśliwego przypadku 
finiszuje dzisiaj tym, że od pięciu lat 
zgłębiamy to, co można przy okazji 
Mickiewicza odkryć zarówno w sferze 

Trzydziestolecie Teatru Wierszalin 
Piotr Tomaszuk: Dziś jesteśmy  
we władaniu Mickiewicza

S U P R A Ś L

Fot. Magdalena Rybij
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języka, jak i w sferze tego, co jest kul-
turą, historią, tego, co jest pewnym 
przekazem – nie tylko takim oczywi-
stym, płynącym w pierwszej lekturze 
z tekstu, ale takim przekazem, który 
płynie na przykład z tego albo innego 
akcentowania wyrazów, frazowania. 
I my tym odbiorem Mickiewicza cały 
czas dzielmy się z widzami. To taki 
rodzaj służby, który wręcz dodaje 
skrzydeł. Był moment, kiedy tworzyłem 
bardziej dla siebie, z myślą o radości 
widzów i o tym, by zadziwić ich tym, 
co myśli artysta. Dzisiaj mam misję, 
by pokazywać jak największej liczbie 
młodych ludzi, jak można rozumieć 
Mickiewicza, jak można go oglądać 
rozumnie i jak wiele można wtedy czuć 
pozytywnych, mądrych dobrych rze-
czy. I jakie to ważne, by umieć czytać 
literaturę. Bo Mickiewicz nie dlatego 
jest wielkim poetą, że ktoś go wielkim 
poetą ogłosił. nie dlatego, że krytycy 
go okrzyknęli wielkim. Mickiewicz jest 
wielkim poetą dlatego, że okazał się 
potrzebny. Przez wiele pokoleń on był 
poetą, którego czytano, bo pomagał 
ludziom przetrwać trudny czas. I skoro 
mamy taką literaturę, skoro mamy 
takie słowa, skoro mamy takie frazy, 
uczmy się z nimi być i żyć jak najczę-
ściej. Dzięki temu sami będziemy lepsi.

30 lat to dużo czy mało dla teatru?
– W przypadku takiego teatru jak 

Wierszalin – który jest teatrem pew-
nego stylu, a nie budynkiem teatral-
nym, w którym style goszczą od czasu 
do czasu – to uzyskanie efektu takiej 
odmienności, a jednocześnie utrwa-
lania pewnej estetycznej tożsamości 
i estetyczności przez 30 lat to jest 
szmat czasu. To jest trochę tak, jakby 
umieć utrzymać zespół w lidze przez 
30 lat. 

czuje pan, że się panu udało utrzy-
mać ten zespół w pierwszej lidze?

– Myślę, że to widać teraz już wyraź-
nie, że teatr Wierszalin po prostu przez 
30 lat konsekwentnie budował jakąś 
wizję i człowieka, i repertuaru, i wizję 
artystyczności... Zawsze traktowaliśmy 
teatr jako rodzaj życia obrzędowego, 
troszeczkę odjętego komercji. I zawsze 
budowałem w Wierszalinie repertuar 
o skrajnie niekomercyjnym charak-
terze. Przez to był on adresowany 

do bardzo cennej i – jak się okazało – 
szerokiej grupy odbiorców. Ci odbiorcy 
przyjeżdżali do nas z całej Polski albo 
myśmy jeździli do nich. Zjeździliśmy 
cały świat. Jak teraz zsumujemy te 30 
lat, to są takie miasta jak Sydney, jak 
Adelajda, Meksyk, Buenos Aires, 
to stolice europejskie – od Londynu, 
Edynburga, przez Awinion, po wystawę 
światową w Hannoverze, mnóstwo 
nagród... Ta ostatnia nagroda dla 
„Dziadów”, zdobyta na początku marca 
na Festiwalu Pamięć i Tożsamość, jest 
bardzo budująca... Doceniona została 
nasza wizja, czemu ma służyć teatr. 
Jesteśmy wierni przesłaniu Osterwy, 
że teatr ma czemuś służyć, ma być 
misją, ma być rodzajem jakiegoś apelu, 
skierowanego do ludzi, którzy inaczej 
nie doznają pocieszenia. Bo są sztuki, 
którymi można ludzi pocieszyć. Są tek-
sty, którymi można w sposób dobry 
i pozytywny wskazać drogę albo pomóc 
wybrać w trudnym momencie.

nagrodę dostała wasza wizja „dzia-
dów”.

– To przedstawienia, które są efek-
tem talentu Rafała Gąsowskiego, Mate-
usza Kasprzaka, Darka Matysa, Kata-
rzyny Wolak, Moniki Kwiatkowskiej, 
Anny Dąbrowskiej... Mogę wymieniać 
tu po kolei wszystkich naszych akto-
rów. Przy tak niedużym zespole nam 
się udało zrobić coś niesłychanego – 
zagrać całe „Dziady”! I to w sposób taki, 
że rozumieją te „Dziady” młodzi ludzie, 
dorośli ludzie, nauczyciele, ucznio-
wie, że te „Dziady” się przeżywa, a nie 
tylko ogląda. Udało nam się pokazać, 

że literatura, słowo Mickiewiczow-
skie może żyć. I to może żyć w takim 
medium jak telewizja [„Dziady” Teatru 
Wierszalin zostały nagrane przez 
TVP Kultura]. Przyszedł taki moment, 
że coś, co jest odarte z nadmiernej 
widowiskowości, odarte ze stu akto-
rów, z okazałości – zaczyna docierać 
mocniej, bo pozwala zabrzmieć słowu, 
bo pozwala zabrzmieć muzyce, która 
się ukrywa w słowach.

(ciąg dalszy na stronie 30)

Złoty Ryngraf 
dla Wierszalina 
za „Dziady”

Spektakl w wykonaniu Wierszalina 
wyróżniono w kategorii „Teatr” na I Festi-
walu Kultury narodowej „Pamięć i Tożsa-
mość”. nagrodę „Złoty Ryngraf” odebrał 
Piotr Tomaszuk 1 marca 2021 r. podczas 
konkursowej gali.  

Fot. Magdalena Rybij
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panie dyrektorze, porozmawiajmy 
jeszcze o 30-leciu teatru... Jakie 
są plany na świętowanie?

– Pandemia pokazuje, że wszystkie 
plany mają jedną słabość – są poddane 
weryfikacji. A w dzisiejszych czasach 
ta weryfikacja zupełnie nie zależy 
od nas samych, nie wynika z jakichkol-
wiek racjonalnych przesłanek, tylko 
jest działaniem losu, zrządzenia, przy-
padku. W tej chwili na co dzień zajmu-
jemy się Objazdem Mickiewiczowskim 
i to nas pochłania w stu procentach 
i czyni ten rok jubileuszowy rokiem 
intensywnej pracy. niemal codziennie 
spotykamy się z uczniami na wirtual-
nych lekcjach. Oni wcześniej obejrzeli 
nasze „Dziady” na VOD, a na lekcjach 
rozmawiamy. na tych lekcjach jesteśmy 
całym zespołem, opowiadamy o „Dzia-
dach”, potrafimy też coś powiedzieć 
o epoce, o autorze, o teatrze przede 

wszystkim, który kryje się w „Dziadach” 
– bo ta teatralność tego utworu drama-
tycznego jest być może największym 
sekretem. Myśmy się nauczyli czytać 
„Dziady” w szkołach jako utwór lite-
racki. Mało w tym tekście Mickiewicza 
widzimy teatru. Tymczasem jeśli spra-
wimy, że teatr zaczyna w tym tekście 
żyć, to okazuje się, że strasznie wiele 
rozumiemy. Bo to, co nam się wydaje 
niezrozumiałą, przydługą opowieścią 
o czyichś uczuciach, jest poruszają-
cym wyznaniem, pod którym byśmy 
sami się podpisami i przy którym nam 
samym zaczynają rzewnie lecieć łzy. 
Więc to trochę tak jest, że teatralność 
ukryta w tekście literackim doznaje 
czasem wyzwolenia poprzez interesu-
jące czy wybitne wykonanie. A nasze 
przedstawienia działają emocjonalnie, 
wciągają w obszar jakiejś wyobraźni 
Mickiewiczowskiej, dają satysfakcję 

ogromną emocjonalną, pozwalają 
oddychać Mickiewiczem takim, jakim 
go dotąd nikt nie widział. Więc to jest 
ten rodzaj zanurzenia się w świecie 
i jednocześnie opowiadania o tym świe-
cie. Ci młodzi ludzie, jak widzą na tej 
swojej lekcji – pandemicznej, inter-
netowej, gdzie, wydawałoby się, mają 
tylko siebie i nauczyciela – nas zaan-
gażowanych w tę opowieść, to szalenie 
im imponuje. Ja widzę po dziesiątkach 
pozytywnych relacji, po peanach wręcz, 
które piszą do nas nauczyciele – jak 
ważne jest to, co my robimy. 

I nawet gdyby nam ktoś proponował 
urlop w tym roku, to bym się nie zgo-
dził. Bo póki nas chcą – póty powin-
niśmy być na pierwszej linii. I to nie 
szkodzi, że ten rok jubileuszowy tak 
święcimy – na zdalnych pandemicz-
nych lekcjach...Oby więcej takich 
świąt!  

Trzydziestolecie Teatru Wierszalin  

Piotr Tomaszuk: Dziś jesteśmy we władaniu Mickiewicza
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Repertuar Teatru Dramatycznego 
im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
Marzec 2021:  
20 marca (sobota), godz. 16.00 – „Boeing, Boeing"/ Scena Duża 
   godz. 20.00 – „Zapiski oficera Armii Czerwonej"/ Scena Kameralna  
21 marca (niedziela), godz. 16.00 – „Boeing, Boeing"/ Scena Duża
   godz. 20.00 – „Zapiski oficera Armii Czerwonej"/ Scena Kameralna  
25 marca (czwartek), godz. 19.00 – „Boeing, Boeing"/ Scena Duża  
26 marca (piątek), godz. 17.30 – „Leon i Matylda"/ Scena Kameralna 
   godz. 20.00 – „Boeing, Boeing"/ Scena Duża 
27 marca (sobota), godz.16.00  - „Leon i Matylda"/ Scena Kameralna 
   godz. 19.00 – „Boeing, Boeing"/ Scena Duża  
28 marca (niedziela), godz.16.00  - „Boeing, Boeing"/ Scena Duża 
   godz. 20.00 – „Leon i Matylda"/ Scena Kameralna
kwiecień 2021  
8 kwietnia (czwartek), godz. 19.00  - „Kogut w rosole” / Scena Duża
9 kwietnia (piątek), godz. 17:30  - „Treny” / Scena Kameralna
   godz. 20.00 „Kogut w rosole” / Scena Duża
10 kwietnia (sobota), godz. 16:00 „Kogut w rosole” / Scena Duża
   godz. 20:00 „Treny” / Scena Kameralna
11 kwietnia (niedziela), godz. 16:00  „Kogut w rosole” / Scena Duża
   godz. 20:00 „Treny” / Scena Kameralna 
dyrekcja zastrzega sobie prawo zmian w repertuarze.
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W MICHAŁOWIE

pełnometrażowy basen pływacki
zajęcia z aqua aerobiku
nauka pływania
zjeżdżalnia
sauna
jacuzzi
siłownia




