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wielka orkiestra świątecznej pomocy we współpracy 
z samorządem, rzecznikiem praw obywatelskich i polskim 
czerwonym krzyżem uruchomiła w Michałowie centrum pomocy 
humanitarnej. codziennie zaopatruje medyków i wolontariuszy.

punkt rozpoczął pracę 8 listopada, 
działa 24 godziny na dobę. Mieści się 
na parkingu Zespołu szkół w Micha-
łowie. tworzy go kilka kontenerów, 
w których są miejsca do noclegu oraz 
magazyny sprzętu. Wszyscy chętni 
do pomocy migrantom przebywającym 
w rejonie polsko-białoruskiej granicy 
znajdą w nim: maseczki Kn95/ FFp2, 
żele do dezynfekcji rąk, testy na obec-
ność koronawirusa, dwuwarstwowe 
folie termiczne, ogrzewacze do rąk, 
zestawy pierwszej pomocy, buty i cie-
płe ubrania oraz żywność.

z inicJaTywy wośp

– inicjatywa Jurka owsiaka i Wiel-
kiej orkiestry Świątecznej pomocy 
utworzenia tu centrum pomocy huma-
nitarnej jest niezwykle potrzebną, dla-
tego ją wspieramy i razem będziemy 
tę pomoc realizować – powiedział 
Marek nazarko, burmistrz Michałowa.

W swoich działaniach WoŚp sku-
pia się na wyposażeniu i zapewnie-
niu sprzętu medycznego, a także 
dostarczeniu podstawowych środków 

spożywczych. orkiestra nie planuje 
zbiórki odzieży czy środków czysto-
ści ani organizacji zbiórki pieniędzy 
z przeznaczeniem na przygraniczne 
działania.

chcesz poMóc – poMagaJ

– idzie zima, to może być najbar-
dziej tragiczny moment dla tych ludzi. 

nauczmy się rozwiązywać problemy 
jak najbardziej humanitarnie, bo to nie 
skończy się dziś ani jutro, ani pojutrze, 
a nie wiemy ilu ludzi do nas idzie – 5, 50 
czy 500 tysięcy. Chcesz pomóc – poma-
gaj. nie chcesz – nie przeszkadzaj! – 
apelował Jerzy owsiak.

W pomoc zaangażował się także pol-
ski Czerwony Krzyż. W namiocie orga-
nizacji znajdują się środki medyczne 
i sanitarne.

– tu mamy sytuację kryzysu huma-
nitarnego, wielkiego napięcia. Kiedyś 
wszystkie drogi prowadziły do Rzymu. 
dziś wszystkie drogi prowadzą 

wszystkie drogi prowadzą
M i c h a ł o w o

Powstało centrum pomocy humanitarnej
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do Michałowa i nie jest to przesada, 
bo tutaj skonsolidowała się uwaga – 
podkreślał Michał Mikołajczak z pol-
skiego Czerwonego Krzyża.

apel rzecznika praw 
obywaTelskich

Z okazji otwarcia centrum logi-
stycznego, w Michałowie pojawił się 
również rzecznik praw obywatelskich 
Marcin Wiącek. apelował o dopuszcze-
nie przedstawicieli organizacji huma-
nitarnych i mediów do strefy objętej 
stanem wyjątkowym.

– W takim czasie obowiązkiem każ-
dego, każdej wspólnoty jest pomoc 
w ratowaniu życia i zdrowia. Każdy 
człowiek, który potrzebuje pomocy, 
powinien ją otrzymać. dlatego jako 
rzecznik mam obowiązek wspierać 
tych, którzy zajmują się niesieniem 
pomocy imigrantom. dlatego wspieram 
działalność mieszkańców Michałowa. 
Jestem w stałym kontakcie z panem 
burmistrzem, z panią przewodniczącą 
rady miejskiej. dlatego wspieram dzia-
łalność Wielkiej orkiestry Świątecznej 
pomocy, dlatego też wspieram dzia-
łalność Kościoła – podkreślał Marcin 

Wiącek, rzecznik praw obywatelskich.

dyŻuruJe pokoJowy paTrol

W punkcie dyżurują członkowie tzw. 
„pokojowego patrolu” – grupy wolonta-
riuszy działającej przy Wielkiej orkie-
strze Świątecznej pomocy w trakcie 
różnego rodzaju akcji.

– także i tutaj gra orkiestra. Micha-
łowo, kieruję tu słowa do burmistrza, 
do społeczności waszej, od samego 
początku pokazaliście, że ten odruch 
człowieczeństwa jest niezwykle 
ważny. skontaktowaliśmy się z panem 
burmistrzem. nie zastanawiał się ani 
sekundy. powiedział „przyjeżdżajcie”! 
– dodał Jerzy owsiak.

przypomnijmy, że oprócz centrum 
logistycznego w Michałowie działa 
także punkt pomocy doraźnej – tzw. 
„Help point” w remizie ochotniczej 
straży pożarnej przy ul. Fabrycznej 2. 
Jeśli mieszkańcy zauważą migrantów 
potrzebujących pomocy, mogą dzwonić 
na numer 85-718-90-98. potrzebujący, 
znajdą w punkcie ciepłe ubrania, koce 
i jedzenie. 

pomysł stworzenia punktu doraźnej 
pomocy został zaproponowany i pod-
dany pod dyskusję podczas XXX sesji 
Rady Miejskiej w Michałowie. Radni 
poparli go jednomyślnie.  

do Michałowa
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To pieniądze na modernizację dróg, wybudowanie sieci kanalizacyjno- 
-ściekowych, remont przedszkoli lub instytucji kultury. samorządy 
z powiatu białostockiego w ramach pierwszej edycji programu 
inwestycji strategicznych z rządowego Funduszu polski ład 
otrzymają ponad 100 mln zł. na liście dofinansowanych zadań 
znalazło się ponad 180 projektów z województwa podlaskiego: 
powiatowych i gminnych na kwotę w sumie ponad 1,2 mld zł. 

prograM inwesTycJi 
sTraTegicznych

program inwestycji strategicznych 
obejmuje 35 obszarów gospodarki, 
a w pierwszym naborze priorytetami 
są m.in. inwestycje w infrastrukturę 
wodno-kanalizacyjną, modernizację 
źródeł ciepła na zeroemisyjne czy 
w gospodarowanie odpadami. Każdy 
samorząd mógł zgłosić maksymalnie 
trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:
•	 jeden wniosek bez kwotowego ogra-

niczenia,
•	 jeden wniosek, którego wartość dofi-

nansowania nie może przekroczyć 
30 mln zł,

•	 jeden wniosek, którego wartość dofi-
nansowania nie może przekroczyć 
5 mln zł.

dofinansowanie z programu inwestycji 

strategicznych będzie wypłacane: 
•	 w przypadku inwestycji, których 

realizacja nie będzie trwała dłużej 
niż 12 miesięcy: po zakończeniu 
inwestycji (w podlaskiem to zadania 
za ponad 186 mln zł);

•	 w przypadku inwestycji, których 
realizacja będzie trwała dłużej niż 12 
miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie 
z harmonogramem realizacji inwe-
stycji (po zrealizowaniu kolejnych 
etapów inwestycji, w podlaskiem 
to zadania za ponad miliard zł).

supraśl sTawia na oświaTę

największe wsparcie w powiecie 
białostockim – w kwocie 11,2 mln zł 
– otrzymała gmina supraśl. Jak 
przekazuje Urząd Miejski w supra-
ślu, na trzy zgłoszone projekty, dwa 

zostały pozytywnie przyjęte i otrzymały 
następujące kwoty dofinansowań: 
kwotę 6,8 mln zł na rozbudowę szkoły 
w ogrodniczkach oraz kwotę 4,4 mln zł 
na budowę przedszkola w Karakulach. 

oznacza to, że już w najbliższych 
miesiącach realizowane będą kolejne 
duże inwestycje na terenie gminy 
supraśl. i co najważniejsze, są to inwe-
stycje dotyczące najbardziej istotnych 
społecznie obszarów.

Trzy razy gródek 

Gmina Gródek wyszła z tego rozda-
nia programu ze znacznym zastrzykiem 
gotówki na inwestycje planowane 
w 2022 rok – otrzymała 4 mln 553 tys. 
773 zł.

Gmina Gródek otrzymała dotację 
na montaż instalacji fotowoltaicznych 
z magazynami energii na budynkach 
użyteczności publicznej – 2 mln 325 
tys. 573 zł. na przebudowę drogi 
gminnej nr 105008B ul. pięknej w Wali-
łach-stacji – 1 330 000 zł. i jeszcze 
na poprawę efektywności energetycz-
nej remizy osp Gródek poprzez wyko-
nanie kompleksowej termomoderniza-
cji – 898 tys. 200 zł.

– Gdyby Gmina nie otrzymała dofi-
nansowania, to nie mielibyśmy wystar-
czającej ilości funduszy, by zacząć 
różne inwestycje. Bardzo cieszymy się, 
że zostały nam przyznane fundusze 
zewnętrzne, unijne czy krajowe, rzą-
dowe. ten rok jest owocny pod wzglę-
dem uzyskanych funduszy zewnętrz-
nych. przygotowujemy też kolejne 
wnioski, by ubiegać się o wsparcie 
finansowe m.in. rządowe i unijne. 
na kolejny rok planujemy rozpoczęcie 
około 20 inwestycji w naszej gminie 
-powiedział nam Wiesław Kulesza, wójt 
gminy Gródek.

zabłudów na drogę 

Gmina Zabłudów także skorzysta 
z tego rozdania programu inwestycji 

Miliony z polskiego ładu 
do naszych gmin

p o l S K i  ł a d

8 listopada w starostwie powiatowym w Białymstoku wręczono symboliczne czeki na realizację 
projektów z programu inwestycji strategicznych [fot. UMWp] 
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Strategicznych. Otrzymała dofinan-
sowanie na realizację drugiego etapu 
rozbudowy drogi gminnej nr 106863B 
Kudrycze – Pasynki – Zabłudów, 
na odcinku Pasynki – Zabłudów. Dofi-
nansowanie wynosi 10 milionów 925 
tysięcy złotych. 

MICHAŁOWO BEZ DOTACJI

Gmina Michałowo złożyła do Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych wnio-
ski na dofinansowanie swoich inwesty-
cji na kwotę w sumie blisko 64 mln zł 
(z czego 3,1 mln złotych to wkład wła-
sny gminy). 

Pierwszy wniosek (ten bez kwoto-
wego ograniczenia) dotyczy projektu 
o nazwie „Budowa bazy edukacyjnej 
i sportowej w Michałowie”. W skład 
tego projektu wchodzi pięć inwestycji: 
1. Budowa przedszkola w technolo-

gii budownictwa pasywnego wraz 
z instalacjami OZE (wartość inwe-
stycji: 15 mln zł );

2. Budowa hali sportowo-widowisko-
wej (wartość inwestycji: 8 mln zł);

3. Budowa boiska piłkarskiego 
ze sztuczną nawierzchnią (wartość 
inwestycji: 3 mln zł);

4. Budowa bursy uczniowskiej 
na 100 miejsc (wartość inwestycji: 
4 mln zł);

5. Remont z przebudową sal dydaktycz-
nych wraz z elewacją w istniejącym 

budynku LO (wartość inwestycji: 
2 mln zł)

Całkowita wartość wszystkich 
inwestycji ujętych w tym projekcie 
to 33,6 mln zł, z czego wkład własny 
gminy wynosi 1 mln 680 tys. zł. 

Drugi wniosek (ten, w którym ograni-
czenie kwotowe wynosi 30 mln zł) doty-
czy strategicznego dla gminy projektu 
„Budowa infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz 
sieci ciepłowniczej w gminie Micha-
łowo”. Na ten wniosek składa się pięć 
inwestycji:
1. Przebudowa z rozbudową oczysz-

czalni ścieków w Michałowie (war-
tość inwestycji: 9 mln zł);

2. Budowa 4 km ciepłociągu w Micha-
łowie (wartość inwestycji: 4,5 mln zł);

3. Budowa ulic wraz z infrastrukturą 
na terenie położonym pomiędzy 
ulicami Słoneczną i Piaskową 
w Michałowie (wartość inwestycji: 
8 mln zł);

4. Przebudowa ulic: Fabryczna, Leśna, 
Wyręby, i Wierzbowa (wartość inwe-
stycji 4 mln zł);

5. Centrum konferencyjno-wysta-
wiennicze (wartość inwestycji: 
2,5 mln zł).

W tym wypadku przy wartości całego 
projektu 30 mln zł wkład własny gminy 
zamknie się kwotą 1 mln 500 tys. zł. 

Żaden z tych wniosków nie uzyskał 

dofinansowania, w sumie więc Micha-
łowo w tym rozdaniu Programu Inwe-
stycji Strategicznych nie dostało 
w ogóle dofinansowania. 

Tę sytuację tak komentuje burmistrz 
Michałowa Marek Nazarko: 

– Nie było żadnych kryteriów, a zor-
ganizowano koncert życzeń. Wybrano 
wnioski po kilkaset tysięcy złotych, 
żeby każda gmina coś dostała, żeby 
podzielić pieniądze wśród wszystkich. 
Tylko co to ma wspólnego z rozwojem? 
A przecież Polski Ład to jest mecha-
nizm rozwojowy, który w założeniu 
ma służyć lokalnym społecznościom 
jako koło zamachowe do rozwoju. 
Temu była podporządkowana struktura 
wniosków. Tak to rozumiałem i dlatego 
Michałowo traktując ten projekt jako 
mechanizm rozwoju gminy i regionu 
złożyło swoje wnioski. To inwestycje, 
które służyłyby nie tylko gminie, ale 
i całemu regionowi. Nasze wnioski 
były perspektywiczne, rozwojowe, 
więc nie mogły być tanie... Teraz 
licząc wszystko, co zostało przyznane 
widzimy, że gdyby zaakceptowano 
nasze wnioski, to nie dostałoby pie-
niędzy pół powiatu. Nauka dla nas jest 
taka, że w następnym rozdaniu zło-
żymy wszystkie wnioski do 10 mln zł. 
Nie nadawałbym tutaj politycznego 
podtekstu, tu działa zwykła polska 
rzeczywistość: podzielić na wszystkich 
– powiedział nam Marek Nazarko.  
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w przyszłym roku klub sportowy rudnia zabłudów obchodzić 
będzie swoje 40-lecie. od 20 lat andrzej kalinowski, prezes klubu 
zabiega o remont boiska. niestety, nie ma zrozumienia u włodarzy 
miasta. władze zabłudowa obecne i poprzednie zawsze miały 
ważniejsze wydatki. czy na okrągłą rocznicę klub doczeka się 
upragnionej nowej murawy. pożyjemy, zobaczymy. 

– sprawa głównego boiska ciągnie 
się od lat. Wielokrotnie była obiecy-
wana jego naprawa i niestety wszystko 
kończyło się fiaskiem. ale od kilku lat 
przestało być to zabawne – informuje 
andrzej Kalinowski, prezes Rudni 
Zabłudów. – problem ciągnie się 
ze dwadzieścia lat. to jest męczące 
i frustrujące. Czasami człowiek 
ma tego dość. przy takim traktowa-
niu klubu coraz mniej mam sił w jego 
prowadzenie. na dodatek ze względu 
na wiek zdrowie zaczyna szwankować. 
Byłoby przyjemniej, gdyby nasi radni 

i włodarze miasta podeszli poważnie 
do próśb powtarzanych od wielu lat. 
Jest mi bardzo przykro i czasami mam 
tego już dość. Bo ile można walczyć 
z wiatrakami?

– Każdy w klubie wie, że andrzej Kali-
nowski ma „obsesje” na punkcie dbania 
o płyty boiska, szczególnie głównego. 
niestety, pomimo że cały czas wkłada 
wiele pracy w konserwację, z roku 
na rok płyta boiska jest w coraz gor-
szym stanie. od wielu lat nie było tam 
żadnego remontu – mówi Radosław 
Klepacki, trener Rudni Zabłudów.

Murawę na bocznym boisku zrobiono 
jeszcze za burmistrza Mieczysława 
Ładnego. natomiast na głównym nic 
się nie dzieje od 20 lat. Jedna część 
tego boiska jest za sucha, a druga 
za mokra. Bardzo trudno, wręcz nie-
bezpiecznie na nim grać. 

nie Ma zrozuMienia 

– sport w gminie Zabłudowie trakto-
wany jest przez władze miasta i więk-
szość radnych w przymrużeniem oka 
– mówi andrzej Kalinowski. – Mam żal 
do zabłudowskich radnych, że w ogóle 
nie interesują się Klubem sportowym 
Rudnia Zabłudów. W ościennych gmi-
nach radni chętnie współpracują z klu-
bami działającymi na ich terenie. 

W przyszłym roku Rudnia obchodzi 
40-lecie swojej działalności. działacze 

Z a b ł u d ó w

czy Rudnia na swoje 
40-lecie doczeka się 
remontu boiska?

Boisko główne Klubu sportowego Rudnia



7w w w . b i a 2 4 . p l

g a z e t a  n a s z e j  g m i n y

chcą zorganizować skromną uroczy-
stość, zaprosić przedstawicieli lokal-
nych struktur pZpn, innych klubów, 
sponsorów i ludzi z klubem zaprzyjaź-
nionych. Zobaczymy czy im się to uda. 

boisko To nie wszysTko 

dobre boisko dla piłkarzy to jedna 
z najważniejszych rzeczy w uprawianiu 
tego sportu. dużą rolę odgrywają też 
sami sportowcy. 

– Myślę, że obecnie utrzymanie 
zawodników w drużynie to najtrud-
niejsza rzecz w prowadzeniu klubu. 
inni oferują niezłe pieniądze i zawod-
nicy przechodzą tam, gdzie im lepiej 
płacą – mówi andrzej Kalinowski. 
– teraz są inne czasy. Za darmo nikt 
nie chce grać. Mówimy tu o seniorach. 
W bogatszych klubach juniorzy również 
domagają się pieniędzy. Kiedyś mło-
dzież chętnie garnęła się do sportu, nie 
trzeba było kogoś namawiać. Młodzi 
chłopcy czekali, aby wejść na boisko. 
dzisiaj nie ma takiego zaangażowania. 
W każdej drużynie młodzieżowej mamy 
po około 20 piłkarzy. Będzie dobrze 
jeśli dwóch lub trzech z każdej grupy 
wejdzie do seniorów. Już ci młodzi 
zadają pytania: a co ja będę z tego miał 
i ile? Kiedyś tego nie było. taki młody 
jeszcze nie pokazał, co potrafi, a już 
stawia wymagania.

trzy sezony Rudnia grała w iV lidze. 
niestety nie utrzymała się, ponie-
waż po prostu brakowało pieniędzy. 
Ci zawodnicy są już inaczej opłacani. 
Klubu nie było stać na ich utrzymanie. 

Trzech sponsorów
obecnie Klub sportowy Rudnia 

Zabłudów utrzymuje Urząd Miej-
ski w Zabłudowie, samasz i podla-
ski – Mazurski Bank spółdzielczy 
w Zabłudowie. 

Za coroczne wsparcie klub jest 
wdzięczny. W tym roku Urząd Miejski 
przekazał mniejszą kwotę niż w ubie-
głym. – spodziewałem się, że dotacja 
pozostanie na tym samym poziomie, 
ze względu na rosnące ceny usług 
transportowych i wszelkie opłaty. stało 
się inaczej – informuje andrzej Kali-
nowski. – W ubiegłym roku wydaliśmy 
spore pieniądze na utrzymanie boisk. 
Korzystają z nich nie tylko piłkarze 
Rudni, lecz wszystkie dzieci. 

– Całe szczęście, że wspiera nas 
finansowo firma samasz. dzięki ich 
obecności na terenie gminy mamy 
comiesięczną dotację, a od czasu 
do czasu finansują nam zakup strojów 
sportowych – zaznacza prezes. 

– W pierwszych latach działal-
ności Rudni było łatwiej prowadzić 
klub, ponieważ sami decydowaliśmy, 

na co wydajemy dotację i co istotne, 
nie zajmowaliśmy się transportem 
na mecze. W ostatnich latach wprowa-
dzono wiele przepisów, które kolidują 
z naszymi potrzebami. obecnie sami 
musimy wynajmować autokary, które 
z roku na rok pochłaniają coraz więk-
sze pieniądze – dodał na zakończenie 
andrzej Kalinowski.  

andrzej Kalinowski, prezes Rudni 

Komentarz burmistrza Zabłudowa

Każdego roku Klub sportowy Rudnia otrzymuje dotację z budżetu gminy 
na swoją działalność. Wiemy, że nie są to środki wystarczające na remont 
boiska, lecz w ogromie potrzeb gminy, szczególnie w obszarze inwestycji 
komunalnych (drogi, wodociągi), trudno wyasygnować pieniądze na ten 
cel. Burmistrz adam tomanek wielokrotnie podkreśla, że ze względu 
na ograniczone możliwości finansowe, w pierwszej kolejności staramy się 
realizować te inwestycje, które mogą liczyć na dofinansowanie zewnętrze. 
W ostatnich latach gros części inwestycyjnej budżetu przeznaczana była 
na udział własny w programach dofinansowania budowy i modernizacji 
dróg, zarówno gminnych jak i powiatowych. Właśnie przede wszystkim 
poprawy standardu dróg domagają się mieszkańcy gminy. niemniej 
w grudniu ubiegłego roku złożyliśmy wniosek na budowę boiska sporto-
wego w Zabłudowie do Rządowego Funduszu inicjatyw lokalnych. niestety 
nie uzyskał on dofinansowania. oczywiste jest, że jeżeli pojawią się odpo-
wiednie programy i możliwości, gmina będzie wnioskować o każdą formę 
wsparcia i dofinansowania remontu boiska. 

Wiesław dąbrowski, zastępca burmistrza Zabłudowa
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gmina Michałowo rozstrzygnęła nabór grantów na montaż 
domowych instalacji oze w projekcie „energia słoneczna w gminie 
Michałowo”. wpłynęły 52 wnioski, zakwalifikowano 40 z nich.

projekt grantowy pn. „energia sło-
neczna w gminie Michałowo” reali-
zowany jest w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego Województwa 
podlaskiego na lata 2014-2020. Celem 
projektu grantowego jest poprawa 
jakości powietrza, w tym ogranicze-
nie emisji Co2 poprzez zwiększenie 
poziomu produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych. W naborze, odrzucono 
12 wniosków, bo nie spełniły „kryteriów 
merytorycznych”. Zakwalifikowano 
40 wniosków – 16 dotyczy terenów 
wiejskich, pozostałe miejskich.

wciąż jest szansa na otrzymanie 
grantu na instalacje fotowoltaiczne, 
wraz z zakończeniem pierwszego, 

ruszył drugi nabór – potrwa do 14 
stycznia 2022 roku. Komplet doku-
mentów zgłoszeniowych można złożyć 
osobiście w wersji papierowej w Biu-
rze podawczym w Urzędzie Miejskim 
w Michałowie w godzinach pracy 
Urzędu oraz przesyłką pocztową.

Mieszkańcy mogą ubiegać się o grant 
na sfinansowanie jednego z następują-
cych wariantów:
a) instalacja fotowoltaiczna (panele 

pV) przeznaczona do produkcji ener-
gii elektrycznej;

b) instalacja solarna (kolektory sło-
neczne) przeznaczona do produkcji 
energii cieplnej na potrzeby podgrze-
wania centralnej wody użytkowej;

c) instalacja hybrydowa – instalacja 
fotowoltaiczna połączona z insta-
lacją solarną do produkcji ener-
gii na potrzeby jednego budynku 
mieszkalnego.

w ramach projektu, na terenie 
gminy Michałowo powstanie około 
53 instalacji fotowoltaicznych i 16 
instalacji kolektorów słonecznych.

Całkowita ilość energii elektrycz-
nej wyprodukowanej i odprowadzo-
nej przez objętą grantem instalację 
fotowoltaiczną nie może przekroczyć 
w rocznym rozliczeniu 120% całkowi-
tej ilości energii elektrycznej pobranej 
przez mieszkańca z sieci energetycznej 
w tym samym okresie rozliczeniowym. 
nie dopuszcza się montażu instalacji 
fotowoltaicznych przekraczających 
5 kWp. szczegóły są na stronie inter-
netowej www.michalowo.eu.  

długo wyczekiwany remont roboczej 
łazienki w budynku ochotniczej 
straży pożarnej w gródku zakończył 
się w ostatnich dniach października. 

– Wszystkie prace wykonaliśmy 
własnoręcznie w czasie wolnym. 
Środki finansowe na remont łazienki 
pochodziły z dotacji w kwocie 10 tys. zł 
udzielonej przez gminę Gródek, a także 
wsparcia finansowego sklepu prze-
mysłowego Rafał Kardasz – informuje 
w mediach społecznościowych ochot-
nicza straż pożarna z Gródka.

strażacy cieszą się, że po działa-
niach ratowniczo-gaśniczych będą 
mogli w końcu odświeżyć się w bardzo 
dobrych warunkach.  

Granty 
na montaż 
fotowoltaiki

łazienka jak nowa – strażacy sami 
ją odnowili

na zdjęciach łazienka przed i po remoncie. 
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zabłudowscy czytelnicy mogą skorzystać z bezpłatnych kodów 
do platformy legimi, dzięki którym uzyskają bezpłatny dostęp 
do ponad 50 tysięcy tytułów w formie cyfrowej. 

– Wyczekiwany przez wielu czytel-
ników powrót legimi stał się faktem. 
od października mogą państwo ponow-
nie korzystać z zasobów wirtualnej 
wypożyczalni, przygotowanej specjal-
nej dla nas – mówi Monika turecka 
z zabłudowskiej biblioteki. – aby otrzy-
mać kod uprawniający do 30-dniowego 
dostępu do e-booków, wystarczy skon-
taktować się z nami. 

platforma legimi to zbiór ebo-
oków i audiobooków, których słuchać 
możemy na swoim telefonie, tablecie 
lub komputerze. ebooki to elektro-
niczne odpowiedniki książek druko-
wanych, dzięki czemu możemy mieć 
je zawsze przy sobie. Korzystając z plat-
formy to ty decydujesz czy dany tytuł 
chcesz aktualnie słuchać czy czytać.

Musisz byĆ czyTelnikieM 

aby uzyskać dostęp do zasobu 
legimi musisz być zarejestrowanym 
czytelnikiem Miejskiej Biblioteki 
publicznej w Zabłudowie. następnie 
musisz odebrać w bibliotece darmowy 
kod dostępu. Kod musi być aktywo-
wany w miesiącu, w którym został 
pobrany, w przeciwnym wypadku 
– wygasa. liczba kodów jest ograni-
czona. decyduje kolejność zgłoszeń, 
z zachowaniem zasady, że jeden kod 
dostępu wydawany jest osobie zgła-
szającej się osobiście po jego odbiór. 
istnieje również możliwość otrzy-
mania kodu poprzez pocztę elektro-
niczną.

niezbędna reJesTracJa 

Kolejnym krokiem jest założenie 
konta w serwisie legimi na stronie 
www.legimi.pl. po podaniu kodu 
dostępu można pobrać darmową 
aplikację legimi na swoje urządze-
nie. następnie, po zalogowaniu się 
można już czytać bez ograniczeń. 
Zaejestrowany czytelnik otrzymuje 
nieograniczony dostęp do e-booków 
w aplikacjach legimi na okres jednego 
miesiąca od daty aktywowania kodu. 
po kod na następny miesiąc należy 
zgłosić się do biblioteki. Można czy-
tać na dwóch wybranych przez siebie 
urządzeniach: tablet, smartfon, czyt-
nik, komputer. 

uwaga: czytnik kindle nie jest 
obsługiwany. nie ma możliwości 
posiadania jednego aktywnego konta 
na dwóch czytnikach e-booków. 

 

burmistrz supraśla podpisał umowę 
na przebudowę boiska sportowego 
wraz z systemem oświetlania 
i siłowni zewnętrznej w karakulach. 
projekt będzie zrealizowany 
w ramach budżetu obywatelskiego 
na nadchodzący rok.

W połowie sierpnia gmina supraśl 
ogłosiła postępowanie na przebu-
dowę boiska sportowego oraz budowę 
siłowni zewnętrznej w Karakulach. 
Umowę na przebudowę podpisano 
w połowie listopada.

Jak informuje Urząd Miejski w supra-
ślu, wykonawca będzie miał za zadanie 
między innymi wymianę nawierzchni 

trawiastej boiska, zaprojektowanie 
i instalację nowych bramek oraz usta-
wienie trybun. 

– Zakończenie prac planowane jest 
na przełomie roku 2021/2022. War-
tość inwestycji przekracza 180 tysięcy 
złotych – mówi Radosław dobrowolski, 
burmistrz gminy supraśl.

W ramach projektu przewidziano 
również nowe oświetlenie – powstaną 
cztery słupy oświetlenia, a każdy z nich 
ma mieć dwa naświetlacze. Co więcej, 
zewnętrzna siłownia, która mieści 
się przy boisku zostanie wyposażona 
w trzy nowe urządzenia: „narciarz”, 
„motyl” i „prasa nożna”. 

 

legimi 
dostępne 
za darmo

boisko w Karakulach  
będzie przebudowane
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samorządowcy spotkali się w urzędzie Miejskim w Michałowie, 
by porozmawiać o problemach przygranicznych gmin. wspólnie 
zaapelowali do premiera o systemową pomoc migrantom 
przebywającym na granicy polsko-białoruskiej.

„po raz kolejny zwracamy się z ape-
lem o pilne podjęcie dialogu dotyczą-
cego wspólnego wypracowania syste-
mowych rozwiązań mogących sprostać 
wyzwaniom związanym z kryzysem 
migracyjnym. (...) Jesteśmy przeko-
nani, że uzgodnienie wspólnej strate-
gii pomiędzy rządem Rzeczypospolitej 

polskiej a przedstawicielami polskich 
samorządów, organizacji pozarządo-
wych oraz Kościoła odgrywa wobec 
wyzwania, przed którym stoimy, rolę 
kluczową” – czytamy w apelu samo-
rządowców skierowanym do premiera 
Mateusza Morawieckiego. podpisali 
się pod nim burmistrzowie Michałowa 

i Wieliczki, przewodnicząca Komisji 
praw Człowieka i Równego traktowa-
nia Związku Miast polskich oraz prezy-
denci sopotu i Białegostoku.

deFicyT praw człowieka

– samorządy przygraniczne mają 
ograniczone możliwości, by zorga-
nizować szybką pomoc, mają ogra-
niczenia organizacyjne, personalne. 
Gmina sama nie jest w stanie zapew-
nić pomocy na czas. dużo czasu może 

Spotkanie w Michałowie  
i apel samorządowców

M i c h a ł o w o
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upłynąć, a pomoc nie dotrze. do Micha-
łowa trafia duża ilość darów. stąd 
propozycja do gmin przygranicznych, 
by się do nas zwracali, a my będziemy 
szybko reagować i tę pomoc dostar-
czać – mówił podczas spotkania Marek 
nazarko, burmistrz Michałowa.

nazarko mówił o współpracy 
z Wielką orkiestrą Świątecznej pomocy 
i utworzeniu centrum logistycznego, 
które służy organizacjom pozarządo-
wym oraz lekarzom działającym w stre-
fie przygranicznej.

– prawa człowieka to słowo klucz, 
którego deficyt widzimy tu, na granicy. 
nie możemy chować głowy w piasek, 
jak rząd i udawać, że nie ma w pol-
sce migrantów. My mamy tych ludzi 
w naszych wspólnotach lokalnych. 
to my finansujemy centra wsparcia. 
My wiemy, jak pomagać, wiemy, jak 
zdiagnozować sytuację – mówiła 
Magdalena Czarzyńska-Jachim, prze-
wodnicząca Komisji praw Człowieka 
i Równego traktowania Związku Miast 
polskich.

poTrzeba solidarności

Uczestnicy spotkania podkreślali 
zgodnie, że choć kryzys migracyjny jest 
winą reżimu aleksandra Łukaszenki, 
to nie można zapominać o migrantach, 
którzy przebywając w lasach „umierają 
z głodu i zimna”.

– to jest taki ostatni moment, byśmy 
byli solidarni i zaczęli wspólne roz-
mowy zanim będzie za późno. Jak 
będziemy razem, to nie będziemy się 
bać. Każdy z nas zarządza różnymi 
gminami, musimy o tej trudnej sytu-
acji rozmawiać. pomoc można wyrazić 
choćby w drobny sposób – mówił pod-
czas spotkania artur Kozioł, burmistrz 
Wieliczki.

To nie pierwszy Taki apel

prezydent Białegostoku odczytał 
cztery dotychczasowe stanowiska Unii 
Metropolii polskich w sprawie podjęcia 
rozmów i ustaleń z rządem dot. polityki 
migracyjnej.

– Kolejne stanowiska, kolejne dekla-
racje i brak odpowiedzi. Wyciągamy 
wielokrotnie rękę do rządu, a ona jest 
systematycznie odtrącana. Bawimy 
się w ściganie, w łapanie, zamiast 

prowadzić aktywną politykę migra-
cyjną we współpracy z nami, samo-
rządowcami – mówił tadeusz trusko-
laski, prezydent Białegostoku i prezes 
zarządu Unii Metropolii polskich.

po konferencji prasowej, w rozmowie 
z dziennikarzami, truskolaski zapowie-
dział wniosek o udostępnienie jednego 
z białostockich magazynów na prze-
chowywanie darów dla migrantów.

– Można widzieć wielkie dobro 
w pomocy ludziom, którzy uciekają 
przed wojną, przed wielką biedą, 
straszliwymi reżimami, a są kartą prze-
targową w polityce aleksandra Łuka-
szenki. oby nie byli kartą przetargową 
w polityce wewnętrznej polskiego 
rządu – podsumował Jacek Karnowski, 
prezydent sopotu.

wspólne sTanowisko

Wcześniej, władze Michałowa 
wysłały do wszystkich przygranicz-
nych gmin propozycję wspólnego sta-
nowiska i listu intencyjnego w spra-
wie współpracy na rzecz pomocy 
dla potrzebujących, którzy „utknęli” 
na granicy.

– Ubolewam, że niektórzy nadają 

temu kontekst polityczny. Gmina jest 
od tego, by pomagać obojętnie, kto 
się zwróci o pomoc. My nie jeste-
śmy od oceniania kogokolwiek, ale 
od wskazywania problemów. a kiedy 
na naszych terenach są ludzie potrze-
bujący pomocy, to trzeba im pomóc. 
po prostu – podkreślał burmistrz 
Michałowa.

– to jest sygnał dla polaków, 
że musimy zmienić w polsce ustawy, 
musimy pokazać, że nie jesteśmy 
państwem tak straszliwie wrogim 
dla innych, zrobiliście zwykłą rzecz, 
ale w tych czasach to jest niezwykle. 
dajecie przykład i pokazujecie ludziom 
w polsce, że można inaczej się zacho-
wywać – mówiła o działaniach Micha-
łowa Hanna Machińska, zastępczyni 
Rzecznika praw obywatelskich.

– od razu rozpoczęliśmy współpracę 
ze strażą Graniczną i na podstawie 
potrzeb przez nich zgłaszanych, 
codziennie kierujemy co najmniej 
dwa transporty na granicę. to przede 
wszystkim żywność, ciepłe obuwie – 
wyjaśniała Magdalena Łotysz, dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury w Gródku 
(jej oświadczenie po spotkaniu w Micha-
łowie – publikujemy poniżej).  

oświadczenie dyrektor gminnego centrum kultury w gródku po spot-
kaniu samorządowców w Michałowie (zamieszczone na profilu gck 
na Facebooku) 

Dnia 29 października reprezentowałam naszą gminę na  konfe-
rencji w  Michałowie, na  którą zaproszono samorządowców gmin 
przygranicznych. Konferencja dotyczyła trudnej sytuacji na granicy  
Polska-Białoruś.

Moja obecność tam miała na  celu przedstawienie naszej formy 
pomocy, gdzie wyraźnie zaznaczyłam, iż od początku akcji w Gródku 
współpracowaliśmy i konsultowaliśmy działania ze Strażą Graniczną, 
w tym ze Stowarzyszeniem Łączy nas Granica, działającym bezpo-
średnio przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Podkreśliłam, 
iż mieszkańcy naszej gminy darzą szacunkiem i zaufaniem funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej, oraz to, iż współpracujemy przy każdym 
możliwym działaniu.

W  tym wypadku są  to  zbiórki konkretnych, celowanych artyku-
łów głównie spożywczych, o długim terminie przydatności. Rzeczy 
te są od nas na bieżąco odbierane przez Placówki w Bobrownikach, 
Kuźnicy i Białowieży, a także do ośrodka dla uchodźców w Białymstoku.

Chcemy pomagać realnie i reagujemy na bieżąco. Gmina Gródek 
nadal pomagać będzie w takim samym zakresie w granicy prawa i bez 
zbędnego rozgłosu, bez którego udało nam się dotrzeć do mieszkańców 
gminy i całej Polski, którym bardzo dziękujemy. 

Magda Łotysz
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pod koniec października br. dokonano odbioru technicznego 
słynnej „angielki”. usterek nie stwierdzono, wykonawcy, czyli 
firmie unibep zostały do przeprowadzenia prace porządkowe. 
drogą tą można obecnie bezpiecznie jeździć. 

przed modernizacją „angielka” 
miała asfalt po jednej stronie, na poło-
wie pasa ruchu. Często dochodziło 

tam do ryzykownych sytuacji, kie-
rowcy narażali siebie i swoje auta. 
teraz niemal na całej trasie 10 km 

jezdnia ma nawierzchnię bitumiczną 
szerokości 6 m i pobocza gruntowe 
szerokości 1,25 m (1,50 m przy prze-
pustach). Chodniki występują jedynie 
w rejonie zatok autobusowych i na kil-
kudziesięciu ostatnich metrach drogi 
w miejscowości Wojszki.

Wąska „angielka” przechodzi do historii

droga Kudrycze – 
– wojszki gotowa

G M i n a  Z a b ł u d ó w
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powiaT przebudował

– drogą jedzie się wspaniale. Gdy 
jeszcze w 2017 roku zapowiadałem, 
że przebudujemy „angielkę”, wiele 
osób pytało – skąd powiat weźmie 
na to pieniądze, ale dzięki wsparciu 
z Funduszu dróg samorządowych 
udało się – informuje Jan perkowski, 
starosta białostocki. 

przebudowany odcinek krzyżuje się 
z drogami wewnętrznymi gm. Juch-
nowiec Kościelny i gm. Zabłudów 
oraz drogami powiatowymi. na tra-
sie zlokalizowano 11 przystanków 
autobusowych. Wprowadzono nową 
organizację ruchu z uzupełnieniem 
oznakowania pionowego i z wykona-
niem oznakowania poziomego. 

inwestycja kosztowała 12,6 mln zł. 

W połowie była dofinansowana z Fun-
duszu dróg samorządowych, a resztę 
kwoty pokryły samorządy: powiatu bia-
łostockiego, gminy Zabłudów i gminy 
Juchnowiec Kościelny. 

przygoTowane 
pod ekspresówkę 

W związku z planowaną przez bia-
łostocki oddział Generalnej dyrekcja 
dróg Krajowych i autostrad budową 
trasy s19, na trzech odcinkach koli-
zyjnych (tam, gdzie trasa będzie prze-
cinać drogę powiatową) zmieniono 
zakres robót. Zastosowano zamienną, 
tańszą konstrukcję, utworzono pobo-
cza szerokości 1,0 m, z uwagi na zły 
stan przepustów pod koroną drogi 
dokonano ich przebudowy – informuje 

inspektor nadzoru piotr dzierżanowski.

radośĆ kierowców

Wicestarosta Roman Czepe apeluje, 
by radość kierowców z nowej drogi nie 
przyćmiła zdrowego rozsądku, by nie 
rozpędzali się nadmiernie, co może 
prowadzić – jak kiedyś na „angielce” – 
do wypadków. 

W poprzednich latach samorząd 
powiatu białostockiego przebudował 
dwa wcześniejsze odcinki „angielki”, 
jadąc od strony Białegostoku stani-
sławowo – niewodnica nargilewska 
i niewodnica – Kudrycze. teraz więc 
mamy wygodne i szerokie asfaltowe 
połączenie Białegostoku z Wojszkami 
i dalej z drogą krajową nr 19 w stronę 
Bielska podlaskiego.  
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gmina supraśl otrzymała wyróżnienie i tytuł „symbol polskiej 
samorządności 2021”. w tym roku jest 11. edycja programu 
„symbol”, w którym wyróżniane są firmy, samorządy, uczelnie. 
wcześniej już gmina supraśl otrzymywała nominacje, ale tytuł 
zdobyła po raz pierwszy.

– Z radością informujemy, że 
18 listopada 2021 w Katowicach bur-
mistrz supraśla wraz z sekretarzem 
gminy odbierze cenne wyróżnienie 
„symbol polskiej samorządności 
2021”. Wyróżnienie oraz zaszczytny 
tytuł Gminie supraśl nadała Kapituła 
programu „symbol 2021” związana 
z Monitorem Biznesu oraz Monitorem 
Rynkowym – informuje Urząd Miejski 
w supraślu.

„symbol” to ogólnopolski program, 
którego organizatorzy chcą pokazać 
najlepsze przykłady samorządów, 
spółek komunalnych, spółdzielni, czyli 
podmiotów, które są najbliżej ludzi, 
są z nimi każdego dnia, i choć może 
są często niedoceniane, ale w znacz-
nym stopniu przyczyniają się do roz-
woju naszego kraju.

„symbol” to także program medialny, 
w którym wyróżniane są: firmy, samo-
rządy, uczelnie, instytuty pan, spółki 
komunalne i inne liczące się podmioty, 

które w swojej branży funkcjonują 
najlepiej, znacząco przyczyniają się 
do rozwoju polski, a ich funkcjonowa-
nie staje się wzorem do naśladowania 
– symbolem.

– Jesteśmy miastem i gminą uzdro-
wiskową. Jesteśmy rozpoznawalni 

w kraju. Jest to godne miejsce do 
osiedlania się. Wielu białostoczan 
wybiera gminę supraśl z racji na bli-
skość z Białymstokiem. tutaj kupują 
nieruchomości i budują swoje domy. 
sam supraśl jest również trochę taką 
przynętą dla wszystkich, którzy chcą 
zaczerpnąć trochę historii. Wiele osób, 
zwłaszcza turystów, chce też posma-
kować lokalnej kuchni – mówi w roz-
mowie z nami Radosław dobrowolski 
burmistrz supraśla. podkreśla, że tytuł 
„symbol polskiej samorządności 2021” 
to wielki zaszczyt dla całej gminy.

dodajmy, że co roku w gronie nomi-
nowanych znajdują się samorządy, 
instytucje i firmy, których działania 
odznaczają się najwyższą jakością 
zarządzania, sprawnością w pozyski-
waniu i dysponowaniu środkami unij-
nymi, ale również dbałością o ekologię, 
a przede wszystkim przyświeca im sze-
roko pojęte dobro mieszkańców.

„symbol” jest wyjątkowym wyróżnie-
niem również z racji na to, że wzmac-
nia wizerunek, pomaga zwrócić uwagę 
wśród potencjalnych odbiorców. 
Wspiera dalszy rozwój np. konkretnej 
gminy, przez co pomaga laureatom 
tego programu umacniać pozycję 
na arenie całego kraju. Jest nagrodą 
za wysiłek, jaki codziennie podejmują 
konkretne podmioty: firmy czy instytu-
cje, a przede wszystkim stojący za nimi 
ludzie, aby osiągać sukcesy i zdobywać 
postawione sobie konkretne i coraz 
wyższe cele.

W ramach nagrody „symbol” przy-
znawane są trzy wyróżnienia: symbol 
2021, euro symbol 2021 i eko symbol 
2021. 

Symbol polskiej 
Samorządności

G M i n a  S u p R a ś l
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11 listopada, to dzień, który co roku jest poświęcony obchodom 
narodowego święta niepodległości. święta upamiętniającego 
odzyskanie przez polskę suwerenności, po 123 latach zaborów. 
główne, wojewódzkie uroczystości odbyły się w białymstoku, 
ale świętowały także okoliczne gminy, jak supraśl, gródek  
czy Michałowo.

W tym roku ze względu na obostrze-
nia związane z pandemią korona-
wirusa obchody w gminach supraśl, 
Gródek i Michałowo miały nieco 
skromniejszy charakter niż zazwyczaj. 
Wzięli w nich udział przedstawiciele 

urzędów gminnych.
w kopnej górze burmistrz supraśla 

wraz z zastępcą, pracownikami Urzędu 
Miejskiego oraz przedstawicielami 
nadleśnictwa supraśl wzięli udział 
w ogólnopolskiej akcji śpiewania 

Mazurka dąbrowskiego – „niepodległa 
do Hymnu”. W Święto niepodległości 
odbyła się msza w kościele pw. Świę-
tej trójcy oraz złożenie wieńców pod 
pomnikami: tablicą upamiętniającą 
100-lecie odzyskania niepodległości, 
a także pod pomnikiem orła Białego 
w ogrodzie saskim w supraślu.

dość kameralne, gminne obchody 
Święta niepodległości odbyły się 
również w gródku. a wzięli w nich 
udział m.in. przedstawiciele podla-
skiej straży Granicznej, policji, osp 

S u p R a ś l G R ó d e K

Gminy świętowały 103. rocznicę  
odzyskania przez polskę niepodległości
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Gródek, nadleśnictwa Waliły, lasów 
państwowych, szkoła podstawowa im. 
partyzantów Braci M i a Chrzanow-
skich w Gródku, przedszkole samo-
rządowe w Gródku, Gminne Centrum 
Kultury w Gródku, Biblioteka publiczna 
w Gródku, stowarzyszenie „aktywny 
senior” i organizacje: Uss Gryfik Gró-
dek oraz towarzystwo przyjaciół Ziemi 
Gródeckiej.

Zapis koncertu z okazji Święta nie-
podległości zorganizowanego przez 
Gminne Centrum Kultury w Gródku 

można obejrzeć na stronie interne-
towej tej instytucji kultury na kanale 
Youtube. na scenie wystąpiły dzieci 
i młodzież ze studia Wokalnego GCK 
i zespołu Vena.

natomiast w Michałowie głów-
nym punktem uroczystości świę-
towania 11 listopada było złożenie 
kwiatów przed pomnikiem w parku 
miejskim. W pocztach sztandarowych 
można było zobaczyć przedstawicieli 
oddziałów wojska stacjonujących  
w gminie.

w zabłudowie oprócz oficjalnych 
uroczystości z udziałem władz miasta 
i przedstawicieli mieszkańców Miejski 
ośrodek animacji Kultury zorganizo-
wał rajd rowerowy pod hasłem „103 
kilometry na 103-lecie niepodległo-
ści”. trasa rajdu biegła przez ciekawe 
miejsca gminy Zabłudów. Rajd miał 
charakter turystyczny. Cała trasa 
miała zaplanowane ok 103 km ale 
można było też ją nieco skrócić – orga-
nizatorzy wskazali miejsca zjazdów 
do Zabłudowa. 

M i c h a ł o w o Z a b ł u d ó w

Gminy świętowały 103. rocznicę  
odzyskania przez polskę niepodległości
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„Mała książka – wielki człowiek” – to projekt dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, w który włączyła się Miejska biblioteka publiczna 
w zabłudowie. Jest realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii. 

– akcja ta ma zachęcić rodziców 
do odwiedzania bibliotek i codzien-
nego czytania z dzieckiem – informuje 
Monika turecka z zabłudowskiej biblio-
teki. – Każde dziecko w wieku przed-
szkolnym, które przyjdzie do biblioteki 
biorącej udział w projekcie, otrzyma 
w prezencie wyjątkową Wyprawkę 
Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

W Wyprawce dzieci znajdą wyjąt-
kową książkę pt. „pierwsze czytanki 
dla...”, dostosowaną pod względem 
formy i treści do potrzeb przedszko-
laka i spełniającą najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych i mądrych 
książek dla najmłodszych, a także 

Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece, zakończoną wypo-
życzeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego, mały czy-
telnik otrzyma naklejkę, a po zebra-
niu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania.

– dzięki tej akcji dziecko pozna 
bibliotekę, czyli ważne miejsce na czy-
telniczej mapie dzieciństwa i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia kul-
turalnego – zaznacza Monika turecka.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przypomni 

o nieocenionej roli czytania w roz-
woju ich dziecka oraz o rozmaitych 
korzyściach wynikających z częstego 
odwiedzania biblioteki. 

osp supraśl oraz osp ogrodniczki otrzymały pomoc finansową 
ze środków samorządu województwa podlaskiego na zakup sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego.

Jak informuje Urząd Miejski w supra-
ślu, w ramach przyznanej w 2021 roku 
„pomocy finansowej gminom z terenu 
woj. podlaskiego na zakup sprzętu 
ratowniczo – gaśniczego i umundu-
rowania z przeznaczeniem dla jedno-
stek ochotniczych straży pożarnych 
2021 r.” ze środków Województwa 
podlaskiego oraz środków własnych 
Gminy supraśl otrzymują:
osp supraśl: kamerę termowizyjną 
leader tiC 4.1, ubranie specjalne Rap-
toR nXt– 4 szt., drabinę aluminiową 
nasadkową, latarkę peli 2460 Z1 – 4 szt.
osp ogrodniczki: najaśnicę Milwaukee 
M18, opryskiwacz spalinowy sR 450 
stiHl, latarkę peli Xps led – 5 szt.

sprzęt został zakupiony za kwotę: 
50 308,32 zł.

Wydatek był współfinansowany 

ze środków Województwa podlaskiego. 
Został opłacony z dotacji Województwa 
podlaskiego – 35 000,00 zł.

Z kolei wydatek współfinansowany 
ze środków Gminy supraśl – to kwota 
dotacji: 15 308,32 zł. 

 

pieniądze dla strażaków 
z ogrodniczek i Supraśla

biblioteka zaprasza 
najmłodszych
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w gminie gródek od listopada wzrosła stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. opłaty za wywóz śmieci 
rosną w całej polsce. 

– po podwyżce jest to kwota mie-
sięcznie 28 zł od jednego mieszkańca 
nieruchomości, wcześniej opłata wyno-
siła 23 zł. W przypadku naszej gminy 
nowa opłata obowiązuje od 1 listopada 
2021 roku – powiedział nam Wiesław 
Kulesza, wójt gminy Gródek.

Właściciele nieruchomości zabu-
dowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, kompostujący bio-
odpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, 

mogą skorzystać ze zwolnienia w czę-
ści z opłaty miesięcznej za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 1 zł od mieszkańca danej 
nieruchomości. 

Jak informuje Urząd Gminy Gró-
dek, opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi należy wpłacać 
bez wezwania w łącznej wysokości 
za trzy miesiące kalendarzowe, w ter-
minach: do 15 marca br. za i kwartał; 
do 15 czerwca br. za ii kwartał; do 15 

września br. za iii kwartał; do 15 grud-
nia br. za iV kwartał.

– podwyżka opłat za śmieci 
wynika m.in. z kalkulacji kosztów 
całego gminnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi – dodaje wójt 
gminy Gródek.

Z problemem organizowania i finan-
sowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi borykają się 
wszystkie gminy w kraju.

W ostatnim roku wartość kosztów 
odbioru odpadów wytwarzanych 
w naszych domach wzrosła o kilka-
naście procent. Co więcej, z uwagi na 
rosnące ceny energii, paliw i koszty 
utrzymania pracowników zwiększyły 
się też rynkowe ceny odbioru odpadów 
selektywnych.

Jak powinny być zbierane odpady 
komunalne? W sposób selektywny 
w podziale, co najmniej na: 
•	 papier, w pojemnikach/workach 

koloru niebieskiego z napisem 
„papier”,

•	 szkło, w pojemnikach/workach 
koloru zielonego z napisem „szkło”, 

•	 metale i tworzywa sztuczne, 
w pojemnikach/workach koloru żół-
tego z napisem „metale i tworzywa 
sztuczne”, 

•	 bioodpady, w pojemnikach/workach 
koloru brązowego z napisem „bio”. 

odpadów, których nie udało się umie-
ścić w konkretnych pojemnikach/wor-
kach, należy zgromadzić w pojemniku 
na „odpady zmieszane”. 

 

płacimy więcej 
za odbiór śmieci

G M i n a  G R ó d e K
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rozpoczyna się rozbudowa szkoły podstawowej w sobolewie. 
5 listopada gmina przekazała wykonawcy plac budowy. za ponad 
5,5 mln zł szkoła rozbuduje się o nowy budynek, w którym znajdzie 
się stołówka z zapleczem kuchennym oraz nowe sale lekcyjne. 
wszystko powinno być gotowe na rozpoczęcie następnego roku 
szkolnego. 

5 listopada 2021 r. na terenie należą-
cym do szkoły podstawowej w sobole-
wie Radosław dobrowolski, burmistrz 
supraśla podpisał protokół przekaza-
nia placu pod rozbudowę szkoły pod-
stawowej. planowany termin zakończe-
nia inwestycji, to lipiec-sierpień 2022 r.

Zadanie polega na „rozbudowie 
i przebudowie budynku szkoły pod-
stawowej im. elizy orzeszkowej 

w sobolewie (o blok żywieniowo-
dydaktyczny) wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. Wszystko 
to w ramach projektu „Rozbudowa 
bazy dydaktycznej w m. sobolewo , 
gm. supraśl” w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”. 

Wartość zadania: 5 mln 570 tys. zł. 
W tej kwocie są dwa miliony zł dota-
cji z Rządowego programu inwestycji 

lokalnych (ze środków Funduszu prze-
ciwdziałania CoVid-19 dla jednostek 
samorządu terytorialnego). 

dzięki tej inwestycji przy budynku 
szkoły powstanie nowe skrzydło, 
w którym znajdzie się „blok dydaktycz-
no-żywieniowy”, przebudowany będzie 
też budynek szkoły, gdzie znajdzie się 
zaplecze sanitarne, zaplecze socjalne 
kuchni, pracowni chemicznej, kotłowni 
gazowej.

szczegółowy plan przewiduJe 
powsTanie: 
•	 w piwnicy:

klatka schodowa, kondygnacja tech-
niczna – głównie pomieszczenia 
na centrale wentylacyjne, instalacje 
technologiczne, magazynki itp.

•	 na parterze: 
stołówka na ok. 200 osób (wyda-
wanie posiłków w układzie dwu-
turowym, docelowo 400 posiłków 
w dwóch ciągach wraz z pełnym 
zapleczem kuchennym i socjal-
nym), dwie sale świetlicowe 
na ok. 50 dzieci każda (dla dzieci 
młodszych i starszych, zapewnia-
jące opiekę nad dziećmi po zaję-
ciach szkolnych), pomieszczenie 
ogólnodostępne sanitarne (toalety 
damskie, męskie i dla osób niepeł-
nosprawnych) oraz komunikacyjne 
(korytarze, klatka schodowa wraz 
z windą),

•	 zaplecze kuchenne (wydawanie 
posiłków w układzie dwu ciągowym 
na ok. 200 posiłków w jednym ciągu 
docelowo do 400 posiłków w dwóch 
turach),

•	 zaplecze technologiczne (kotłownia 
gazowa, instalacja c.o.),

•	 na piętrze:
sześć sal lekcyjnych na ok. 30 
uczniów każda oraz pracownia che-
miczna wraz z zapleczem sanitar-
nym (toalety damskie, męskie i dla 
niepełnosprawnych), komunikacją 
poziomą i pionową (korytarz, klatka 
schodowa , winda);

•	 na stropodachu – panele fotowolta-
iczne.

na nowy rok szkolny w Sobolewie 
szkoła będzie rozbudowana

G M i n a  S u p R a ś l
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od początku listopada trwa układanie 
nowej nawierzchni na ulicy rejtana 
w zaściankach (gmina supraśl). 
w związku z pracami budowlanymi 
są utrudnienia w ruchu pojazdów 
w tym rejonie.

Wykonawca robót drogowych firma 
UaB siauliu plentas informuje, podczas 
prac, które rzopoczęły się 2 listopada 
wystąpią duże utrudnienia komunika-
cyjne, polegające odcinkowym wyłą-
czeniu z ruchu pojazdów w ul. Rejtana.

prace ziemne oraz wykonywanie 
konstrukcji jezdni odbywać się będzie 
etapowo. Z racji ograniczonego wjazdu 
i wyjazdu z ul. Rejtana (tylko w kie-
runku ulicy Zaściańskiej) prace muszą 
się rozpocząć na wysokości posesji 
nr 16 w kierunku do ul. Zaściańskiej. 
Zostaną zamontowane znaki ostrze-
gawcze i informujące kierowców 
o braku przejezdności lub zawężeniu 
jezdni.

Mieszkańcy pobliskich pose-
sji będą na bieżąco informowani 

o utrudnieniach w ruchu. W zależ-
ności od stanu zaawansowania robót 
dojazd do posesji będzie utrudniony 
a czasami niemożliwy. „prosimy miesz-
kańców o zaplanowanie parkowania 
pojazdów poza posesjami. dojazd lub 
przejazd będzie możliwy po wcze-
śniejszym uzgodnieniu z wykonawcą 
robót i będzie odbywał się wyłącznie 
na indywidualne niezbędne potrzeby”. 
planowane utrudnienia w ruchu mogą 
potrwać do połowy grudnia 2021 r.

 

Zaścianki. odnowiona ulica Rejtana

a R t Y K U Ł  s p o n s o R o W a n Y

Od kilku lat grupa wspaniałych ludzi społecznie prowadzi 
w naszym regionie domowe hospicjum wiejskie. Docierają 
tam, gdzie mało kto dociera. Dzięki darczyńcom budują 
też pod Narwią unikalne w kraju hospicjum stacjonarne. 
Są już na ostatniej prostej, żeby je otworzyć wiosną. – Wtedy 
mamy szansę na kontrakt z NFZ – mówi dr Paweł Grabowski.  
– Gdy przepadnie, przepadnie nam pięć lat.
 

Hospicjum domowe prowadzone przez Fundację Proroka Elia-
sza działające na terenie kilku gmin wiejskich woj. podlaskiego 
obejmuje obecnie opieką paliatywną 40 pacjentów. Od 2011 roku 
lekarki, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog, opiekunki i diete-
tyczka z fundacji pomogli już ponad 600 osobom i ich rodzinom. 
Docierają do swoich podopiecznych mieszkających często w miej-
scach bardzo odległych od placówek medycznych. – Staramy się 
nie tylko walczyć z bólem czy dusznością, ale też zadbać o psy-
chiczny dobrostan umierającego. Żeby nie czuł się upokorzony 
swoją bezradnością i zdaniem na opiekę innych – tłumaczy doktor 
Grabowski, prezes fundacji. 

W Makówce pod Narwią, w budowanym od 2019 roku obiekcie 
stacjonarnym ma stanąć 36 łóżek dla najciężej chorych, którym 
rodziny nie są  już w stanie pomóc. Na piętrze budynku będzie 
część administracyjna, a na parterze, z dostępem do ogrodu, pokoje 
dla chorych, sale pozwalające na zjedzenie obiadu z rodziną czy 

przyjaciółmi, pomieszczenia umożliwiające przygotowanie tych 
wspólnych posiłków. Projekt przewiduje także pokój z hydroma-
sażem, przyrządami do rehabilitacji, sale terapeutyczne, do wspól-
nych spotkań czy ekumeniczną kaplicę. Znajdzie się tu  także 
wypożyczalnia sprzętu takiego jak łóżka rehabilitacyjne, urządze-
nia pomagające w poruszaniu się czy rehabilitacji, koncentratory 
tlenu, materace przeciwodleżynowe. Będą się tu także odbywać 
warsztaty i szkolenia uczące dorosłych, dzieci i młodzież, a także 
profesjonalistów, czym jest opieka paliatywna. 

Koszt samej budowy hospicjum oceniany jest na ok. 15,7 mln zł. 
Budowa od początku oparta jest na hojności darczyńców. – Budy-
nek w stanie surowym już stoi, montowane są instalacje elektryczne, 
hydrauliczne oraz sanitarne. Potrzebujemy jeszcze około 3 mln zł 
do ukończenia i wyposażenia hospicjum – ocenia dr Grabowski 
i wyjaśnia: – Naszym celem jest uruchomienie obiektu na wiosnę 
2022 roku. Wtedy rozpocznie się kontraktowanie z NFZ. Kolejna 
możliwość będzie dopiero za pięć lat! 

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.hospicjumeliasz.pl

Nie pozwólmy chorym przegrać walki z czasem!
Jak można pomóc? 
Darowiznę można przekazać na konto budowy:
Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza
ul. Szkolna 20, 16-050 Michałowo. 
ING Bank Śląski, oddział w Białymstoku 
Nr konta: 81 1050 1953 1000 0090 3150 6141
Tytuł wpłaty: pomagam wybudować hospicjum 
Lub dokonać wpłaty online przez stronę:
hospicjumeliasz.pl/pomagam

Pierwsze w Polsce
stacjonarne hospicjum wiejskie
pilnie potrzebuje naszej pomocy
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okazja do nauki nowych umiejętności w miłej atmosferze. chętni 
mogą brać udział w różnorodnych warsztatach proponowanych 
przez centrum produktu lokalnego w sokolu.

Warsztaty ceramiczne, serowarskie 
i malarskie – to zaledwie kilka z wielu 
interesujących propozycji oferowanych 
przez Cpl sokole. Mieszkańcy miejsco-
wości wykazują dużą ciekawość m.in. 
tematem rękodzieła ludowego.

– Kontaktujemy się z instruktorem 
i przeprowadzamy otwarty nabór. 
W ostatnich miesiącach młodsze 
grupy były bardzo zainteresowane 
naszymi warsztatami. nie brakuje też 
młodzieży i dorosłych. W ciągu kilku 

godzin można zgłębić wiele tajników 
rzemiosła, techniki produkcji. to bar-
dzo pouczające – mówi nam natalia 
olszewska z Centrum produktu lokal-
nego w sokolu.

Z warsztatów korzystają przede 
wszystkim szkoły, które organizują 
uczniom i swoim podopiecznym 
wyjazdy edukacyjne.

– Z dziećmi pracuje się inaczej. 
to ok. godzinne zajęcia w różnorod-
nych tematach m.in. producji mydeł, 

wyszywaniu toreb płóciennych – 
zaznacza natalia olszewska.

W grudniu Cpl sokole zorganizuje 
kolejne warsztaty ceramiczne oraz 
specjalne zajęcia rękodzielnicze dla 
mieszkańców miejscowości. szcze-
góły na ich temat znajdą się na stronie 
internetowej www.cplsokole.pl oraz 
pod numerem telefonu 85-718-90-19.

Centrum produktu lokalnego 
w sokolu zajmuje się promocją twórczo-
ści ludowej, popularyzacją regionalnych 
produktów i wyrobów. Jest miejscem 
służącym zachowaniu wieloletnich 
tradycji regionu puszczy Knyszyńskiej 
a docelowo całego podlasia. 

drużyna Marka nazarki zajął pierwsze miejsce w Turnieju 
drużynowym patton o puchar burmistrza Michałowa w ramach 
Xi Mityngu pamięci andrzeja Mera w brydżu sportowym.

Zawody odbyły się 23 października 
br. w Centrum Konferencyjno-Ban-
kietowym „Rozłogi”. Rozgrywka była 
wymagająca, ale ostatecznie drużynie 
burmistrza Michałowa udało się zająć 
pierwsze miejsce.

– Jesteśmy bardzo młodą drużyną, 
ale nie brakuje nam sukcesów. trak-
tujemy tę grę ambicjonalnie. Możemy 
przegrać bitwę, ale wygrać wojnę, 
bo brydż uczy cierpliwości, stosowa-
nia się do zasad. to świetna rozrywka 
– mówi nam Marek nazarko, burmistrz 
Michałowa.

Brydż to logiczna gra karciana, 
w której bierze udział czterech graczy 
tworzących dwie rywalizujące ze sobą 
pary. Zabawa składa się z dwóch czę-
ści: licytacji oraz rozgrywki. podczas 
licytacji gracze deklarują wzięcie 
pewnej minimalnej liczby lew, a także 
wskazują kolor atutowy lub jego brak. 
najwyższa deklaracja staje się tzw. 
„kontraktem ostatecznym”, z którego 
trzeba się wywiązać podczas roz-
grywki. punkty zdobywa para, która 
deklarowała kontrakt i go zrealizowała 

lub para przeciwna, o ile kontrakt nie 
został zrealizowany.

– Mieszkańcy Michałowa wiedzą 
doskonale, że gram w brydża, nauczy-
łem się tego około piątej klasy szkoły 
podstawowej. ta gra mnie ukształ-
towała, prywatnie i zawodowo. Uczy 
poszukiwania rozwiązań, logicznego 
myślenia i wyciągania wniosków. Mógł-
bym rozmawiać o tym godzinami, ale 
przede wszystkim zachęcam do nauki 
tej pięknej gry – podkreśla Marek 
nazarko. 

warsztaty
dla każdego  
w Sokolu

Mistrzowska gra burmistrza
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do 30 listopada 2021 r. 
na zlecenie gminy zabłudów 
jest przeprowadzana ankieta 
inwentaryzacyjna indywidu-
alnych źródeł ciepła na terenie 
miasta zabłudów.

Zgodnie z programem ochrony 
 powietrza dla strefy podlaskiej 
(przyjętym przez sejmik Województwa 
podlaskiego uchwałą nr XXXiV/414/13 
w dn. 20.12.2013 r.), każda gmina miej-
ska i miejsko-wiejska w województwie 
podlaskim, na terenie miasta ma obo-
wiązek przeprowadzić inwentaryzację 
źródeł ciepła wszystkich budynków. 

inwentaryzacja obejmuje zarówno 
budynki mieszkalne, jak i obiekty uży-
teczności publicznej, lokale handlowe, 
rzemieślnicze czy inne – wszystkie, 
które są ogrzewane źródłami ciepła 
o mocy do 1 MW.

ankiety dotyczą źródeł ciepła 

zainstalowanych w budynkach 
będących własnością/współ-
własnością mieszkańców mia-
sta Zabłudów.

Jeśli właściciel/współwła-
ściciel posiada więcej niż jeden 
budynek/lokal, ankietę wypeł-
nia dla każdego obiektu osobno.

Urząd prosi o dostarczanie 
wypełnionych ankiet do 15 grudnia 
2021 roku do siedziby Urzędu Miej-
skiego w Zabłudowie lub na adres 
e-mail um@zabludow.pl.

pytania lub wątpliwości można kie-
rować pod numer tel.: 85 71 88 100  
w.33.  

gmina gródek otrzymała dofinanso-
wanie ze środków Ministra edukacji 
i nauki w wysokości 20 tysięcy zł 
na realizację wycieczek szkolnych 
dla uczniów klas i-iii i iV-Viii szkoły 
podstawowej. koszt całości przed-
sięwzięcia wyniósł 30 tys. 820 zł.

W pilotażowej edycji programu 
„poznaj polskę” zaproponowano 
uczniom i nauczycielom wycieczki 
w ramach czterech obszarów eduka-
cyjnych tj.: Śladami polskiego państwa 

podziemnego, Śladami Kardynała ste-
fana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzic-
two narodowe, największe osiągnięcia 
polskiej nauki.

W ramach przedsięwzięcia Ministra 
edukacji i nauki pn. „poznaj polskę” 
dofinansowaniu w 80% podlegają 
wycieczki: jednodniowe do kwoty 5 
tys. zł, dwudniowe do kwoty 10 tys. zł 
i trzydniowe do kwoty 15 tys. zł, a 20% 
stanowi finansowy wkład własny.

Uczniowie szkoły podstawowej 
w Gródku wyjechali na wycieczki, 

w których:
– klasy i-iii w trakcie jednodniowej 

wycieczki uczniowie odwiedzili Cen-
trum nauki Kopernik oraz Muzeum 
Geologiczne piG;

– klasy iV-Viii w trakcie trzydnio-
wej wycieczki dzieci zwiedziły: eC1 
Łódz – Miasto Kultury w Łodzi, ogród 
Botaniczny w Łodzi, Krakowskie drogi 
Kardynała stefana Wyszyńskiego, 
Kopiec Kościuszki z otoczeniem, ogród 
doświadczeń im. stanisława lema oraz 
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 

Zabłudów pyta o źródła ciepła 

poznaj polskę – wycieczki z dofinansowaniem 
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w cerkwi św. Mikołaja cudotwórcy w Michałowie uroczyście 
obchodzono jubileusz święceń kapłańskich proboszcza parafii 
księdza mitrata Jana Jaroszuka. To wyjątkowe wydarzenie, tak 
dla kapłana, jak i lokalnej społeczności.

nabożeństwo poprowadzili metro-
polita warszawski i całej polski sawa, 
arcybiskup białostocki i gdański Jakub, 
arcybiskup bielski Grzegorz, a także 
biskupi: łódzki i poznański atanazy 
oraz supraski andrzej. W wydarzeniu 
wzięli również udział duchowni z deka-
natów białostockiego i gródeckiego.

– połowa mieszkańców Micha-
łowa jest wyznania prawosławnego, 
to dla nich ważne wydarzenie. to była 
piękna uroczystość. Ksiądz mitrat jest 
oddany ludziom i Cerkwi. Wykazuje 

się cierpliwością, szuka pojednania – 
mówi nam Marek nazarko, burmistrz 
Michałowa.

Metropolita sawa z okazji jubileuszu 
wręczył ks. mitratowi Janowi Jaroszu-
kowi order św. Marii Magdaleny ii stop-
nia z ozdobami – za pracę dla dobra 
Cerkwi.

– Jeszcze jest trochę do zrobienia, 
mówiłem batiuszce, że trzeba odno-
wić cerkiewną polichromię, popra-
wić kilka rzeczy na cmentarzu. tym 
bardziej życzę księdzu łask Bożych, 

zdrowia i wytrwałości oraz zapewniam 
o wsparciu naszej gminy – podkreśla 
burmistrz Michałowa.

Rocznica święceń kapłańskich zbie-
gła się z 50. rocznicą ślubu Heleny 
i Jana Jaroszuków. Z tej okazji burmistrz 
Michałowa złożył jubilatom gratulacje 
i życzenia oraz udekorował ich meda-
lem nadanym przez prezydenta Rp 
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W tym roku, radni Michałowa 
wsparli finansowo Cerkiew św. Miko-
łaja Cudotwórcy i przyznali 25 tys. zł 
na jej remont w ramach programu 
ochrony zabytków. Fundusze na roboty 
budowlano-montażowe w wysokości 
150 tys. zł, prawosławna parafia otrzy-
mała z Unii europejskiej. 

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ 
Panu Markowi Nazarko, Burmistrzowi Michałowa 
za okazaną wszechstronną pomoc w realizacji remontu 
Cerkwi, wypożyczenie namiotu na okres remontu i inne 
działania oraz wręczenie medalu z okazji 50-lecia Jubi-
leuszu pożycia małżeńskiego, a także szczere życzenia 
i gratulacje Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa. 

Życzę dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, życzliwo-
ści od ludzi i Bożego Błogosławieństwa.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku
Proboszcz Parafii Prawosławnej w Michałowie
ks. Mitrat Jan Jaroszuk

pół wieku posługi 
ks. Jana Jaroszuka

M i c h a ł o w o
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Trwa zbiórka pieniędzy na rehabilitację piotrusia sienkiewicza 
ze zwierek, w gminie zabłudów. rodzice dziecka apelują: wystarczy 
niewielka wpłata. 

– Mój syn ma 13 lat. Cierpi m.in. 
na padaczkę lekooporną, pachygy-
rię, opóźnienie psychoruchowe oraz 
zespół spastyczny czterokończynowy. 
dotychczas samodzielnie chodził, sam 
jadł, bawił się oraz chodził do szkoły 
specjalnej. W ostatnim czasie jego 
stan się pogorszył, a naszą ostatnią 
deską ratunku okazała się Kalosoto-
mia całkowita, czyli operacja polega-
jąca na rozcięciu półkul mózgu w celu 
złagodzenia ataków epileptycznych. 
operacja odbyła się 23 lipca tego roku. 
po zabiegu mój synek obudził się z nie-
dowładem lewostronnym, przestał cho-
dzić, samodzielnie siedzieć, nawet nie 
jest w stanie utrzymać samodzielnie 
sztućców w rączkach. Jestem przera-
żona – pisze iwona sienkiewicz, mama 
piotrusia na portalu Zrzutka.pl

Konieczna jest intensywna i natych-
miastowa rehabilitacja w szpitalu 
w Rusinowicach, miejscowości 

oddalonej 500 km od Zwierek. turnus 
trwa trzy tygodnie, a potem potrzebna 
jest dalsza rehabilitacja. – Żeby mój 
syn stanął na nogi, jestem zmuszona 
rehabilitować go prywatnie. to duży 
koszt, w granicach 500 zł za 3 godziny 
dziennie – informuje mama piotrusia. 

W Zwierkach i okolicach nie bra-
kuje ludzi, którzy wspierają chorego 
chłopca. pod koniec października zor-
ganizowano wyprzedaż świetlicową, 
z której uzbierano ponad 3200 zł. Uru-
chomiono również specjalną stronę 
na Facebooku pt. licytacje dla piotru-
sia sienkiewicza. Wszelkie zebrane pie-
niądze na trafią do rodziców chłopca 
na dalszą rehabilitację i leczenie. 
Kolejna wyprzedaż planowana jest 
na połowę grudnia br. 

Jest także możliwość bezpośredniej 
wpłaty pieniędzy. 

Można to zrobić bezpośrednio 
na stronie internetowej:
zrzutka.pl/ftv557 

piotruś czeka na pomoc
G M i n a  Z a b ł u d ó w

16-050 Michałowo  ul. Sienkiewicza 21A  tel. 85 7 189 424  e-mail: sekretariatmosir@michalowo.eu

mosir.michalowo.eu

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W MICHAŁOWIE

pełnometrażowy basen pływacki
zajęcia z aqua aerobiku
nauka pływania
zjeżdżalnia
sauna
jacuzzi
siłownia
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przedstawiciele organizacji międzynarodowych, fundacji 
i stowarzyszeń, dyplomaci i polscy celebryci – przyjeżdżają 
do Michałowa, by pomagać podczas kryzysu migracyjnego na granicy 
polsko-białoruskiej. „Jesteście przykładem dla wszystkich gmin 
w polsce. wasza postawa jest godna naśladowania” – komentują 
internauci. od czego się zaczęło?

2 września 2021 wprowadzony 
zostaje stan wyjątkowy

decyzję o wprowadzeniu nadzwy-
czajnych środków podjęto z powodu 
sytuacji w regionie. od dwóch mie-
sięcy tysiące migrantów próbowały 
Z Białorusi w nielegalny sposób 
przekraczać granicę z polską, chcąc 
dotrzeć do zachodnich krajów Ue. 
Migranci przekraczali granicę najpierw 

w Usnarzu Górnym, a następnie w rejo-
nie Michałowa. Cześć z tych osób – 
zgodnie z prawem – była odwożona 
z powrotem na teren Białorusi. W poło-
wie września „świat” obiegły zdjęcia 
migrantów, które opublikowała Gazeta 
Wyborcza. następnego dnia niemal 
wszystkie nagłówki w gazetach, na por-
talach internetowych oraz na „paskach” 
w telewizjach pytały o to samo – „Gdzie 
są dzieci z Michałowa?”.

– Zmroziło mnie to. Wiedziałem, 
że jeżeli nic nie zrobimy, to w przyszło-
ści będzie się mówiło o tym kryzysie, 
jako „drugim Jedwabnem”. nikt nie jest 
zmuszany do pomocy, to jest ludzki, 
naturalny odruch – wspomina Marek 
nazarko, burmistrz Michałowa. – Wie-
działem, że nie możemy pozwolić sobie 
na to, by w naszej gminie na granicy 
polsko-białoruskiej, działy się takie 
tragedie.

1 października w Michałowie 
powstaje punkt doraźnej pomocy 
osobom potrzebującym

do pomocy w punkcie zgłosiły się 
setki mieszkańców Michałowa w tym: 
strażacy, radni miejscy, urzędnicy.

– Gdy zobaczyłam w telewizji podpis 
„gdzie są dzieci z Michałowa?” onie-
miałam. od razu postanowiliśmy dzia-
łać. nie może tak być, że w naszej gmi-
nie cierpią niewinni ludzie – mówiła 
w programie dzień dobry tVn Maria 
ancipiuk, przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Michałowie. 

do Michałowa płyną dary z całej 
polski. Remiza, która mieści się w dwu-
piętrowym budynku, pęka w szwach. 
niemal każdą wolną przestrzeń zaj-
mują pudła i worki z rzeczami od dar-
czyńców oraz żywnością.

Burmistrz dziękuje mieszkańcom 
za ich zaangażowanie. „okazaliście 
serce i to dzięki Waszym działaniom 
z dumą mogę powiedzieć – jestem 

Jesteście przykładem 
dla wszystkich gmin

M i c h a ł o w o
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mieszkańcem Michałowa, jestem bur-
mistrzem Michałowa, bo Michałowo 
jest teraz symbolem człowieczeństwa, 
humanitaryzmu. (…) Wspólnymi siłami 
uchroniliśmy Michałowo przed tra-
gedią, a nasze przyszłe pokolenia nie 
będą miały się czego wstydzić. swoim 
wnukom, dzieciom, możemy zamel-
dować wykonanie zadania” – napisał 
na Facebooku Marek nazarko.

Jednocześnie gmina Michałowo 
postanawia wesprzeć służby mundu-
rowe, które strzegą polskiej granicy. 
W ramach akcji „obrońcy granic nie 
płacą za nic” Zespół szkół w Micha-
łowie nieodpłatnie udostępnia służ-
bom salę gimnastyczną w celu dbania 
o kondycję fizyczną. Miejski ośrodek 
sportu i Rekreacji w Michałowie nie 
nalicza czasu korzystania z pływalni 
wszystkim przedstawicielom służb 
mundurowych.

„Bardzo serdecznie dziękuję i nie-
ustannie podziwiam Waszą postawę. 
na Waszym przykładzie, dzieci się 
będą kiedyś uczyć historii. Jesteście 
najlepsi!” czy „Jesteście przykładem 
dla wszystkich gmin w polsce. Wasza 
postawa jest godna naśladowania” 
– to tylko niektóre z wielu pozytyw-
nych komentarzy zamieszczonych 
w mediach społecznościowych pod 
adresem Michałowa.

15 października Michałowo 
odwiedza przedstawiciel onz

Burmistrz Michałowa Marek nazarko 
przyjął przedstawicieli Wysokiego 
Komisarza onZ do spraw uchodźców 
(United nations High Commisionner) 
oraz international organization for 
Migration. Z wizytą zapowiedział się 
również przedstawiciel rzecznika praw 
obywatelskich i UniCeF.

23 października „Matki na granicę”

pod koniec października do Micha-
łowa przyjechały pierwsze damy 
– Jolanta Kwaśniewska i anna Komo-
rowska, by w ramach akcji „Matki 
na granicę” zamanifestować wspar-
cie dla migrantów. Rozmawiały też 
z funkcjonariuszami straży Granicznej 
na temat pomocy dla osób koczujących 
na granicy polsko-białoruskiej. apelo-
wały o umożliwienie organizacjom 

humanitarnym i medycznym działania 
w strefie objętej stanem wyjątkowym.

– polacy przez wiele lat przecho-
dzili przez zachodnią granicę i nie 
czekały wówczas na nich zasieki – 
mówiła Jolanta Kwaśniewska i pod-
kreślała, że każdy chętny ma realną 
możliwość pomocy. pierwsze damy 
ogłosiły swój manifest, pod którym 
podpisała się także danuta Wałęsa. 
Zaznaczały w nim, że „państwo polskie 
ma wystarczająco dużo instrumentów, 
by oddzielić tych, którzy niosą zagroże-
nie od tych, którzy potrzebują pomocy”. 
nie zgodziły się na stygmatyzowanie 
migrantów i „wykorzystywanie ich tra-
gedii do bieżących celów politycznych”.

16 listopada samorząd gościł dunję 
Mijatović, komisarz rady europy 
ds. praw człowieka.

– to zaszczyt dla mnie, że mogę choć 
przez chwilę przebywać w sali, gdzie 
są podejmowane tak ważne decy-
zje, decyzje, które mogą przesądzać 
o życiu i śmierci. i jak słyszę, te decy-
zje są bardzo pozytywne. tym łatwiej 
jest mi wykonywać swoje obowiązki, 
bo mogę liczyć na wsparcie miejsco-
wej społeczności – mówiła komisarz 
dunja Mijatović podczas wystąpienia 
na sesji Rady Gminy Michałowo. – sytu-
acja na granicy jest bardzo złożona. nie 
jest jednak katastrofalna. Historia uczy 
nas, że musimy wykazać się siłą oraz 
empatią. a konieczna jest wola poli-
tyczna by znaleźć rozwiązanie. Jako 
komisarz ds. praw człowieka postaram 
się, by wysłać jasny sygnał, zwrócę się 
do władz państwowych, ale też oddam 
hołd polakom i polkom, którzy wyka-
zują się człowieczeństwem i wyrozu-
miałością w bardzo trudnych czasach 
– dodała dunja Mijatović.

Gminę odwiedzili również aktorka 
olga Bołądź i muzyk Krzysztof Zalew-
ski. W imieniu grupy Kobiety Kina 
dostarczyli dary do punktu pomocy 
dla potrzebujących i spotkali się 
z uczniami michałowskiego Zespołu 
szkół. W michałowskiej jednostce 
ochotniczej straży pożarnej poma-
gali aktorzy: Jacek Braciak i agata 
Buzek.

– Jeżeli straż Graniczna zgłasza 
jakieś potrzeby – pomagamy. Migran-
tom dajemy ciepłe ubrania, wydajemy 
posiłki. Robimy wszystko, by czuli 
się bezpiecznie – mówi nam andrzej 
arciuch z osp w Michałowie.

skraJne eMocJe

Jednak nie wszyscy patrzą na sytu-
ację w ten sposób – gmina była kilku-
krotnie atakowana za chęć niesienia 
pomocy na granicy polsko-białoru-
skiej. Burmistrz wydał w tej sprawie 
oświadczenie:

„Z uwagi na wzmożone ataki na 
mieszkańców Gminy Michałowo, wła-
dze Gminy oraz pracowników Urzędu 
Miejskiego w Michałowie, związanej 
z udzielaniem pomocy humanitarnej 
Uchodźcom oświadczam, iż inicjowa-
nie czynności nawołujących do niena-
wiści, rasizmu, znieważania, a także 
stosowania gróźb karalnych przy 
użyciu środków komunikacji i maso-
wego przekazu, wypełniają znamiona 
czynów zabronionych i podlegają 
odpowiedzialności karnej” – czytamy 
w oświadczeniu burmistrza Michałowa.

Za zaangażowanie władz gminy i spo-
łeczności lokalnej w pomoc migrantom 
Michałowo zostało wyróżnione tego-
roczną nagrodą Rzecznika praw oby-
watelskich im. pawła Włodkowica. 
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14 klubów i 207 zawodników wzięło udział w dziesiątych 
Mistrzostwach Michałowa w pływaniu. rozegrano zawody 
w pięciu stylach i w siedmiu kategoriach wiekowych. ustanowiono 
11 rekordów pływalni!

Frekwencja dopisała – zarówno wśród 
kibiców, jak i zawodników. W pływac-
kich Mistrzostwach Michałowa wzięły 
udział zespoły: Ks puszcza Hajnówka, 
MKp Wodnik Bielsk podlaski, MKs Juve-
nia Białystok, UKs Jagiellonia swim, 
MUKs olimpijczyk suwałki, UKs Batory 
sokółka, UKs omega sokółka, UKs 
pływacy augustów, UKs Fala nieporęt, 
UKs Frog Giżycko, ZsoMs 2 Białystok, 
aZs aWFis Gdańsk, 3 t Białystok oraz 
gospodarze – sekcja pływacka „na Fali” 
MosiR Michałowo.

pływacy rywalizowali w pięciu sty-
lach i siedmiu kategoriach wiekowych 
– w sumie w 96 konkurencjach indy-
widualnych i pięciu sztafetach. nowo-
ścią podczas X Mistrzostw Michałowa 
była sztafeta 4x50m stylem dowolnym 

X Mistrzostwa 
Michałowa w pływaniu

M i c h a ł o w o

Lista najlepszych zawodniczek:
rocznik 2012 i młodsze:
1. dominika ackiewicz – Ks puszcza Hajnówka
2. anna pitus – UKs Fala nieporęt
3. ada nelke – UKs Batory sokółka
rocznik 2011:
1. Magdalena Małaszkiewicz – 3 t Białystok
2. Zuzanna Kamińska – 3 t Białystok
3. aleksandra Mucharska – 3 t Białystok
rocznik 2010:
1. paulina Breczko – UKs omega sokółka
2. Hanna Wiercińska – UKs omega sokółka
3. sandra Biryłko – UKs Jagiellonia swim Białystok
rocznik 2009:
1. Kinga truchan – MUKs olimpijczyk suwałki
2. natalia Glińska – UKs omega sokółka
3. Karolina nadzieja – MUKs olimpijczyk suwałki
rocznik 2008:
1. Margaryta iakubovska – MKp Wodnik Bielsk podlaski
2. oliwia daniszewska – UKs pływacy augustów
3. Wiktoria Michaluk – MKs Juvenia Białystok
rocznik 2007:
1. oliwia awdziej – UKs Batory sokółka
2. adrianna Żukowicka – Ks puszcza Hajnówka
3. anna Ginszt – Ks puszcza Hajnówka
rocznik 2006 i starsze:
1. Julia Gwaj – MUKs olimpijczyk suwałki
2. aleksandra Brzozowska – UKs Jagiellonia swim Białystok
3. Jagoda ołdytowska – MKp Wodnik Bielsk podlaski

Lista najlepszych zawodników:
rocznik 2012 i młodsi:
1. tomasz Milanowski – UKs Jagiellonia swim Białystok
2. dominik piekarski – UKs Batory sokółka
3. antoni pieszko – UKs Batory sokółka
rocznik 2011:
1. Filip stackiewicz– Uks omega sokółka
2. Kazimierz perkowski – 3 t Białystok
3. alex Kacmajor – ZsoMs 2 Białystok
rocznik 2010:
1. Karol Ciuńczyk – 3 t Białystok
2. Wiktor iwaszko – MUKs olimpijczyk suwałki
3. Maksymilian Walesiuk – 3 t Białystok
rocznik 2009:
1. oskar Walendzewicz – MUKs olimpijczyk suwałki
2. igor Wróblewski – MKp Wodnik Bielsk podlaski
3. Michał sapkowski – MUKs olimpijczyk suwałki
rocznik 2008:
1. sebastian Michałowski – UKs omega sokółka
2. Bartosz polak – UKs Frog Giżycko
3. Bartosz Chilicki – UKs pływacy augustów
rocznik 2007:
1. Mateusz Kusek – MUKs olimpijczyk suwałki
2. norbert Bernacki – UKs Jagiellonia swim Białystok
3. paweł turowski – MKp Wodnik Bielsk podlaski
rocznik 2006 i starsi:
1. tomasz Bocheń – sp „na fali” BosiR Michałowo
2. Mateusz panasiuk – MKp Wodnik Bielsk podlaski
3. Kacper Jakubowski – UKs Jagiellonia swim Białystok
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g a z e t a  n a s z e j  g m i n y

mieszana. Ustanowiono 11 rekordów 
pływalni w różnych kategoriach wie-
kowych.

Zawodnicy spisali się „na medal” – 
dosłownie. najwięcej krążków zdobył 
klub MUKs olimpijczyk suwałki, drugie 
miejsce w klasyfikacji medalowej zajął 
MKp Wodnik Bielsk podlaski, a trzecie 
UKs omega sokółka. pływacy z Micha-
łowa zdobyli 12 medali.

Złote, srebrne i brązowe krążki oraz 
liczne dyplomy i wyróżnienia wręczyli: 
dariusz Golak, dyrektor Miejskiego 
ośrodka sportu i Rekreacji w Michało-
wie; asp. tomasz Kulesza, dzielnicowy 
z posterunku policji w Michałowie, 
a także trenerzy drużyn startujących 
w zawodach.

– duże gratulacje należą się nie tylko 
zawodnikom, ale również organizato-
rom za bardzo sprawne przeprowadze-
nie zawodów – mówił artur paczyński 
z UKs pływacy augustów.

W tym roku, mistrzostwa Michałowa 
w pływaniu odbyły się dwukrotnie – 
zawody z 2020 r., z powodu pandemii, 
rozegrano w czerwcu 2021r. 
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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

kwintesencja kobiecości w atmosferze z baśni tysiąca i jednej nocy. 
w sali widowiskowej gminnego ośrodka kultury w Michałowie 
odbył się oriental dance show. na scenie królował taniec brzucha, 
towarzyszyły mu rytmy flamenco, tanga czy samby.

Wydarzenie miało na celu prezen-
tację dokonań amatorek z naszego 
regionu w dziedzinie tańca oriental-
nego. organizatorzy imprezy chcieli 
też promować taniec, jako receptę 
na prowadzenie aktywnego trybu życia.

– podczas imprezy prezentowaliśmy 
piękno kobiecości, harmonię ciała 
i duszy. panie dały z siebie wszystko. 
Było to niezapomniane przeżycie 

– mówi nam paweł oziabło, dyrektor 
Gminnego ośrodka Kultury w Micha-
łowie.

na scenie prezentowały się artystki 
wykonujące taniec brzucha, cygański, 
flamenco, sambę i tango. tancerkom 
towarzyszyła emocjonująca muzyka, 
bajeczne kostiumy i zmysłowe zapa-
chy kadzideł. 

Wstęp na wydarzenie był bezpłatny, 

obowiązywał limit miejsc. Widzowie 
zgodnie podkreślali, że było to ener-
getyzujące show. 

– Był to też debiut sceniczny nowo 
powstałej grupy tańca orientalnego 
z Gminnego ośrodka Kultury w Micha-
łowie. imprezę zorganizowaliśmy przy 
współpracy ze studiem tańca Feniks 
z Białegostoku – dodaje oziabło.

taniec orientalny (nazywany również 
tańcem arabskim) wywodzi się z tere-
nów Bliskiego Wschodu i afryki pół-
nocnej, to „żywa” sztuka, która ciągle 
ulega zmianom. Charakterystycznym 
ruchem tego tańca są tzw. „shimmies” 
(chybotanie) – tancerz wprawia w drga-
nie poszczególne partie swojego ciała 
np. biodra, ramiona, brzuch. 

W Gminnym ośrodku Kultury 
w Michałowie zajęcia z tańca oriental-
nego prowadzi Katarzyna duda-Charko 
– jedyna w polsce sędzia międzynaro-
dowej organizacji international asso-
ciation of eastern dance, mistrzyni 
europy wschodniej w folklorystycznym 
tańcu orientalnym oraz dwukrotna 
wicemistrzyni polski Belly dance/
oriental ido show. 
szczegóły na stronie internetowej: 
www.gokmichalowo.pl 

Magia tańca orientalnego

wydawca: Bia24 ewa sokólska. redaktor naczelny: ewa sokólska. zespół: andrzej Ciszewski, paulina Górska, patryk Śledź, piotr Woroniecki. 
redakcja: redakcja@bia24.pl, tel. 795 070 250. reklama: reklama@bia24.pl, tel. 730 130 337. druk: 4brands studio Reklamy. 
Redakcja  nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani za treść materiałów przekazanych do zamieszczenia przez innych autorów. 



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.




