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dodatkowy talerz dla przygodnego wędrowca, ustawiany zgodnie 
z tradycją podczas wigilijnej wieczerzy, w tym roku, w domu 
małżeństwa ancipiuk nie był pusty. Maria bożena ancipiuk, 
przewodnicząca rady Miejskiej Michałowa i fundatorka Fundacji 
Mała ojczyzna gościła podczas wigilii 6 stycznia rodzinę 
z afganistanu, na co dzień przebywającą w ośrodku w białymstoku. 
do swojego wigilijnego stołu imigrantów zaprosił też burmistrz 
Michałowa Marek nazarko.

przy wigiliJnyM sTole

przy wigilijnym stole zmieściło się 
ponad 20 osób: dziadkowie, rodzice, 
dzieci i wnuki ze strony ancipiuków 
oraz sześcioosobowa rodzina z afgani-
stanu – małżeństwo z czwórką dzieci 
w wieku od 8 do 14 lat. 

– było bardzo gwarno, wesoło i przy-
jemnie, był Mikołaj i prezenty, śpiewa-
liśmy kolędy – mówi Maria ancipiuk. 
bawiliśmy się świetnie, nasi goście też 
– nawet momentami próbowali śpie-
wać z nami kolędy.

Mikołaj obdzielił wszystkich, 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
gości, które otrzymały laptopa, ciepłe 
kurtki i buty. 

Trzyosobowa rodzina imigrantów 
– mama, tato i ich maleńki synek – 
gościła także na wigilii w domu burmi-
strza Michałowa Marka nazarki.

FundacJa poMaga 
MieszkaŃcoM

Fundacja Mała Ojczyzna rozpoczęła 
działalność w styczniu 2020 r. Głów-
nie skupia się na pomocy mieszkań-
com gminy Michałowo. Miesięcznie 

przygotowuje paczki żywnościowe dla 
osób potrzebujących – ok. 350. Rozdaje 
ubrania – zebrane w ramach akcji czysz-
czenia szafy – latem i w okresie jesien-
no-zimowym. Drugi rok przed świętami 
bożego narodzenia, przygotowuje też 
pakiety żywnościowe, złożone z trady-
cyjnych dań i rozwozi do najbardziej 
potrzebujących. w grudniu podczas 
symbolicznej wigilii w parku Miejskim 
w Michałowie takie pakiety zostały 
rozdane mieszkańcom gminy, a ci, któ-
rzy nie mogli przyjechać, mogli liczyć 
na to, że ktoś z fundacji przywiezie im 
paczkę do domu. przygotowano 300 
wigilijnych pakietów.

– w całej gminie jest około 200 
rodzin, którym Fundacja organizuje 
pomoc, są to w części osoby samotne, 
ale też rodziny wielodzietne – mówi 
Maryla ancipiuk.

w Fundacji tak naprawdę działają 
dwie osoby, ale – jak zapewnia Maryla 
– podczas akcji rozdawania paczek czy 
rozwożenia do domów, może liczyć 
na cały Zarząd, czyli 5 osób. Fundacja 
„Mała Ojczyzna” w Michałowie od 2020 
roku zarządza gminnymi placówkami 
kultury: pracownią Filmu Dźwięku 
i Fotografii oraz Gminną biblioteką. 
Ostatnio fundacja rozszerzyła działal-
ność i pomaga osobom, które utknęły 
na granicy.

uTknęli na granicy 

Zaczęło się od utworzenia w Micha-
łowie decyzją Rady Miejskiej, na wnio-
sek burmistrza, punktu pomocy 
potrzebującym. po utworzeniu punktu 
pomocy gmina stała się centrum 

Michałowo: Wigilia z migrantami 
M I C H A Ł O W O
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pomocy humanitarnej. Zaczęły napły-
wać dary z całej polski, które następ-
nie strażacy i samorządowcy rozwo-
zili po terenie – do placówek straży 
granicznej, szpitali, ośrodków dla 
uchodźców, grup i organizacji pomo-
cowych.

Z potrzeby chwili narodził się 
pomysł wynajęcia przez Fundację 
dwóch mieszkań w bondarach. w jed-
nym mieszkaniu, w dwóch pokojach 
mieszka czterech mężczyzn. wszyscy 
zostali zweryfikowani przez straż 
graniczną i czekają na azyl. Co drugi 
dzień są dowożeni do Michałowa 
do punktu wOŚp na testy na covid. 
Są zdrowi, więc mogą się swobodnie 
poruszać. 

– To prawnicy, dziennikarz i stu-
dent. Zanim zostali znalezieni, 6 
godzin w wodzie siedzieli, spodnie 
były tak sztywne, że trzeba było kroić, 
by je zdjąć. Straż graniczna przywiozła 
ich do mnie – mówi Maryla ancipiuk.

Dwa dni spędzili w siedzibie Funda-
cji w Michałowie, śpiąc na karimatach, 
na podłodze. potem Fundacja wyna-
jęła mieszkania, które szybko trzeba 
było wyremontować i wyposażyć.

– Dałam swoje firanki, sztućce, 
talerze, wszystko, co miałam. były 
momenty, gdy gotowałam im obiady, 
pierogi, zupę pomidorową, zupę 
warzywną – wzrusza się Maryla.

Teraz Fundacja musi wyremontować 
drugie wynajęte mieszkanie. a to koszt 
około 10 tysięcy zł. Maria ancipiuk nie 
ma wątpliwości, że niedługo i to miesz-
kanie będzie potrzebne. bo migranci 
na granicy chcą ubiegać się o azyl, 
a Fundacja postanowiła pomóc i wyna-
jęła mieszkania w blokach, by mieli 
godziwe warunki do życia – mieszkanie 
i jedzenie, a także możliwość swobod-
nego poruszania się.   

Rozmowa z Marią ancipiuk na str. 16.

na zdjęciach: wigilia u Marii ancipiuk oraz 
w punkcie wOŚp w Michałowie na testach 
na COViD-19

Skanuj kod 

i obejrzyj rozmowE 

z M. Nazarko 

i M. Ancipiuk 

w programie 

Twarda kanapa

´
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dochody w wysokości ponad 45 mln zł, wydatki – blisko 48 mln zł. 
21 grudnia radni gminy Michałowo przyjęli budżet na 2022 rok. 
Mimo trudności kolejne gminne inwestycje są niezagrożone.

Za uchwaleniem gminnego budżetu 
głosowało 13 radnych, 2 było przeciw.

– na szczęście dla finansów gminy 
w poprzednich latach podjęliśmy 
działania związane z reorganizacją 
samorządu, bo np. działania zakładu 
komunalnego przejęły miejscowe fun-
dacje i stowarzyszenia, co znacząco 
zmniejszyło wydatki – uważa Marek 
nazarko, burmistrz Michałowa.

Dochody gminy zaplanowano 
w wysokości 45 070 217 zł, a wydatki 
47 934 210 zł. planowany deficyt 
w wysokości 2 863 993 zł zostanie 
pokryty przychodami z wolnych środ-
ków gminy w wysokości 2 783 258 zł.

planowane w 2022 r. wydatki inwe-
stycyjne to w sumie 15 mln 111 tys. 
115 zł (w tym środki własne 6 mln 
087 tys. 601 zł, środki z Unii Europej-
skiej 9 mln 23 tys. 514 zł). burmistrz 
Michałowa przypomina, że w tym roku 
dochody gminy są na podobnym pozio-
mie co w roku ubiegłym – podczas gdy 
w latach 2019-2020 rosły odpowiednio 

o 5 i 7 mln zł.
– Chciałbym zapewnić, że my wszyst-

kie planowane inwestycje dokończymy, 
ale jeśli polityka państwa będzie nadal 
wyglądała tak jak obecnie, to samo-
rządy nie będą miały pieniędzy. prze-
cież jeszcze nikt na świecie nie wymy-
ślił tańszego zarządzania sprawami 
społecznymi jak samorząd gminny. 
Tu ludzie naprawdę każdą złotówkę 
oglądają, każdy wie, ile jest wydawane 
na szkoły, na kulturę, na straż pożarną. 
nigdzie nie możemy zrobić przegięcia 
– dodaje Marek nazarko.

w Michałowie zaplanowano nastę-
pujące inwestycje:

– „Montaż instalacji do wytwa-
rzania energii ze źródeł odnawial-
nych na potrzeby własne gminy 
Michałowo” – wartość projektu 
inwestycyjnego to 1 501 397 zł, środki 
zaplanowane w roku budżetowym 1 
486 397 zł, w tym: środki własne 393 
229 zł dofinansowanie z UE 1 093 
168 zł;

– „energia słoneczna w gminie 
Michałowo”. wartość inwestycji 2 
mln zł. Środki zaplanowane w roku 
budżetowym stanowią kwotę 2 mln zł, 
w tym: środki własne 7 525 zł, środki 
mieszkańców 692 475 zł, dofinansowa-
nie z UE 1,3 mln zł;

– „zachowanie cennych zasobów 
przyrodniczych na terenie zbiornika 
siemianówka” – wartość inwestycji 9 
533 184 zł, środki zaplanowane w roku 
budżetowym wynoszą 5 mln zł, w tym: 
środki własne 1,6 mln zł, dotacja z UE 
3,4 mln zł. inwestycja realizowana 
w latach 2019-2023;

– „Modernizacja oświetlenia ulicz-
nego na terenie miasta Michałowo” 
– wartość projektu 757 293 zł. Środki 
zaplanowane w roku budżetowym 
757 293 zł, w tym: środki własne 173 
795 zł, dotacja z UE 583 498 zł;

– „Montaż efektywnego energetycz-
nie oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Michałowo” – wartość projektu 
577 tys. zł, w tym: środki własne 279 
928,00 zł, dotacja 297 072 zł;

– „budowa efektywnej energetycznie 
sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przy-
łączami” – środki zaplanowane w roku 
bieżącym 15 990 zł;

– „Rozbudowa z przebudową oraz 
wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w ramach utworzenia Centrum integra-
cji Społecznej w Juszkowym Grodzie” 
– środki zaplanowane w roku bieżącym 
700 tys. zł, w tym: środki Unii Europej-
skiej 350 tys. zł i środki własne 350 
tys. zł;

– „przebudowa stacji uzdatniania 
wody wraz z połączeniem z systemem 
wodociągowym i wykonaniem oczysz-
czalni ścieków dla obiektów użytecz-
ności publicznej na terenie Gminy 
Michałowo” – wartość kosztorysowa 
inwestycji 4 274 435 zł, środki zapla-
nowane w roku bieżącym na realizację 
zadania to kwota 4 274 435 zł, w tym: 
środki własne 2 274 659 zł oraz dota-
cja ze środków UE w wysokości 1 999 
776 zł. inwestycja do realizacji w latach 
2020-2022;

– „Rozbudowa sieci wodociągo-
wej na terenie Gminy Michałowo” 
– w ramach inwestycji wybudowana 
zostanie sieć wodociągowa wraz 
z przyłączami na gruntach wsi Mości-
ska oraz Tylwica. wartość kosztory-
sowa inwestycji 100 tys. zł. 

Budżet na nowy rok – 
MICHAŁOWO

G M I n A  M I C H A Ł OWO
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w budżecie 17 mln zł. większość 
z zaplanowanych w tym roku 
wydatków – dedykowanych jest 
najmłodszym mieszkańcom gminy. 
To cztery duże inwestycje: nowe 
przedszkole w karakulach, żłobek 
i przedszkole przy rondzie ks. w. 
pełkowskiego (na styku grabówki 
i sobolewa), rozbudowa szkoły 
w sobolewie i ogrodniczkach.

Gwałtownie przybywa mieszkańców 
w sąsiadujących z białymstokiem: 
Ogrodniczkach, Karakulach, Sowla-
nach, Grabówce, Zaściankach, Sobo-
lewie i Henrykowie. To tam najwięcej 
buduje się właśnie domów.

– Chociażby szkoła w Sobolewie. 
Rocznie przyjmuje setkę dzieci. 
To są cztery klasy. To jest sytuacja 
nadzwyczajna, bo w Supraślu w szkole 
ubywa na przykład dzieci – wyjaśnia 
Radosław Dobrowoski, burmistrz 
Supraśla. – Oczywiście mamy przy-
gotowaną dokumentację na wodo-
ciągi, na modernizację ulic. ale w tym 
momencie rada miejska razem ze mną 
podjęła decyzję, że musimy bardzo 
szybko rozbudować oświatę. 

rozbudowa szkoły 
w sobolewie

w szkole w Sobolewie zajęcia koń-
czą się nawet około godziny 17:55, 
bo za mało jest klas. a przecież pod-
stawówka była już raz powiększana.

– w 2014 roku oddaliśmy do użytku 
nową salę gimnastyczną i nowe sale 
lekcyjne. To był koniec mojej pierwszej 
kadencji, teraz jest trzecia moja kaden-
cja i szkołę znów będziemy rozbudo-
wywać – dodaje burmistrz Supraśla. – 
będzie siedem nowych sal lekcyjnych. 
będzie nowa stołówka i nowa kuchnia, 
bo tam na razie jest catering. Takie roz-
wiązanie rekomendowali nam rodzice.

Koszt rozbudowy to ok. 7 mln złotych 
– z czego 2 mln zł to rządowe wsparcie. 
Reszta – środki własne i kredyty. na tym 
nie koniec, bo w planach na kolejne 
lata jest rozbudowa budynku z 2014 
roku o kolejne piętra. – Fundamenty 
i ściany są do tego przystosowane. 
Mamy już dokumentację projektową. 
To jest kwestia dwóch, trzech kolej-
nych lat, to jest konieczność – wyja-
śnia Radosław Dobrowolski. Ruszyła 
już budowa przedszkola w Sobolewie, 

zakończenie prac przewidywane jest 
na połowę 2023 roku. 

nowy Żłobek i przedszkole 
przy rondzie

Chodzi o rondo ks. w. pełkowskiego, 
na styku Grabówki i Sobolewa, na wylo-
tówce z białegostoku do bobrownik. 
Są tam już dwa oddziały przedszkolne, 
bo w niedawno otwartym przedszkolu 
w Grabówce przy ul. leszczynowej jest 
już za ciasno.

wciąż jednak brakuje miejsc, dla-
tego przy pobliskiej ul. Jeżynowej (nad 
nowym sklepem Chorten) powstaje 
nowe miejsce dla przedszkolaków. – 
Sanepid już odebrał ten budynek, teraz 
straż pożarna go kontroluje. To nie 
są detale, bo na przykład na drzwi 
ognioodporne trzeba było czekać aż dwa 
miesiące. Dlatego nam się to wszystko 
wydłuża – wyjaśnia Radosław Dobro-
wolski. na ul. Jeżynową przeniesie się 
grupa dzieci z przedszkola w Grabówce 
i z budynku przy rondzie.

– w międzyczasie będziemy odbierali 
żłobek przy rondzie ks. pełkowskiego. 
Czekamy właśnie na podpięcie do sieci 
energetycznej i gazowej – mówi bur-
mistrz Supraśla. – prace przy żłobku 
musimy zakończyć w marcu, a jakie-
kolwiek opóźnienie bardzo nam skom-
plikuje rozliczenia z programu Maluch 
plus.

Żłobek będzie na parterze, na dwóch 
kolejnych piętrach przedszkole. wszyst-
kie prace mają zakończyć się w tym 
miejscu już w grudniu, wcześniej niż 
zakładano. – w starym budynku tak 
zwanej poligrafii też będą działały dwa 
oddziały. w sumie będzie tam siedem 
oddziałów przedszkolnych z pełnym 
zapleczem – dodaje burmistrz. – Jed-
nocześnie rada miejska na mój wniosek 
przystąpiła do uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego, chcemy przejąć teren obok 
przedszkola, żeby poszerzyć niewielki 
obecnie plac zabaw dla dzieci.

 Mam nadzieję, że właściciel zgodzi 
się dobrowolnie na sprzedaż tego terenu 
i nie będziemy musieli wywłaszczać.

(ciąg dalszy na stronie 6)

X X X X X X X

Budżet na nowy rok – SUPRAŚL

G M I n A  S U P R A Ś L
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będzie też wygodniejszy dojazd – 
bo obecnie to dość duży problem w tym 
miejscu. nowe rozwiązanie, to jedno-
kierunkowa droga wewnętrzna (między 
starym i nowym budynkiem). będzie 
wjazd od trasy na bobrowniki, wyjazd 
na ulicę Sobolewską.

Koszt inwestycji to ponad 12 mln zł – 
w tym koszt budowy żłobka to 3,5 mln, 
z czego 2,25 mln zł to dotacja z rządo-
wego programu Maluch plus. Rozbu-
dowa przedszkola, to kwota inwestycji 
8,9 mln zł, z czego 500 tys. zł dofinanso-
wania otrzymaliśmy z Urzędu Marszał-
kowskiego województwa podlaskiego.

nowe przedszkole 
w karakulach

powstanie na gminnej działce, 
przy drodze powiatowej. – Skorzy-
stają dzieci z Ogrodniczek, Karakul, 
Ciasnego, Sowlan. Co ważne odciąży 

przedszkole w Grabówce i szkołę 
w Ogrodniczkach, ponieważ tam 
są teraz oddziały przedszkolne. prze-
niesiemy je do nowego przedszkola 
w Karakulach – zapowiada Radosław 
Dobrowolski.

w szkole w Ogrodniczkach jest cia-
sno. Jak bardzo? Uczniowie nie mogą 
na przykład w pełni korzystać z wybu-
dowanej 4 lata temu sali gimnastycz-
nej, bo część jej zajęła... świetlica.

rozbudowa szkoły 
w ogrodniczkach

Działkę samorząd kupił w ubiegłym 
roku i przygotowuje się do kolejnej już 
rozbudowy podstawówki w Ogrodnicz-
kach. bo oddane kilka lat temu nowe 
klasy – to już za mało.

– i na to otrzymaliśmy dofinansowa-
nie w 85 procentach z polskiego Ładu.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 8 

mln zł. Mamy już dokumentację pro-
jektową, rozpoczynamy przygotowa-
nia do przetargu – informuje burmistrz 
Supraśla. – nowy gmach będzie połą-
czony z już istniejącym budynkiem 
szkoły.

– nie przejadamy budżetu, nie 
wydajemy na administrację dużo – 
podkreśla. – Sięgamy też po kredyty 
przy niektórych inwestycjach, bo nie 
mamy wyjścia. To musi być zrobione 
jak najszybciej. Od tego zależy dalszy 
rozwój gminy.

Miliony w tym roku gmina Supraśl 
wyda na inwestycje oświatowe. ale 
zrobi się też nieco piękniej w centrum 
– otwarty zostanie Ogród Saski.

powstanie drugie rondo – na styku 
ulic nowy Świat, aleja niepodległo-
ści, Krasny las. To wspólna inwestycja 
gminy i powiatu białostockiego – tak, 
jak droga Ciasne-Grabówka, która 
ma być ukończona do wakacji. 

29 grudnia ubiegłego roku rada Miejska w zabłudowie uchwaliła 
budżet gminy na 2022 rok. dochody budżetu gminy wyniosą ponad 
60 mln złotych, a wydatki 67,5 mln złotych. deficyt w wysokości 
7,46 mln złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z wolnych środków, kredytów i pożyczek.

w budżecie gminy ujęte zostały 
środki na fundusz sołecki na 2022 
rok. na ten cel planowane jest 

wydatkowanie kwoty 771 tysięcy zło-
tych.

Z budżetu gminy w 2022 roku zostaną 

udzielone dotacje m.in. na funkcjono-
wanie gminnych instytucji kultury tj.: 
Miejskiego Ośrodka animacji Kultury 
w wysokości 750 tys. zł oraz Miejskiej 
biblioteki publicznej w wysokości 
352 tys. zł. Dotacja dla stowarzyszeń 
w zakresie upowszechniania kul-
tury fizycznej wyniesie 180 tys. zł, 
natomiast dla organizacji w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi zare-
zerwowano kwotę w wysokości 40 tys. 
złotych. 

gMinne inwesTycJe 

najdroższą z zaplanowanych 
na 2022 rok inwestycją jest budowa 
nawierzchni drogi gminnej na odcinku 
pasynki – Zabłudów. Tylko w tym 
roku pochłonie ona prawie 6,5 mln 
złotych. Kolejne nowe nawierzchnie 
dróg gminnych powstaną na odcinku 
Kudrycze – Żuki (ponad 3 mln złotych), 
Ostrówki – Dawidowicze (prawie 3,7 
mln złotych) oraz w Folwarkach Tyl-
wickich (440 tys. złotych). 

budowa sieci wodociągowych Kry-
nickie – laszki – Miniewicze o długo-
ści 12 km to wydatek 2,4 mln złotych, 
zaś na odcinku Zajezierce – bobrowa 

Budżet na nowy rok – ZABŁUDÓW
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Budżet na nowy rok – GRÓDEK

To będzie rok pod znakiem remontu dróg i rozbudowy kanalizacji 
sanitarnej. pod koniec ubiegłego roku rada gminy gródek 
uchwaliła budżet na 2022 rok. 

Jak poinformowała nas Kata-
rzyna barszczewska z Urzędu Gminy 
w Gródku, dochody w wysokości ponad 
30 mln zł (dokładnie 30.250.864), 
wydatki – blisko 33 mln zł (dokład-
nie 32.616.201 zł). Deficyt budżetu 
w wysokości 2.365.337 zł pokryty 
będzie kredytem długoterminowym 
w kwocie 673.404 zł oraz wolnymi 
środkami pieniężnymi na rachunku 
bieżącym budżetu gminy w kwocie 
1.691.933 zł.

O planach inwestycyjnych na 2022 
rok rozmawialiśmy z wójtem Gminy 
pod koniec 2021 roku. – Otrzymali-
śmy z Rządowego Funduszu inwestycji 
lokalnych dla tzw. gmin popegeerow-
skich 600 tys. zł na rozbudowę kanali-
zacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 
Mamy już projekty. planowana jest 
rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
na ul. Jaśminowej i ul. agrestowej 
w Gródku oraz budowa wodociągu 
na terenie naszej gminy – mówi wójt 

Gródka wiesław Kulesza.
Gmina pozyskała także z Rządo-

wego Funduszu polski Ład ok. 4,5 
mln zł z przeznaczeniem na realizację 
trzech zadań.: budowę 12 instalacji 
fotowoltaicznych z magazynami ener-
gii do zainstalowania na wszystkich 
budynkach użyteczności publicznej 
w gminie Gródek o łącznej wartości 
2 447 972,00 zł, na poprawę efektyw-
ności energetycznej remizy OSp Gró-
dek poprzez wykonanie kompleksowej 
termomodernizacji w tym m.in. docie-
plenie ścian i wymianę bram garażo-
wych, wymianę pokrycia dachowego 
i stolarki okiennej, montaż nowej 
kotłowni, o wartości 998 000,00 zł 
oraz przebudowę ul. pięknej w wali-
łach-Stacji o całkowitej wartości 
1 400 000,00 zł.

Gmina otrzymała też 1,5 ml zł 
na uzupełnienie subwencji ogólnej, 
z przeznaczeniem na wsparcie finan-
sowe inwestycji w zakresie wodocią-
gów i kanalizacji, które w bieżącym 
roku zamierza wykorzystać na budowę 
wodociągu w miejscowości Ruda 
i Gródek Kolonia oraz budowę wiaty 
na osad ściekowy i modernizację 
oczyszczalni ścieków w waliłach-
Dworze. 

Jak podkreślia wójt, bieżący rok 
nie obejdzie się bez remontu dróg 
w gminie Gródek. poza planowanym 
rozpoczęciem przebudowy ul. pięknej 
w walilach wspólnie ze Starostwem 
powiatowym zaplanowana jest prze-
budowa drogi w miejscowości wiejki 
przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

 

o długości 4,48 km to ponad 1 mln 
złotych. przebudowa stacji wodocią-
gowej w Kurianach będzie kosztować 
578 tys. złotych. 

Z kolei modernizacja dachu na hali 
sportowej przy Zespole Szkol-
no-przedszkolnym w Zabłudowie 
pochłonie 880 tys. złotych. 

Realizacja planu gospodarki nisko-
emisyjnej na terenie gminy wyniesie 
842 tys. złotych, a budowa energo-
oszczędnego oświetlenia ulicznego 

to koszt rzędu 158 tys. złotych. 
ponad 250 tys. będzie kosztować 

modernizacja świetlicy w Ciełusz-
kach. podobna kwota wydatkowana 
będzie na kontynuację przebudowy 
świetlicy w Ostrówkach. 

wśród zaplanowanych na 2022 
rok działań jest opracowanie doku-
mentacji boiska wielofunkcyjnego 
w Zabłudowie wraz z jego przebu-
dową. 

Ogółem wydatki na inwestycje 

w 2022 roku wyniosą dokładnie 22 
172 233 złotych. 

Radni w trakcie grudniowej sesji 
udzielili dotacji finansowej Starostwu 
powiatowemu w białymstoku w kwo-
cie prawie 2 mln złotych. Z pieniędzy 
tych zostanie sfinansowana budowa 
drogi protasy – Folwarki oraz opłacona 
dokumentacja projektowa na przebu-
dowę drogi powiatowej Kamionka – 
bobrowa – Tatarowce. 
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przed nami 30. Finał wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. 
wolontariusze zbiorą pieniądze na diagnostykę i leczenie wzroku 
dzieci. sztaby w gródku i Michałowie przygotowały liczne atrakcje.

w Michałowie puszki będą 
stały m.in. w: Kenka butik, Michalove 
bistro, MOSiR oraz w sklepie spożyw-
czym „U Elki”. Z okazji 30. Finału wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej pomocy, 
w Hali Sportowej Zespołu Szkół 
w Michałowie odbędzie się turniej 

siatkówki o puchar przewodniczącej 
rady miejskiej. początek zmagań – 
29 stycznia o godz. 9:00. Dodatkowo 
30 stycznia o godz. 9 pływacy będą 
próbowali pokonać 190 długości 
basenu MOSiR w sztafecie pięciooso-
bowej. w Gminnym Ośrodku Kultury 

zaplanowano licytacje koszulek, 
obrazów i wOŚp-owych gadżetów. nie 
zabraknie występów artystycznych 
zespołów: Schody, prymaki, Yuos, 
Szeptucha czy Obraz Kontrolny.

– liczymy, że będziecie razem 
z nami. Ściskamy was bardzo mocno 
i serdecznie, zapraszamy do gra-
nia z wielką Orkiestrą Świątecznej 
pomocy. Cel jest szczytny – mówi 
Jurek Owsiak, lider wOŚp, który 
nagrał specjalne filmiki dla regional-
nych sztabów.

Celem tegorocznej akcji charytatyw-
nej jest zakup nowoczesnego sprzętu 
do diagnostyki i leczenia wzroku dla 
najmłodszych. Jak mówią organizato-
rzy, w całym kraju brakuje urządzeń, 
które są niezbędne do wdrożenia 
odpowiednich terapii w walce z jaskrą, 
zaćmą, urazami, anomaliami rozwojo-
wymi, a nawet nowotworami.

Hasło tegorocznej akcji to „przejrzyj 
na oczy”. 30 stycznia pod Gminnym 
Centrum Kultury w gródku będzie 
duży sklepik z fantami, będą też inne 
aktywności, między innymi kiermasz 
książek i płyt. 

od nowego roku w gminie zabłudów 
obowiązują nowe stawki podatku 
od nieruchomości. radni uchwalili 
je na listopadowej sesji. całe 
szczęście, że wzrosty nie są duże. 

podatek od gruntów związanych 
z działalnością gospodarczą wzrósł 
o 4 grosze w stosunku do roku ubie-
głego, zaś od gruntów pozostałych 
stawka wzrosła o 4 grosze. podatek 
od budynków mieszkalnych został 
podniesiony o 3 grosze, od budynków 
związanych z działalnością gospo-
darczą o 80 groszy, zaś od budynków 
pozostałych o 42 grosze. wszystkie 
stawki odnoszą się do metra kwadra-
towego. 

Dlaczego co roku gmina Zabłudów 
podnosi wysokość tych stawek? 

– Gmina Zabłudów jak zdecydowana 

większość gmin w polsce corocznie 
zmienia wysokość stawek podatku 
od nieruchomości, opierając się 
o zmiany wysokości stawek mak-
symalnych ogłaszanych corocznie 
obwieszczeniem Ministra Finansów 
– tłumaczy Jolanta iwaniuk, skarbnik 
gminy.

Gmina Zabłudów nie ma wielkich 
dochodów z tytułu podatków i opłat 
lokalnych, ponieważ na jej terenie jest 
jedna tylko bardzo duża firma, a pozo-
stałe to są niewielkie firmy i sklepy. 
Samorząd uzyskuje również dochody 
z tytułu podatku od nieruchomości 
związanego z sieciami gazowymi 
i energetycznymi położonymi na tere-
nie gminy. 

– Mając na uwadze konieczność 
realizacji zadań bieżących i mająt-
kowych, gmina podwyższa stawki 

na poziomie porównywalnym z tym, 
jaki stosuje ustawodawca. ponadto 
wysokość stawek ulega zmianie, 
ponieważ w przeciwnym wypadku 
należałoby zwiększyć wysokość kre-
dytów na niezbędnych do realizacji 
inwestycji – wyjaśnia Jolanta iwaniuk.

w 2021 roku z tytułu podatku od nie-
ruchomości gmina Zabłudów uzyskała 
dochody w wysokości 5.863.940 zło-
tych – wpłaty osób fizycznych. Z kolei 
od osób prawnych wpłynęło do kasy 
gminy 1.945.774 złotych. 

Zdaniem Jolanty iwaniuk stawki 
podatków od nieruchomości przyjęte 
w gminie Zabłudów są znacznie niższe 
od wysokości stawek maksymalnych, 
ogłoszonych obwieszczeniem Ministra 
Finansów i kształtują się na poziomie 
od 74,07% do 93,20% wysokości sta-
wek maksymalnych. 

Orkiestra na lepszy wzrok

W Zabłudowie wyższe podatki 
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– w ubiegłym roku zebraliśmy pra-
wie 30 tys. zł. Zobaczymy, jak będzie 
teraz. nie na rekord idziemy, ale sta-
ramy się z całych sił, żeby zagrać jak 
najlepiej – podkreśla Magda Łotysz, 
szefowa sztabu wOŚp w Gródku.

w tej miejscowości puszki stacjo-
narne znajdą się w sklepach Top Mar-
ket, Chorten, w aptece Omega oraz 
sklepie przemysłowym „U Kardasza”. 
a dodatkowo, 30 stycznia, na Face-
booku gródkowego sztabu pojawi się 
transmisja na żywo z morsowania. 

30. Finał wielkiej orkiestry 
świątecznej pomocy

zagra 30 stycznia 2022 roku. w jubi-
leuszowej akcji organizatorzy zbierają 
pieniądze na zapewnienie najwyższych 
standardów diagnostyki i leczenia 
wzroku u dzieci. „wzrok to najważ-
niejszy zmysł człowieka. Jakiekolwiek 
problemy z nim związane wpływają 
na ogólny rozwój i poznawanie świata, 
dlatego tak istotne jest szybkie stwier-
dzenie ewentualnych nieprawidłowo-
ści i podjęcie leczenia, a czynnikiem 
niezbędnym do prawidłowej diagnozy 
i wdrożenia terapii jest nowoczesny 
sprzęt, którego polskim placówkom 
brakuje.

Oddziały i pododdziały okulistyki 
dziecięcej oraz wydzielone łóżka 
dziecięce w oddziałach okulistyki dla 
dorosłych działają w 25 ośrodkach 
w 17 miastach polski. w całym kraju 
są też poradnie okulistyki dziecięcej, 
które również wymagają wyposażenia 
w nowoczesny sprzęt okulistyczny. 
Rokrocznie na oddziałach okulistyki 
dziecięcej hospitalizowanych jest kil-
kanaście tysięcy pacjentów. 

Jednymi z najczęstszych powodów, 
dla których dzieci trafiają do specja-
listów z zakresu okulistyki, są – poza 

pogorszeniem ostrości wzroku – jaskra, 
zaćma, różnego rodzaju urazy, anoma-
lie rozwojowe i nowotwory. wiele tych 
schorzeń wymaga wykonania zabiegów 
operacyjnych – w 2019 roku przepro-
wadzono ich blisko 650, z czego naj-
więcej, ponad 25%, stanowiły operacje 
guzów. 

 

od liczby mieszkańców danej 
nieruchomości będzie zależała 
wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w gminie 
Michałowo. Miesięczna stawka 
w 2022 roku będzie wynosić 28 zł, 
czyli o 4 zł więcej niż w 2021 roku.

To decyzja radnych podjęta podczas 
grudniowej sesji. Miesięczna stawka 
opłaty podwyższonej – w przypadku 
braku selektywnej zbiórki odpadów – 
wzrośnie trzykrotnie do 84 zł. Radni 
przewidzieli też zniżki dla mieszkań-
ców domów jednorodzinnych, którzy 
kompostują bioodpady. wyniesie ona 
1 zł od każdego mieszkańca zamiesz-
kującego nieruchomość. Z części opłat 
zostaną też zwolnione rodziny wielo-
dzietne – bonifikata wynosi 30 proc. 
miesięcznych stawek opłat.

– w 2021 r. planowano, że wydatki 

na gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi wyniosą 1 mln 469 tys. zł., 
co pozwoliło na ustanowienie stawki 
w wys. 24 zł/os. w rzeczywistości jednak 
były one o 158 tys. zł wyższe. Droższy 
w 2022 roku i to o blisko 93 tys. będzie 
też transport odpadów przez Miejskie 
przedsiębiorstwo Oczyszczania, jak rów-
nież zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych (kolejne 55 tys. zł). Jeśli dodać 
do tego wyższe opłaty administracyjne – 
to suma ta wzrośnie do blisko 170 tys. zł 
ogółem wyższych kosztów. Głównym 
powodem wzrostu stawki o 4 zł jest to, 
iż w kalkulacji na rok 2021 przyjęto, iż 
opłaty będą wnoszone przez 5100 osób. 
Jednak ze złożonych deklaracji wynika, 
iż ta liczba jest niższa (4875) i suma 
opłat musi być rozłożona na liczbę 
osób o 225 mniejszą – wyjaśnia Marek 
nazarko, burmistrz Michałowa.

 

nowe stawki za śmieci w Michałowie

Planowane zakupy 
sprzętu w ramach 
30. finału WOŚP: 
– angiograf dwupłaszczyznowy 
do leczenia siatkówczaka – naj-
częstszego nowotworu złośliwego 
gałki ocznej u dzieci 
– oftalmoskopy do badania dna oka 
– lampy szczelinowe do diagnostyki 
przedniego odcinka oka 
– tonometry do pomiaru ciśnie-
nia śródgałkowego (rogówki 
i soczewki) 
– synoptofory do pomiaru kąta zeza 
– urządzenia OCT do bezinwazyjnej 
diagnostyki schorzeń 
– tomografia dna oka 
– mikroskopy 
– stoły operacyjne



wójt gminy gródek wiesław kulesza odebrał symboliczny 
czek na milion złotych z rąk wojewody podlaskiego bohdana 
paszkowskiego. To nagroda za osiągnięcie najwyższego wzrostu 
szczepień przeciw coVid-19.

Ogólnopolski konkurs Rosnąca 
Odporność, zorganizowany przez 
Kancelarię prezesa Rady Ministrów, 
był skierowany do wszystkich gmin 

z wyjątkiem miast na prawach powiatu. 
nagrodzone zostały te gminy, które 
miały najwyższy wzrost poziomu 
zaszczepienia przeciw COViD-19 wśród 

swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierp-
nia a 31 października 2021 r. w woje-
wództwie podlaskim wyróżniono 42 
gminy. Za pierwsze miejsce przyzna-
wano 1 mln zł, za drugie 500  tys. zł, 
natomiast za trzecie 250 tys. zł. 

Głównym celem konkursu Rosnąca 
Odporność było zmotywowanie gmin 
do zaangażowania się w promocję 
szczepień przeciw COViD-19. w powie-
cie białostockim triumfowała gmina 
Gródek.

– Zdyscyplinowanie mieszkańców, 
a także akcje prowadzone w zakresie 
profilaktyki głównie przez naszego 
koordynatora ds. szczepień, przez 
ośrodek zdrowia i pracowników Gmin-
nego Centrum Kultury, pozwoliły nam 
uzyskać najwyższy wynik w regionie 
pod względem wykonanych szczepień 
przeciw koronawirusowi – powiedziała 
w rozmowie z Kurierem Sąsiedzkim 
bia24 wójt gminy Gródek wiesław 
Kulesza.

Jak dodał: – Otrzymane pieniądze 
będziemy chcieli spożytkować z korzy-
ścią dla mieszkańców, starając się 
jednocześnie rozwiązać przynajmniej 
częściowe problemy związane z panu-
jącą wciąż pandemią COViD-19.

w gminie nie ma pojazdu przysto-
sowanego do przewożenia osób – 
zwłaszcza starszych, schorowanych 
czy też niepełnosprawnych, które nie 
mają możliwości samodzielnego dotar-
cia chociażby na szczepienia. Gmina 
ma w planach także wyposażenie 
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Podium za odporność plus 
milion złotych 
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zgodnie z Zarządzeniem bur-
mistrza Michałowa nr 275/2021 
z dnia 4 stycznia 2021r. 

ustanowiono gminne odznacze-
nie z okazji jubileuszu 25-lecia 
pożycia małżeńskiego. 

Odznaczone zostaną pary mał-
żeńskie obchodzące w danym 
roku kalendarzowym jubileusz 
25-lecia pożycia małżeńskiego, 
które są zameldowane na pobyt 
stały lub czasowy na terenie Gminy 
Michałowo.

Z urzędu odznaczone zostaną 
pary małżeńskie, które zawarły 
związek małżeński w 1997 r. 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Michałowie, a także na wniosek 
pary małżeńskie, które zawarły 
związek małżeński w innym 

Urzędzie Stanu Cywilnego.
Osoby zameldowane na pobyt 

stały lub czasowy na terenie naszej 
gminy, które zawarły związek mał-
żeński w 1997 r. poza terenem 
Gminy Michałowo, mogą zgło-
sić chęć odznaczenia gminnym 
odznaczeniem z okazji jubileuszu 
25-lecia pożycia małżeńskiego. 
Zainteresowane pary powinny się 
zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego 
w Michałowie ul. białostocka 11 
pokój nr 10 – 

do dnia 31.03.2022 r. (od ponie-
działku – do piątku w godz. 7:15-
15:15, tel. 85 7 131 786, 85 7 131 
787).

Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego
 /-/ agnieszka ancipiuk 

Urząd Stanu Cywilnego 
w Michałowie informuje:
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i zmodernizowanie sali gimnastycznej 
w Szkole podstawowej w Gródku, tak 
aby służyła zaspokajaniu potrzeb zwią-
zanych z pandemią COViD-19 w szcze-
gólności poprzez naprawę szczelności 
dachu, wykonanie remontu łazienek, 
zakup łóżek, defibrylatora oraz środ-
ków do dezynfekcji, wykonanie śluzy 
dezynfekcyjnej, wygospodarowanie 
pomieszczenia stanowiącego izolatkę 
oraz jego doposażenie.

– Dziękujemy za te środki, które 
zasiliły nasze budżety. nagrodę zdo-
byliśmy dzięki temu, że nasi miesz-
kańcy w sposób zdyscyplinowany 
i odpowiedzialny podeszli do tematu 
szczepień, niekoniecznie w momencie 
ogłoszenia konkursu, ale od samego 
początku – mówił wiesław Kulesza 
podczas wręczenia symbolicznego 
czeku na milion złotych w podlaskim 
Urzędzie wojewódzkim.

– To spotkanie traktuję jako kolejną 

formę upowszechniania procesu szcze-
pień w naszym województwie. przed 
nami ogromne wyzwania związane 
z epidemią: wszyscy z niepokojem ocze-
kujemy kolejnej fali, choć ta czwarta 
jeszcze nie do końca wygasła, ale 
na terenie województwa stwierdzono 

już 19 przypadków zakażenia omikro-
nem. nie ma na razie skuteczniejszej 
metody, aby się uchronić przed cięż-
kim przebiegiem choroby COViD-19, 
niż zaszczepienie – dodał wojewoda 
podlaski bohdan paszkowski.

 

Montaż wiaty przystankowej 
i ogrodzenia, ustawienie oświetlenia, 
budowa altan – oto propozycje, 
które znalazły się w budżecie 
gminy zabłudów zaplanowanych 
do realizacji w 2022 roku w ramach 
funduszu sołeckiego.

Sołectwo Kurian zamierza przezna-
czyć 10 tys. złotych na budowę oświe-
tlenia wzdłuż drogi do restauracji alt, 
12 tys. zł na doposażenie placu zabaw 
i ponad 5,5 tys. złotych na wykonanie 
projektu przyłącza energetycznego 
oraz projektu oświetlenia placu rekre-
acyjnego.

Zakup materiałów do budowy wiaty 
i montaż ogrodzenia przy świetlicy 
wiejskiej w Zwierkach – to plany tego 
sołectwa w bieżącym roku. w sumie 
chcą na to wydać 21 tys. złotych.

– po konsultacjach z mieszkań-
cami wsi uznaliśmy, że czas pomyśleć 
o nowym, bezpiecznym ogrodzeniu 
wokół naszej świetlicy. Obecne jest 
zniszczone i ma już swoje lata. Od lat 
inwestujemy w budynek, w tym roku 
dokończmy montaż ogrodzenia – mówi 
aneta Grygorczuk, sołtys Zwierek.

Mieszkańcy Halickich swój fundusz 
sołecki chcą przeznaczyć na budowę 
altany drewnianej. planowany koszt 

tej inicjatywy to prawie 25 tys. zło-
tych. budowa oświetlenia przy drogach 
lokalnych i kontynuacja montażu lamp 
przy drodze krajowej to pomysł sołec-
twa w Kucharówce. wstępny koszt tej 
inwestycji to ponad 15 tys. złotych.

w Solnikach chcą przeznaczyć 
pieniądze na budowę przystanku 
autobusowego, a w Łubnikach zamie-
rzają kontynuować budowę wiaty, zaś 
w Olszance altany drewnianej.

O nowym ogrodzeniu działki gmin-
nej marzą w bobrowej. w Skrybiczach 
swój fundusz sołecki przekażą na pro-
jekt oświetlenia drogi o długości 300 
metrów w tej wsi.

Opracowanie dokumentacji budowę 
strażnicy OSp wraz z salą świetlicową 
i zapleczem kuchennym w Rafałówce 
– to inicjatywy dwóch sołectw (udział 
środków fundusz sołeckiego Rafałówki 
to prawie 35 tys. złotych i Zajezierc 
to wydatek 3 tys. zł).

w sumie gmina Zabłudów na tego-
roczny fundusz sołecki przeznaczy 
kwotę 771 tysięcy złotych. 

 

Sołeckie inicjatywy podnoszą 
standard życia
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bilet za trzy złote do supraśla – dla każdego emeryta, rencisty 
i osoby niepełnosprawnej. niezależnie od miejsca zamieszkania. 
To nowa, 50% zniżka – która już obowiązuje na linii supraśl-
białystok.

wystarczy przy zakupie jednorazo-
wego biletu ulgowego – u kierowcy 
autobusu lub przy kasie na dworcu 
autobusowym w białymstoku – poka-
zać dokument uprawniający do prze-
jazdu. Może to być legitymacja emeryta, 
rencisty lub dokument potwierdzający 
niepełnosprawność.

– na trasie kursują trzy nowe auto-
busy, oznaczone logiem Supraśla i pKS 
nova. Jest to pierwsza podmiejska linia 

komunikacyjna oparta na partnerskiej 
współpracy z pKS-em – mówi Rado-
sław Dobrowolski, burmistrz Supra-
śla. – wprowadziliśmy już na początku 
naszej współpracy ulgi dla mieszkań-
ców mających powyżej 70-ciu lat. Teraz 
wprowadzamy nowe ulgi, na wniosek 
Rady Seniorów gminy Supraśl.

Zniżki mają też uczniowie. nowa 
zniżka to efekt umowy podpisanej 
13-go stycznia przez burmistrza 

Supraśla z prezesem pKS nova. 
To ukłon przede wszystkim w stronę 
najstarszych mieszkańców regionu – 
niezależnie od tego, gdzie mieszkają.

– bilety są tanie, dojazd prosty. 
Zapraszamy więc do siebie również 
mieszkańców białegostoku, emerytów 
i rencistów. powodów, by nas odwie-
dzić, jest sporo: piękne bulwary, Teatr 
wierszalin, uzdrowisko, Muzeum ikon – 
wymienia burmistrz Supraśla. – Dzięki 
współpracy z pKS nova.

– nasza współpraca jest modelowa 
– wyjaśnia Marcin Doliasz, prezes pKS 
nova. – Jest nowy tabor, autobusy 
niskopodłogowe. Jest szereg ulg, które 
wspólnie wypracowaliśmy.

Jak doJechaĆ do supraśla?

Do wyboru w ciągu dnia jest 30 
kursów. pierwszy z białegostoku 
do Supraśla już o 4.05. a ostatni auto-
bus, którym np. z Supraśla wrócimy 
do białegostoku rusza w trasę o 23:05. 
autobusy pKS nova kursujące na pod-
miejskiej linii Supraśl – białystok ozna-
czone są numerem 500.

 

o tę inwestycję wielokrotnie zabiegali mieszkańcy Michałowa. 
w centrum miasta, przy ul. plac 11 listopada powstała poczekalnia 
dla podróżujących autobusami. obiekt czynny jest w godz. 5:00-
18:30.

w środku jest telewizor, kilka krze-
sełek oraz publiczne toalety, zimą 
obiekt jest ogrzewany. podróżni chęt-
nie korzystają z budynku podczas 
oczekiwania na autobus. inwestycję 
oddano do użytku na początku grudnia. 
Mieszkańcy Michałowa chwalą pomysł 
w mediach społecznościowych.

„potrzebne miejsce szczegól-
nie zimą. Świetny pomysł” – pisze 
na Facebooku pani Jolanta. „Jestem 
pod wielkim wrażeniem waszej wraż-
liwości na drugiego człowieka, odwagi 

i kreatywnych pomysłów. w tych cięż-
kich czasach dajcie dobry przykład 
i nadzieję, że dobro istnieje. bardzo 
za to dziękuję” – dodaje pani Joanna. 
„brawo dla włodarzy” – pisze pani 
Danuta.

– poczekalni nie było na liście 
naszych priorytetów, ale okazało się, 
że można ją utworzyć. Zrobiliśmy to, 
bo apelowali o to mieszkańcy gminy. 
Znaleźliśmy odpowiedni budynek 
w centrum Michałowa i podnieśli-
śmy nieco standard naszych usług. 
To ogromny komfort dla osób, które 
podróżują po naszym regionie. warto 
było – mówi nam Marek nazarko, bur-
mistrz Michałowa.

Obiekt czynny jest w godz. 5:00-
18:30 – do momentu odjazdu ostat-
niego autobusu.

 

Tańsze bilety PKS nova 
do Supraśla

Poczekalnia z wygodami

Skanuj kod 

i zobacz film 

z podpisania 

umowy
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choć 2022 rok zaczął się na dobre, to warto wspomnieć, co udało 
się zrealizować w 2021. a w gminie gródek działo się naprawdę 
dużo. kolejny rok naznaczony pandemią koronawirusa, był pełen 
nowych wyzwań.

– Zaczęliśmy od rekordowej zbiórki 
podczas 29. finału wOŚp [niemal 29 
tys. zł – przyp. red]. Szuflowaliśmy 
w ramach akcji #szuflachallenge, 
przeżyliśmy ferie w formie online, 
wielkie kury zagościły na ryneczku 
podczas wielkanocy, ozdabialiśmy słup 

ogłoszeniowy w parku, sprzątaliśmy 
świat z mieszkańcami gminy, powró-
ciły po latach Dni Gródka, Siabrouskaja 
biasieda pojawiła się po roku prze-
rwy w nowym miejscu, nad zalewem 
w Zarzeczanach. Dożynki przeniosły 
się na wieś do wiejek, Królowy Most 

odtańcował „na Hannu”. artysta arka-
diusz andrejkow stworzył pięć drewnali 
na terenie naszej gminy. Zdjęcia i życio-
rys Konstantego Kuźmina zyskały dru-
gie życie – podsumowuje zrealizowane 
w minionym roku działania Magdalena 
Łotysz, dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury w Gródku.

Oprócz tego w gminie zorganizo-
wano także plenerowe punkty szcze-
pień przeciwko COViD-19.

– Otworzyliśmy także zbiórkę na 
rzecz osób potrzebujących w związku 
z trudną sytuacją na granicy polsko
-białoruskiej, dzięki której udało się 
wesprzeć i wyposażyć placówki Straży 
Granicznej w bobrownikach, Kuźnicy, 
Michałowie, białowieży, narewce oraz 
Ośrodek dla Uchodźców w białymstoku 
– dodaje dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury w Gródku.

To tylko część z działań, w które 
włączyło się miejscowe GCK. w 2021 
roku w instytucji kultury zrealizowano 
również liczne projekty, warsztaty, 
wystawy, szkolenia, teledyski, nagrania 
studyjne i występy zespołów. 

Kulturalne podsumowanie roku

burmistrz Michałowa został 
uhonorowany wyróżnieniem białej 
wstążki. nagroda przyznawana jest 
mężczyznom, którzy nie są obojętni 
na przemoc wobec kobiet. konkurs 
od wielu lat organizują Fundacja 
Jolanty kwaśniewskiej „porozumienie 
bez barier” oraz centrum praw kobiet.

– Staram się pełnić swoją funkcję kre-
atywnie, szukam rozwiązań, pomysłów. 
Jako samorząd, staramy się pomagać 
w wielu sytuacjach – w tym kobietom. 

Miło, że ktoś to zauważył. Cieszę, 
że zostałem doceniony, to dla mnie 
ogromna satysfakcja, ale to nagroda 
dla całej naszej społeczności. nigdy nie 
odmówię wsparcia, bo co, gdy moja żona 
czy córka znajdą się w trudnej sytuacji? 
One też mogą potrzebować pomocy 
– od tego są mężczyźni, by wspierać, 
pomagać – mówi nam Marek nazarko, 
burmistrz Michałowa.

przedmiotem Konkursu jest wybór 
mężczyzny, który w szczególny sposób 
zasłużył się, pomagając kobietom, 
reagując na wszelkie formy przemocy 
i dyskryminacji wobec kobiet oraz 
został zgłoszony do wyróżnienia.

– nie pomagamy dla poklasku, 
nagród i wyróżnień. To naturalne, 
że trzeba wspierać innych. Cenię sobie 
współprace z kobietami, bo są bardzo 
odpowiedzialne, sumienne i obowiąz-
kowe. Myślą przyszłościowo w przeci-
wieństwie do wielu mężczyzn. nie bez 

powodu w ratuszu, na kierowniczych 
stanowiskach pracuje tak wiele kobiet 
– dodaje burmistrz.

wyróżnienie białej wstążki to kon-
kurs organizowany rokrocznie przez 
Centrum praw Kobiet i Fundację 
Jolanty Kwaśniewskiej „porozumie-
nie bez barier”. partnerzy konkursu 
to firma KRUK i Ogólnopolski Związek 
Zawodowy Kuratorów Sądowych.

w grudniu Marek nazarko odebrał 
wyróżnienie za świadczenie pomocy 
uchodźcom na granicy i za uczynie-
nie Michałowa „małą Rzeczpospolitą 
Humanitarną”. Dyplom burmistrzowi 
wręczyła Fundacja pOlCUl im. Jerzego 
bonieckiego. Dodatkowo Marek 
nazarko odebrał w imieniu społecz-
ności Michałowa nagrodę Rzecznika 
praw Obywatelskich im. pawła włod-
kowica za zaangażowanie władz gminy 
i mieszkańców w pomoc migrantom.

 

Burmistrz z Białą Wstążką 
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w pierwszym rankingu gmin 
województwa podlaskiego na 115 
samorządów gmina supraśl zajęła 
szóste miejsce, gródek – 29., 
zabłudów – 31. a Michałowo – 54.

– Do tego mamy wysokie trzecie 
miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich 
– podkreśla Radosław Dobrowolski, 
burmistrz Supraśla. – bardzo się cie-
szę z tego tytułu. To jest wielki ukłon 
w stronę naszego samorządu, dlatego 
chciałem też dedykować to wysokie 
miejsce radnym i naszym Mieszkań-
com.

Samorządowym liderem wojewódz-
twa podlaskiego jest gmina wysokie 
Mazowieckie. Organizatorem rankingu 
była Fundacja Rozwoju Demokracji 
lokalnej – podlaskie Centrum. Ocenie 
poddane zostały wszystkie gminy woje-
wództwa podlaskiego (z wyłączeniem 
miast na prawach powiatu) z podzia-
łem na kategorie: wiejskie, miejsko
-wiejskie oraz miejskie. Za zebranie 
i zestawienie wyników odpowiadał 
Urząd Statystyczny w białymstoku. 
pod uwagę brane były m.in.: średnie 
roczne dochody mieszkańca z trzech 
ostatnich lat, zadłużenie samorządu 
czy wysokość wykorzystanych środków 
unijnych.  

Samorządowi liderzy – ranking 
po raz pierwszy

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

Organizatorzy biegu Ultra Śledź 
puszczy Knyszyńskiej zapraszają 
do współpracy wolontariuszy. Ultra 
Śledź puszczy Knyszyńskiej to bieg 
po najdzikszych ostępach podlasia. 
w tym roku odbywa się w Supraślu 
w dniach 18-19 lutego. 

„Zapraszamy do wspólnej wolon-
tariackiej przygody. Czy masz 17, 30, 
40, 65 lat nieważne. ważne, że masz 
chęci, lubisz ludzi i chcesz zrobić 
coś fajnego." 

Zainteresowani wypełniają for-
mularz i dołączają do śledziowej 
drużyny.

Ultra Śledź 2022 – zaprasza wolontariuszy

skanuj kod i wypełnij formularz
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wszystkim mówię, że pomoc jest legalna. proszę, żeby nikt nie 
pozostawał obojętny na los innego człowieka, który może zamarznąć, 
umrzeć z głodu – mówi Maria ancipiuk z Fundacji „Mała ojczyzna”. 
Fundacja wynajęła dla migrantów oczekujących na azyl dwa 
mieszkania w bondarach w gminie Michałowo.

Jak migranci trafili do Michałowa?
Maria ancipiuk, Fundacja „Mała 

Ojczyzna”: – był problem z uzyskaniem 
dla nich lokum, gdyż wszystkie ośrodki 
otwarte były przepełnione. wiedząc 
o ich trudnej sytuacji, wynajęłam 
od Gminy dwa mieszkania w bonda-
rach, a sąd umieścił tych cudzoziem-
ców w jednym z nich. Dzień przed 
naszą rozmową, udało mi się uratować 
siedem osób z granicy polsko-białoru-
skiej – mamę, tatę i dzieci. najmłodszy 
chłopczyk ma zaledwie trzy lata. Myślę, 
że trafią do drugiego z tych mieszkań, 
pod moją opiekę.

Jaka jest historia syryjczyków, któ-
rzy zamieszkali w bondarach?

– To dwaj prawnicy, jeden dzienni-
karz i jeden student. Uciekli z Syrii, 
bo gdyby tego nie zrobili, straciliby 
życie. Spędzili miesiąc na granicy pol-
sko-białoruskiej, w tym przerażającym 

zimnie. Ci mężczyźni mają partnerki, 
braci i siostry. Rozmawiają z nimi telefo-
nicznie. apeluję do wszystkich, żeby ich 
się nie bać. Są tacy sami jak my, wspa-
niali, uczynni. Myją naczynia, sprzątają 
klatkę schodową, mieszkanie... zupełnie 
tak jak każdy z nas. 

Jakie emocje pani towarzyszą?
– wielka radość, gdy komuś poma-

gam, czuję się znakomicie. Uratowałam 
im życie i jestem z tego dumna. wcze-
śniej, przez trzy miesiące nie byłam 
w stanie spokojnie spać, przez tę całą 
sytuację na granicy polsko-białoru-
skiej – zamartwiałam się. wszystko się 
we mnie „gotowało”, ciągle myślałam 
o tym, co tam się dzieje. Gdy tylko pomo-
głam wspomnianym czterem mężczy-
znom, od razu się uspokoiłam, spałam 
jak nigdy. później uratowałam te siedem 
osób, o których rozmawialiśmy, byłam 
zadowolona, że się udało. Umieściłam 

ich w Straży Granicznej, przygotowałam 
dokumenty. Mam nadzieję, że też trafią 
do bondar.

Trwa procedura azylowa...
– Tak, ta procedura trwa od miesiąca 

do nawet trzech. To są mądrzy ludzie, 
mają rodziny na zachodzie. nie wiem, 
jaki będzie ich los, najważniejsze 
w tej chwili jest ich bezpieczeństwo. 
Tu w bondarach mają światło, ciepło, 
zapewnione jedzenie. wszystko będzie 
lepsze od pobytu na granicy polsko-bia-
łoruskiej.

pomoc migrantom to dla pani fun-
dacji zupełnie nowa działalność.

– Jako dziecko, chodząc do szkoły 
podstawowej, zawsze miałam w torni-
strze dwie kanapki i dwa jabłka. byłam 
nauczona przez rodziców, że są dzieci, 
które nie jadły śniadania, są głodne. 
było to ok. 50 lat temu, w szkołach 
nie było obiadów. Dzieliłam się nimi 
i tego samego uczę swoje dzieci. Moja 
działalność w Michałowie od samego 
początku miała charakter społeczny, 
starałam się pomóc jak największej 
liczbie osób i dlatego założyłam „Małą 
Ojczyznę”. Co miesiąc rozdajemy ponad 
350 paczek dla osób potrzebujących, 
pomagamy rodzinom wielodzietnym, 
zbieraliśmy laptopy dla dzieci, ubrania. 
Sytuacja, która nas zastała na granicy 
jest zupełnie nowa – nie tylko dla 
mnie. Jest tak samo nietypowa dla 
służb mundurowych. wcześniej, było 
lekko, Straż Graniczna przyjeżdżała 
na granicę, patrzyła przez lornetkę i... 
nikogo nie widziała. Teraz jest inaczej. 
Mnie szczególnie zaskoczyły napisy 

Maria Ancipiuk: 
Uratowałam im życie 
i jestem z tego dumna

G M I n A  M I C H A Ł OWO
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w telewizji o „dzieciach z Michałowa”. 
byłam zbulwersowana, zakłopotana, 
ponieważ chcę, by nasza gmina była 
znana z jak najlepszej strony. Dlatego 
utworzyliśmy punkt pomocy Humanitar-
nej, dlatego współpracujemy z wielką 
Orkiestrą Świątecznej pomocy, dlatego 
w końcu osobiście się zaangażowałam 
w niesienie pomocy uchodźcom.

człowiek mówi „granica”, myśli 
„Michałowo”.

– Jestem z tego dumna, jak bardzo 
mieszkańcy zaangażowali się w pomoc. 
ludzie wpłacają pieniądze, dostarczają 
rzeczy, żywność. Możemy bardzo sze-
roko udzielać wsparcia potrzebującym. 
Dzięki nim wiem, że to, co robię, jest 
ważne. Jestem osobą wierzącą, kocham 
boga i wiem, że kochając go, muszę też 
obdarzać miłością innych.

a jak przekonać nieprzekonanych?
– wszystkim mówię, że pomoc jest 

legalna. Ci cudzoziemcy są do nas pozy-
tywnie nastawieni, nie myślą o prze-
stępstwach, czynieniu zła. Czekają 
na dokumenty, na azyl. proszę, żeby nikt 
na terenie naszej gminy, nie pozostawał 
obojętny na los innego człowieka, który 
może zamarznąć, umrzeć z głodu. Tych 
osób wymagających wsparcia jest mnó-
stwo. byli wyganiani ze swojego kraju, 
przeganiani z białorusi. Ostatecznie 
trafili do nas i jesteśmy winni im ten 
ludzki odruch. Jeśli kogoś zobaczycie, 
dajcie mu coś ciepłego, powiadomcie 
Straż Graniczną. nie chcę, byśmy byli 
tą gminą, która pozwala na to, by w lesie 
umierali ludzie, umierały dzieci.

 

Już po naszej  rozmowie 
z Marią ancipiuk okazało 
się, że cudzoziemcy przyjęci 
do mieszkania w bondarach nie 
mieli zamiaru – jak deklarowali 
– pozostać w polsce i uzyskać 
tu ochronę międzynarodową. 
Maria ancipiuk zapewnia jednak, 
że ten nieprzyjemny przypadek nie 
powstrzyma jej odruchu niesienia 
pomocy potrzebującym. 

Straż Graniczna poinformowała 
18 stycznia 2022 roku, że czterej 
obywatele Syrii, którzy decyzją sądu 
zostali umieszczeni w mieszkaniu 
w bondarach, najprawdopodob-
niej opuścili polskę. Obowiązkiem 
cudzoziemców było zgłaszanie się 
raz w tygodniu do placówki Straży 
Granicznej w Michałowie, w celu 
potwierdzenia swojej obecności 
na terytorium kraju. – Mężczyźni 
zapewniali, że chcą pozostać w pol-
sce i że samowolnie nie oddalą się 
z miejsca, w którym umieściła ich 
Fundacja „Mała Ojczyzna” – powie-
działa por. anna Michalska, rzecz-
niczka Straży Granicznej. 

Jak informuje rzecznik, do pla-
cówki Straży Granicznej cudzo-
ziemcy zgłosili się tylko raz, 
po czym 11 stycznia br. opuścili 
miejsce wskazane przez sąd. 

– wszystko wskazuje na to, 
że obywatele Syrii celowo wprowa-
dzili w błąd wszystkie instytucje, 

narażając je na koszty finansowe, 
zapewniając, że chcą pozostać 
w polsce. ich głównym celem była 
chęć przedostania się do Europy 
Zachodniej – powiedziała por. anna 
Michalska.

Koszty zakwaterowania i wyży-
wienia Syryjczyków poniesie Urząd 
do Spraw Cudzoziemców. Straż Gra-
niczna zapłaciła natomiast łącznie 
ok. 3 tys. zł za tłumacza, badania 
lekarskie i testy na COViD-19.

– Moim zadaniem jest pomoc 
potrzebującym ludziom i niedo-
puszczanie, aby umierali w lesie. 
a co później dzieje się z nimi, 
jakie decyzje podejmują, to już 
nie leży w mojej gestii. nie mam 
na to wpływu. będę wciąż poma-
gała tym wszystkim, którzy takiej 
pomocy potrzebują – podkreśla 
w rozmowie z nami Maria ancipiuk 
z Fundacji „Mała Ojczyzna”.

w ubiegłym roku Straż Graniczna 
przekazała pod opiekę fundacjom 
296 cudzoziemców zatrzymanych 
na granicy polsko-białoruskiej, 
którzy mieli przeciwwskazania 
do przebywania w strzeżonych 
ośrodkach. Z tej liczby 281 osób 
samowolnie oddaliło się z miejsc, 
w których umieścił ich sąd i praw-
dopodobnie uciekło do innych kra-
jów Europy Zachodniej. Straż Gra-
niczna poniosła koszty związane 
z ich pobytem na terytorium polski 
w kwocie prawie 1,3 mln zł.          

Będę wciąż pomagała…
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szlak kolejki wąskotorowej już jest oczyszczony, przejezdny – 
17 kilometrów z buksztela pod czarną białostocką do woronicz 
w gminie supraśl. Jest też urzędowa zgoda – właśnie wydana, 
na kolejnych 5 lat – na korzystanie z linii. co dalej?

Jest nasyp, są tory. potrzebnych 
będzie 20 milionów złotych na gene-
ralny remont, by móc bezpiecznie 
jeździć kolejką na całym odcinku. 
To wstępne szacunki osób, które szlak 
oczyszczały. – Trzeba wymienić 100 
procent podkładów, szyny częściowo 
też są do wymiany. Trzeba też wzmoc-
nić nasypy. w najgorszym stanie 
są te na Czeremchowej Trybie. Tory 
leżą tam na grobli, wokół jest bagno. 
Dlatego nasyp jest miejscami podmyty, 
rozkopany przez bobry. nam udało się 
przejechać, bo jesteśmy zaprawieni 

w bojach. ale nikogo na przejażdżkę 
tym odcinkiem na razie bym nie zabrał, 
bo jest niebezpiecznie. Chociaż... pięk-
nie – mówi Tomasz Czerederecki.

– nadleśnictwa Supraśl i Czarna bia-
łostocka starają się zdobyć pieniądze 
na inwentaryzację szlaku, by ustalić 
ostateczny koszt remontu. Mamy rów-
nież nadzieję, że zakończymy ją jesz-
cze w tym roku. To będzie podstawa 
do ubiegania się o dofinansowanie 
na remont torowiska – dodaje Jarosław 
Krawczyk z Regionalnej Dyrekcji lasów 
państwowych w białymtoku.

5 laT generalnych porządków

Tomasz Czerederecki z... Kobyłki pod 
warszawą przez 5 lat wspólnie ze star-
szym synem Michałem oczyszczał 
szlak. – Mój tata kiedyś jeździł na takiej 
kolejce wąskotorowej, wojskowej 
w Zielonce na poligonie. Kolej zawsze 
mnie ciągnęła i w końcu zaciągnęła 
do puszczy Knyszyńskiej – wyjaśnia. 
– na pierwszą wyprawę z synem wyje-
chaliśmy w maju 2017 roku, z własną 
drezyną. Do tego mamy lokomotywę, 
którą zbudowaliśmy w ostatnim czasie. 
ale chcę podkreślić, że nie oczyszcza-
liśmy szlaku sami. Dużo nam pomógł 
Tadeusz Krawczyk z Suwałk, zawodowo 
związany z kolejką w płocicznie oraz 
Krzysiek Sadowski z Czarnej białostoc-
kiej. To nasza wspólna praca.

panowie oczyścili szlak nieodpłatne, 
w czynie społecznym – za zgodą lasów 
państwowych. Tory prowadzą przez 
stacje: buksztel, Machnacz, Czerem-
chowa Tryba, Trzy Słupki, Czołnowo, 
podsokołda, Kopna Góra, woronicze.

koleJką do kopneJ góry?

– najbliższy plan, to uruchomienie 
przejazdów turystycznych kolejką 
na krótkim odcinku, w okolicach podso-
kołdy i Kopnej Góry. Szlak jest tu w naj-
lepszym stanie technicznym i prowadzi 

Kolejką przez Puszczę Knyszyńską
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przez malowniczy mostek na Sokołdzie. 
Może uda nam się to jeszcze w tym roku? 
– zastanawia się Tomasz Czerederecki. 
– Konkretnych terminów wolę jednak 
nie podawać. Obawiamy się niemałych 
kosztów dzierżawy torowisk, z którymi 
być może przyjdzie nam się zmierzyć.

– bierzemy pod uwagę również ruch 
drezynowy, na całym 17-kilometrowym 
odcinku. ale to akurat może być spo-
rym wyzwaniem, bo na szlaku są spore 
nachylenia terenu. Duże zjazdy, duże 
podjazdy – dodaje. – potrzebne jest też 
miejsce, w którym moglibyśmy stworzyć 
zaplecze techniczne i przetrzymywać 
cały tabor zimą. na razie takiego miej-
sca nie mamy. To są nasze plany.

dlaczego wąskoTorowa?

bo rozstaw torów to zaledwie 60 cm! 
Kolejkę w 1916 roku wybudowali 
niemcy, do transportu drewna. polacy 
znacznie ją rozbudowali w okresie mię-
dzywojennym. Cała linia miała prawie 
160 kilometrów długości i łączyła 
tartak z Czarnej białostockiej z tarta-
kiem w waliłach w gminie Gródek. Tory 
dochodziły też pod Knyszyn i w oko-
lice Romanówki. w latach świetności 
w Zakładzie Kolejek leśnych w Czar-
nej białostockiej pracowało ponad 
200 kolejarzy! lata 70. to początek 
końca kolejek w puszczy Knyszyń-
skiej. w 1985 roku pojawia się jeszcze 

w filmie „Siekierezada” witolda lesz-
czyńskiego.

Jako ostatnią zamknięto linię Czarna 
białostocka – waliły. w listopadzie 
2010 roku po raz ostatni linią ze skład-
nicy w Kopnej Górze do Czarnej biało-
stockiej przejechał pociąg techniczny. 
i to właśnie ten odcinek jest wpisany 
do rejestru zabytków – zadbali już 
o to byli pracownicy kolejki. To ich 
testament.

 

Zdjęcia: T. Czerederecki

Mapka ze strony: bazakolejowa.pl

https://issuu.com/tomek707/docs/kolej_w_
skotorowa_w_puszczy_knyszy_skiej 
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od listopada 2021 r. w budynku przy 
ul. gródeckiej w Michałowie działa 
„Michałkowo” – niepubliczny żłobek 
i przedszkole. Jego działalność 
finansowana jest z unii europejskiej, 
co stanowi ogromną oszczędność dla 
gminy. zdaniem burmistrza, to dobry 
przykład dla innych osób prywatnych, 
stowarzyszeń czy fundacji.

– budynek zakupiliśmy w drodze 
rokowań we wrześniu 2016 r. od sta-
rostwa. Obiekt był bardzo zniszczony 
i zaniedbany. potrzebował general-
nego remontu. Jedyne, co przycho-
dziło mi do głowy to wyburzenie go. 
Jednak narodził się pomysł utworze-
nia przedszkola. Jako rodzice nasto-
latków, mamy świadomość, jakie 
istnieją potrzeby wśród rodziców 
młodszych pociech. Dowożenie dzieci 
na zajęcia dodatkowe zajmuje bardzo 
dużo czasu i nie każdy się na to decy-
duje. Tutaj do problemu podchodzimy 
kompleksowo i zapewniamy ciekawe 
zajęcia na miejscu, z możliwością 
utworzenia kolejnych, w miarę zgła-
szanych potrzeb. w 2019 r. ogłoszono 
nabór wniosków o dofinansowanie, 
z których postanowiliśmy skorzystać. 
Złożyliśmy wnioski na prowadzenie 
i wyposażenie żłobka oraz przedszkola 
– mówi nam angelika Gryko, współ-
właścicielka „Michałkowa”.

przedszkole obecnie jest bezpłatne, 
za żłobek rodzice płacą ok. 300 zł. 
Łącznie w placówce przebywa 103 
dzieci. „Michałkowo” stale zatrudnia 
23 osoby i kilku dodatkowych instruk-
torów, którzy zajmują się organizacją 
konkretnych zajęć – m.in. języka 
angielskiego, matematycznych, 
teatralnych, rytmiczno-tanecznych. 
Dzieci mają możliwość skorzystania 
z zajęć korekcyjno-kompensacyj-
nych, logopedycznych, integracji 

sensorycznej i sensoplastyki. 
– położenie Michałowa jest bar-

dzo korzystne. Osoby, które dojeż-
dżają do pracy w innych miastach, 
mają łatwość w pozostawieniu u nas 
dziecka i pewność, że odpowiednio się 
nim zaopiekujemy. Działalność tę pro-
wadzimy już kilka miesięcy i mamy 
bardzo fajny odzew, rodzice są zado-
woleni. Działalność w tym zakresie 
wciąż jest dla nas nowa, ale dbamy 
o to, by wszyscy byli usatysfakcjono-
wani – dodaje angelika Gryko.

burmistrz przekonuje, że dzia-
łalność „Michałkowa” nie koliduje 
z pracą przedszkola samorządowego.

– na samorządzie ciąży wiele zadań, 
w tym edukacja przedszkolna. Jeżeli 
firmy prywatne, stowarzyszenia czy 
fundacje decydują się na realizację 
takich przedsięwzięć, to jest to dla 
nas idealna sytuacja. Dzięki inicjaty-
wie prywatnej mamy większą ofertę, 
mamy oddział żłobkowy. Samorząd nie 
ponosi kosztów, setka dzieci chodzi 
do przedszkola bez naszego wkładu. 
To najlepszy przykład korzystnej dzia-
łalności dla całej naszej społeczności 
– twierdzi Marek nazarko, burmistrz 
Michałowa.

Gmina ma w planach budowę więk-
szego przedszkola samorządowego, 
ale czeka na rozpisanie konkursu w tej 
sprawie. Szacunkowy koszt obiektu 
może wynieść nawet 14 mln zł.

 

Jest duża zmiana. Może się o nie ubiegać kaŻdy, kto prowadzi 
działalność w strefie przygranicznej objętej ograniczeniami - „gdy 
okoliczności, a zwłaszcza poziom strat, utraconych korzyści lub 
ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy 
słuszności”.

To najnowsza zmiana w ustawie z 29 
września 2021 r. o rekompensatach 
w związku z wprowadzeniem stanu 
wyjątkowego. Ustawa obejmuje również 

straty poniesione na obszarze objętym 
czasowym zakazem przebywania.

wniosek o wypłatę rekompensaty 
należy złożyć do wojewody. powinien 

zawierać informacje o przychodzie za 
czerwiec, lipiec, sierpień 2021 r. oraz 
dokumenty to potwierdzające.

Do niedawna o rekompensaty mogli 
ubiegać się jedynie: przedsiębiorcy oraz 
rolnicy świadczący usługi hotelarskie, 
gastronomiczne, prowadzący wypoży-
czalnie sprzętu turystycznego, orga-
nizatorzy turystyki, piloci wycieczek 
i przewodnicy.  

Michałkowo świeci 
przykładem

Rekompensaty w strefie zamkniętej
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po generalnym remoncie są dwa 
pomieszczenia biurowe, dwie 
łazienki, zaplecze kuchenne i przede 
wszystkim duża sala – do szkoleń 
i spotkań. koszt remontu to ok. 400 
tysięcy złotych, wszystko z budżetu 
gminy supraśl.

– w 2013 roku dostaliśmy tę część 
budynku, w której obecnie jesteśmy, 
i od tamtej pory powoli wszystko remon-
tujemy – mówi Tomasz Sawicki, prezes 
Ochotniczej Straży pożarnej w Supraślu.

– wyremontowaliśmy już dwa 

garaże. Teraz przyszedł czas na nowe 
sale, a przed nami jeszcze remont 
kolejnych... garaży – dodaje Radosław 
Dobrowolski, burmistrz Supraśla. Stra-
żacy odznaczyli go brązowym podla-
skim Krzyżem Floriańskim, a gminie 
Supraśl przyznali brązową odznakę 
honorową „Zasłużony dla ratownictwa” 
z numerem 02.

– nie zazdrościmy. Zawsze im kibi-
cowaliśmy, żeby i oni mieli się gdzie 
spotykać. My już mamy swoją świe-
tlicę – uśmiecha się Zbigniew Szklarz, 
prezes OSp Ogrodniczki. Sąsiadom 

w prezencie dał złoty strażacki topo-
rek. nowy rok przyniósł druhom jesz-
cze jeden prezent: dodatki do emery-
tur za 25-letnią czynną służbę w OSp 
w przypadku mężczyzn i 20-letnią 
u kobiet. To co miesiąc o 200 zł więcej 
na koncie.

w województwie podlaskim jest 508 
jednostek OSp. Strażacy z Supraśla 
w ubiegłym roku wyjeżdżali 104 razy 
na akcje, a to daje im w podlaskim ran-
kingu 10. miejsce. najczęściej – bo aż 
231 razy interweniowali druhowie 
z lipska. 

ołtarz główny w kościele pw. świętej Trójcy w supraślu zmieni 
kolor – o ile zgodzi się na to konserwator zabytków. na razie ołtarz 
błyszczy jaśniej, bo nie ma już ubytków w złoceniach i srebrzeniach.

Trwa renowacja ołtarza. – Zakoń-
czyliśmy pierwszy etap, teraz czekamy 
na decyzję konserwatora zabytków 
– wyjaśnia ks. andrzej Chutkowski, 
proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy 
w Supraślu. – bo chcemy przywró-
cić pierwotne kolory. Udało nam się 
je ustalić, na pewno będzie bardziej 
kolorowo.

Efekty pojawią się zapewne pod 
koniec maja. Koszt remontu ołtarza 
głównego to prawie 240 tys. zł, z czego 

200 tys. zł to dofinansowanie z fundu-
szy unijnych, 15 tys. zł dołożył Urząd 
Marszałkowski województwa podla-
skiego.

prace przebiegają pod nadzorem 
Małgorzaty Dajnowicz, podlaskiej 
konserwator zabytków. Zaakcepto-
wała już i etap renowacji ołtarza. 
Oceniła też pozytywnie zakończony 
właśnie remont zabytkowej kostnicy 
przy kościele.

po co kostnica przy kościele? 

Odpowiedź nie jest tak oczywista tylko 
z perspektywy współczesnych zwycza-
jów. – Dawniej w czasie silnych mrozów, 
kiedy nie można było wykopać grobu 
w zamarzniętej ziemi, w takiej kostnicy 
przechowywano trumny ze zmarłymi. 
póki nie przyszła odwilż. i taki budyne-
czek do dziś stoi u nas przy kościele – 
wyjaśnia ks. andrzej Chutkowski. Koszt 
remontu starej kostnicy to 73 tys. zł, 
z czego 61 tys. zł to dofinansowanie 
z UE. 

OSP Supraśl ma swoją świetlicę

Ołtarz ozłocony
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stara plebania w centrum supraśla 
odmienia swoje oblicze. To dzięki 
dofinansowaniu z europejskiego 
Funduszu rozwoju regionalnego. 
zmiany obejmują nie tylko 
prace remontowe, ale także 
zagospodarowanie terenu wokół 
zabytku. 

Temat Starej plebanii w malowni-
czym Supraślu to sprawa, która wraca 
od lat. w 2016 roku stwierdzono, 
że budynek kwalifikuje się do general-
nego remontu. Jego stan był katastro-
falny, a obluzowane dachówki spadały 
na chodnik. parafia pw. nMp Królowej 
polski zebrała środki na zabezpiecze-
nie obiektu. podlaski wojewódzki Kon-
serwator Zabytków przyznał 170 tys. zł 
na remont dachu. 

Jak informuje Urząd Miejski w Supra-
ślu, ze wsparciem przyszła również 
gmina Supraśl, która kilkakrotnie przy-
znała dotację celową. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa narodowego 
także wsparło remont. w Supraślu 
prace osobiście monitorował minister 
piotr Gliński.

Milion na rewiTalizacJę 

Supraski magistrat podaje, że w 2021 
roku parafia pw. nMp Królowej polski 
zwróciła się z wnioskiem do Urzędu 
Marszałkowskiego o dofinansowanie. 
Regionalny program Operacyjny woje-
wództwa podlaskiego w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego przyznał prawie 1 mln 300 tys. zł 
na rewitalizację. 

– Stara plebania jest jedną z pięk-
nych kart historii naszego miasta. 
Jestem dumny, że mogę uczestniczyć 
w jej odkrywaniu na nowo poprzez 
remont i odnowienie tego zabytko-
wego budynku. To w nim zapisana jest 
historia wielu parafian i mieszkańców 
miasta. Dziękuję wszystkim za okazaną 
pomoc – powiedział proboszcz parafii 
pw. nMp Królowej polski ksiądz wie-
sław Kulesza.

Zmiana oblicza. Stara Plebania 
w Supraślu nie do poznania

S U P R A Ś L
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siedeM poMieszczeŃ 

w budynku ma zostać wydzielonych 
siedem pomieszczeń, w tym zaplecze 
kuchenne. na miejscu, po zakończeniu 
budowy planowane są m.in. warsztaty 
plastyczne, muzyczne czy fotograficzne. 
na cele tych ostatnich ma zostać zaku-
piony specjalny sprzęt, który umożliwi 
wykonywanie fotografii metodą mokrego 
kolodionu. na piętrze ma powstać także 
ciemnia fotograficzna.

Metamorfozę ma przejść także teren 

wokół budynku. powstaną dwie altany 
(warsztatowa i wystawiennicza) oraz 
położone zostaną starobruki. Obecne 
ogrodzenie ma zostać rozebrane, 
a w jego miejscu stanie nowe, nawiązu-
jące do już istniejącego w pierzei ulicy 
piłsudskiego z elementami kutej meta-
loplastyki. ponadto wyeksponowana 
zostanie też studnia, wokół której moż-
liwy będzie wypoczynek, a także zieleń 
ogrodowa i nowe nasadzenia różane. 
warto zaznaczyć, że żadne drzewo nie 
zostanie wycięte. 

w reJesTrze zabyTków

Stara plebania (Dom Staromiejski) 
leży w centrum Supraśla przy skrzy-
żowaniu ulic 3 Maja oraz ulicy piłsud-
skiego. budynek został wybudowany 
w drugiej połowie XiX wieku. w 1966 
roku został on wpisany do rejestru 
zabytków województwa podlaskiego. 

Całkowita wartość projektu to ponad 
1 mln 540 tys. zł. Rewitalizacja ma się 
zakończyć jesienią 2022 roku.

 

czyszczenie kominów to nie jest błaha 
sprawa. zapchane sadzą przewody 
kominowe są przyczyną groźnych 
pożarów. zdaniem zabłudowskich 
strażaków jeszcze nie było takiego 
roku, aby nie dochodziło do takich 
zdarzeń. 

– pożary w przewodach kominowych 
to akcja sezonowa. Jest ona związana 
z rozpoczęciem sezonu grzewczego, 
czyli w momencie, gdy zaczynamy 
palić w piecach. w ubiegłym roku była 
to końcówka września i początek paź-
dziernika, gdy doszło do pierwszych 
pożarów sadzy. latem nie ma z tym 
problemów – mówi Jarosław Kazimier-
czuk, komendant OSp w Zabłudowie. 

Szkody powstałe w wyniku tego typu 
pożarów zależą od ich rozwinięcia. 
Jeżeli bardzo mocno pali się w komi-
nie i jest wysoka temperatura, to naj-
częściej dochodzi do rozszczelnienia 
komina. pęka on wtedy i jest zakaz jego 
użytkowania do czasu jego naprawy.

Tysiąc sTopni celsJusza

– nie zdajemy sobie sprawy, że pożar 
sadzy wygląda jak w odrzutowym sil-
niku. Obserwujemy ogromną tempe-
raturę (do 1000 st. Celsjusza) i mamy 
potężny huk. były takie sytuacje, 
że metalowy wycior, który wpuszcza-
liśmy do palącego się komina, po jego 
wyciągnięciu był spalony – informuje 
szef zabłudowskich strażaków. – Jesz-
cze niedawno do pożarów sadzy uży-
waliśmy gaśnic proszkowych. Obecnie 
wykorzystujemy lance gaśnicze, które 
podają wodę pod ciśnieniem zamie-
nioną w parę. Czasami stosuje się 
specjalne sito zakładane na komin, 
aby ograniczyć ciąg. 

w ubiegłym roku, w Folwarkach 
Małych pożar sadzy doprowadził 
do rozszczelnienia się komina i zapa-
lenia się podbitki drewnianej pod 
blachą. Krótko mówiąc zaczęła się 
palić więźba dachowa. natomiast 
jeden z pożarów sadzy w Zabłudowie 

doprowadził do zapalenia się drew-
nianego stelażu pod suchym tynkiem. 
Dzięki kamerze termowizyjnej udało 
się strażakom zlokalizować ten pożar. 
Dopiero po zbiciu glazury i usunięciu 
suchego tynku wyszła na wierzch 
tląca się konstrukcja. Gdyby nie upór 
i odpowiedni sprzęt pożar mógłby się 
rozwinąć ponownie. 

przyczyną pożarów w kominach 
jest przede wszystkim nagromadze-
nie sadzy w przewodach kominowych 
oraz opalanie domów niewłaściwym 
drewnem czy innym opałem. i oczywi-
ście brak przeglądów kominiarskich.

dwa razy do roku 

– aby nie dopuścić do pożarów 
sadzy, należy przynajmniej dwa razy 
do roku czyścić kominy. najlepiej robić 
to przed sezonem grzewczym i w jego 
trakcie, np. w lutym – wyjaśnia Jaro-
sław Kazimierczuk. – Jeżeli zdarzy się 
taki pożar, to w pierwszej kolejności 
należy zamknąć dopływ powietrza 
do komina. Zamykamy wszystkie 
drzwiczki. Jeżeli ktoś posiada w domu 
gaśnicę proszkową, to możemy pod-
jąć próbę gaszenia przez wyczystkę 
(otwór do usuwania sadzy z przewodu 
kominowego). niestety nie każdy 
komin ją posiada. 

w poprzednim sezonie grzewczym 
zabłudowscy strażacy wyjeżdżali 
do takich zdarzeń z dziesięć razy. 
w tym sezonie brali udział już w kilku 
pięciu pożarach sadzy. 

 

Pożar jak w odrzutowym silniku
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zamiast zamkniętej już zajmy w centrum miasta – duchowe łąki 
w akademii supraskiej. To najnowsza zmiana na kulinarnej mapie 
supraśla, a może... przeznaczenie? sprawdzamy, co i jak bardzo 
się zmieniło.

na pewno jest „bardziej po drodze” 
dla tych, których do Supraśla przy-
ciąga puszcza Knyszyńska i spacery 
nad rzeką. przywiązuje do miej-
sca już sam widok z okna. Czekam 
na wiosnę, by wypić jakieś ciepłe 
ziółko na zewnątrz – w ogródku, przed 
restauracją.

Jak dojechać? na jedynym 

w Supraślu rondzie jedź odważ-
nie w stronę rzeki, wzdłuż murów 
monasteru. a później – za kamienną 
bramą – podążaj pałacowym koryta-
rzem akademii Supraskiej. Uważaj! 
Można przegapić wejście do restau-
racji, bo na ścianach wiszą fotogra-
fie wiktora wołkowa. Jest też furtka 
od strony rzeki.

lokalna współpraca

Trafią tu na pewno fani ukwieco-
nych dań z dawnej Zajmy – w menu 
nie znajdą jednak kwiecistych opisów. 
na śniadanie jest na przykład omlet, 
na obiad: rosół 7 ziół, torcik z placków 
ziemniaczanych, pielmieni, rolada 
z kaczki wędzonej w tataraku. Danie 
dnia jest za 25 zł, deser za 16 zł. Ceny 
– w normie, nie zaskakują.

Zaskakują kwiaty, ale dopiero 
na talerzu. – wszyscy powinni dosta-
wać bukiety kwiatów już na śniadanie 
– śmieje się anna wojtecka-Gdula, 
gospodyni Duchowych Łąk. Jest też 
plastykiem, przygotowuje scenografię 
w Teatrze wierszalin.

Jadalne kwiaty do restauracji – 
nawet zimą – dostarcza „Słoneczna 
Osada Zimończyków” ze wsi Ciwoniuki 
w gminie Michałowo. – Są też lokalne 
produkty z Dworzyska i z nimi pla-
nujemy stworzyć herbatę „Duchowe 
Łąki”. pojawi się na naszych półkach 
w lutym lub marcu. Z bioplanet z niety-
powymi olejami, będziemy współpraco-
wać nad stworzeniem innego własnego 
produktu – opowiada gospodyni.

Duchowe Łąki 
Akademii Supraskiej

Skanuj kod

i wysLuchaj rozmowy

z Anna

WojteckA-Gdula 

o poczAtkach 

„Duchowych ŁLAk”

‘

‘

´

´

´

´
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– Zajma miała być restauracją 
na cztery stoliki. Tak to z „wasylem”, 
moim mężem ustaliliśmy. no i z tego 
małego... powstało coś większego. 
a teraz jest duży, piękny koncept – 
wspomina anna wojtecka-Gdula. – 
nie wiedziałam, gdzie mnie ta droga 
doprowadzi. Zajma była z nami dwa 
lata, a „Duchowe Łąki” przyszły 
do nas dzięki kanclerzowi Jarosławowi 
Jóźwikowi z akademii Supraskiej dość 
szybko. To było ogromne wyzwanie, 
wpasować się w to miejsce. nie da się 
tu przecież nie czuć ducha monastyru.

obrazy na wynos

pracują miejscowi – z Supraśla, 
białegostoku, Choroszczy. Miej-
scowi są też artyści, których prace 
można w Duchowych Łąkach zoba-
czyć. Są na przykład obrazy Stefana 
wyszkowskiego z Supraśla, młodych 
artystów z liceum plastycznego.

– Mamy Kasię, która robi anioły. 
Kaśkę Kopeć. Mamy Olę Michałowską 
z grafikami, mamy fotografie Moniki 
prokopiuk. Chciałam stworzyć takie 
miejsce, w którym będą mogli zagościć 
moi przyjaciele i to, co tworzą – mówi 
gospodyni „Duchowych Łąk”. – wszyst-
kie obrazy mają swoje ceny. Co więcej 
nasze meble też mają ceny. Zresztą 
goście wyjeżdżają czasem od nas 
z... meblami Darii Odnowy. To są stare 

meble, a ona wkłada w nie duszę. 
Taki jest koncept tego miejsca, my nie 
chcemy być cały czas tacy sami.

Jest też ważny detal – o nim wam 
nikt nie opowie. w wystroju restaura-
cji wypatrujcie... kulek! To znak rozpo-
znawczy gospodyni, jej cichy podpis. 
Dlaczego kulki? bo je lubi, bo to kształt 
idealny? – Jestem mentalną kulką, 
jakkolwiek to brzmi – śmieje się anna. 
– Dzieci u nas dostają szklane kulki 
i potrafią się nimi godzinami bawić. 
a kto wie? Może będziemy kiedyś 
sławni z... okrągłych pączków?!

o ludziach nad sTruMienieM

– przez dwa tygodnie chodziłam 
i wszystkich pytałam: siedem ziół czy 
duchowe łąki? Jak nazwać restaurację? 
i pewnego dnia rano wstałam i po pro-
stu zmieniłam na facebooku nazwę 
z Zajmy na Duchowe Łąki – wyjaśnia 
anna wojtecka-Gdula. – później 
przypadkiem o łąkach rozmawiałam 
z kanclerzem Jarosławem Jóźwikiem. 
i on mówi: słuchaj, jest taki trak-
tat Jana Moschusa „Łąki Duchowe” 
o ludziach świętych, zasadzonych nad 
strumieniem. To jest piękna i mądra 
historia o odejściu ludzi od wiary. 
O tym, że człowiek zapomniał że nie 
wystarczy opowiadać, a trzeba czynić 
i wypowiadać „zaklęcia” w postaci 
modlitwy. i to jest bardzo na czasie. 

Ja teraz tę książkę czytam w wolnych 
chwilach. To jest zapomniany traktat. 
a co z tego wyniknie? 
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Ma 19 lat, a już możemy mówić o niej jako o mistrzyni. alicja 
śmietańska z supraśla, w barwach ks kaliber białystok 
wygrała superfinał podczas prestiżowych zawodów strzeleckich 
rozgrywanych w stolicy podlasia – polish open kaliber 2021. 
To była 22. edycja tych zawodów. brało w nich udział niemal 400 
zawodników z 13 krajów. z alicją śmietańską rozmawiamy o jej 
sportowej pasji, a szczególnie o zamiłowaniu do strzelectwa.

Jak zaczęła się twoja przygoda 
ze sportem? kiedy narodziła się 
szczególna więź do strzelectwa?

alicja śmietańska: – Od najmłod-
szych lat interesowałam się sportem. 
Razem z tatą oglądaliśmy w telewizji 
relacje z różnych wydarzeń, między 
innymi skoki narciarskie czy mecze 
piłki nożnej. Odkąd pamiętam, sport 
mnie pasjonował. na początku mojej 
nauki w gimnazjum, tata zapropono-
wał, że może pójdziemy na strzelnicę. 
poszliśmy i bardzo mi się ta forma 
spędzania czasu spodobała. 

co jest według ciebie takiego 
fascynującego w strzelectwie jako 
dyscyplinie sportu?

– podoba mi się to, że jest to sport 
spokojny, statyczny. Uważam, 
że strzelectwo jest dyscypliną bar-
dzo przystępną, dla każdego, bez 
względu na predyspozycje/warunki 

fizyczne. w strzelectwie toczy się 
walkę z samym sobą, ale, podobnie 
jak i w innych dyscyplinach, należy 
być dobrze przygotowanym fizycznie. 
warto zadbać o lepszą wydolność 
swojego organizmu. w tym sporcie 
bardziej niż siła mięśni liczy się ich 
wytrzymałość. Strzelectwo trenuję 
już od sześciu lat, więc zaczynałam 
w wieku 13 lat.

wydaje się, że strzelectwo to dys-
cyplina sportu, która jest wciąż 
mało popularna, chociażby w porów-
naniu do znanej każdemu piłki noż-
nej. Jak osoby z twojego otoczenia 
postrzegają strzelectwo i reagują 
na fakt, że stało się pasją bardzo 
młodej dziewczyny? 

– Kiedy zaczynałam swoją przygodę 
ze strzelaniem, to faktycznie moi 
znajomi byli zdziwieni. pytali skąd 
taka decyzja, dlaczego akurat taka 

dyscyplina sportu, wciąż mało rozpro-
mowana. Dziwili się też, że decyduje się 
na jej uprawianie dziewczyna. Jednak 
w środowisku strzelców nie jest to nic 
nadzwyczajnego. Można śmiało powie-
dzieć, że nawet jest więcej juniorek niż 
juniorów uprawiających strzelectwo.

wystartowałaś w prestiżowych 
zawodach polish open kaliber i zde-
klasowałaś rywali. Jak się czuje 
19-latka, która po takiej rywalizacji 
staje na pierwszym miejscu podium?

– prawdę mówiąc byłam niesamowi-
cie skupiona na tym, co robię. Starałam 
się oddać każdy strzał najlepiej, jak tylko 
potrafię... no i tak się stało, że wygra-
łam. Jakie emocje mi towarzyszyły?... 
były na pewno bardzo duże. powiem, 
że w życiu nie czułam takiego stresu, 
jednak już pod koniec zawodów czułam, 
że nagroda jest naprawdę blisko...

i zdobyłaś ją. wygrałaś superfinał, 
no i nagrodę... nie byle jaką... 

– Tak! wygrałam samochód – peuge-
ota 206. Dobrze się składa, ponieważ 
prawo jazdy mam od roku, także będę 
dojeżdżać na białostocką uczelnię 
z Supraśla, ponieważ tam na co dzień 
mieszkam.

19-latka z Supraśla 
„ustrzeliła” mistrzostwo



27w 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

wygrana motywuje do dalszej 
pracy?

– Oczywiście, że tak! Zwycięstwo 
w zawodach dało mi większą pew-
ność siebie. polecam tę dyscyplinę 
sportu każdemu. Zawsze warto przyjść 

na strzelnicę i spróbować, zobaczyć, czy 
taka forma sportu przypadnie do gustu.

co zrobić, by zacząć strzelać?
– wystarczy zgłosić się na strzel-

nicę w białymstoku przy ulicy 

Grunwaldzkiej 18. Trenerzy wszystko 
wytłumaczą i pokażą. na pewno każ-
demu uda się prędzej czy później tra-
fić w dziesiątkę. Tym, którzy nie mają 
pomysłu na prezent dla bliskiej osoby, 
polecam vouchery na strzelanie. 

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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andrzeja samsonowicza w zabłudowie znają prawie wszyscy. ci, 
którzy interesują się sportem, znają go znacznie lepiej. angażował 
się w piłkę nożną, stworzył siłownię, jeździł rowerem po europie, 
trenował karate, a od dziesięciu lat zachęca do uprawiania zapasów. 

Sportem zajmuje się od dzieciństwa. 
w podstawówce często jeździł na róż-
nego rodzaju zawody. w zawodówce 
zainteresował się zapasami. – po lek-
cjach zostawałem w białymstoku i cho-
dziłem na treningi w klubie podlasie 
białystok. wracałem do Zabłudowa 
po godz. 21, a czasami i później – mówi 
andrzej Samsonowicz. Zapasy upra-
wiał do momentu pójścia do wojska. 
interesował się również piłką nożną. 
w weekendy rozgrywał mecze w lidze 
lZS, a później w ramach polskiego 
Związku piłki nożnej. 

wśród załoŻycieli rudni 

– Od roku 1982, czyli początku ist-
nienia „Rudni” Zabłudów, pieczę nad 
działalnością i rozwojem klubu trzy-
mała grupa osób, do której należeli m.
in. andrzej Kalinowski, andrzej i Fran-
ciszek Samsonowiczowie, Stanisław 
Kalinowski, bazyli Gabrylewski – czy-
tamy w pracy magisterskiej Jarosława 
leończuka poświęconej Rudni.

Zaowocowało to tym, że andrzej 
Samsonowicz był jednym z kilku ini-
cjatorów powołania Klubu Sportowego 
Rudnia Zabłudów. Dokładnie 15 listo-
pada 1995 r. klub został zarejestrowany 

w Urzędzie wojewódzkim w białym-
stoku, a już 26 listopada tegoż roku 
odbyło się pierwsze walne zebranie 
członków klubu. w jego trakcie andrzej 
Samsonowicz został wybrany na sekre-
tarza. w kolejnych kadencjach również 
był wybierany do zarządu na wicepre-
zesa. 

– Cieszę się, że andrzej Samsonowicz 
wraz z bratem Franciszkiem brał udział 
w powołaniu Rudni Zabłudów. Doce-
niam ich wsparcie i pomoc w rozwoju 
naszego klubu sportowego – zaznacza 

andrzej Kalinowski, prezes Rudni. 
Z piłką był związany przez wiele lat. 

najpierw grał w nią, później był dzia-
łaczem sportowym Rudni. Rozstał się 
z tą dyscypliną sportu, ponieważ uwa-
żał, że w drużynie seniorskiej powinni 
grać zawodnicy z gminy Zabłudów, 
a nie przyjezdni z białegostoku i innych 
miejscowości. – Miałem inne zdanie 
na ten temat – mówi andrzej Samso-
nowicz. 

Teraz zaJMuJe się zapasaMi

w 2011 roku w trakcie olimpiady 
młodzieży prezes podlaskiego Związku 
Zapaśniczego władysław Kierdelewicz 
zaproponował mu stworzenie sekcji. 
pierwszy pokaz zapaśniczy odbył się 
w Zabłudowie w trakcie majowego 
festynu rodzinnego. przyjechali zawod-
nicy z białegostoku i pokazali swoje 
umiejętności. 

Zrobili duże wrażenie. niestety 
na jesienny pierwszy trening nikt nie 
przyszedł. Dopiero po pokazie w pod-
stawówce nastąpił przełom. pojawiła 
się gromada dziewcząt i chłopców. 
niektórzy z nich do dzisiaj trenują 
w hali w Zabłudowie i odnoszą sukcesy 
na arenie międzynarodowej. andrzej 
Samsonowicz jest nie tylko mózgiem 

Głowa i ciało… 
musi być taka harmonia 
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zabłudowskiej sekcji zapaśniczej, ale 
i jej trenerem. Dodatkowo prowadzi też 
zajęcia zapasów w sąsiedniej Dobrzy-
niówce. 

przez kilka lat organizował 
w Zabłudowie turniej zapaśniczy, 
na który zjeżdżało się około dwustu 
zawodników i zawodniczek z polski 
i z zagranicy. 

karaTe, siłownia i rower

andrzej Samsonowicz miał też epi-
zod z karate. przez kilka lat po zakoń-
czeniu rozgrywek piłkarskich trenował 
sztuki walki. wziął również udział 
w założeniu siłowni w Zabłudowie. 

– w 1981 roku w stodole andrzeja 
Kalinowskiego ją zorganizowaliśmy. 
To był taki prowizoryczny obiekt. póź-
niej przenieśliśmy ją do tzw. chatki 
mieszczącej się w parku. Funkcjonuje 
do tej pory w tym samym miejscu. Może 
nie jest to siłownia z prawdziwego zda-
rzenia, ale na nasze małe potrzeby jest 
wystarczająca – mówi trener zapasów.

lubi też spędzić wolny czas na rowe-
rze. pociągiem docierał na granicę, 
a następnie podróżował jednośladem 
do wiednia, pragi, bratysławy, jeździł 
po Szwajcarii czy nad przełom Dunaju. 
Robił to najczęściej sam. 

szkoła, praca

andrzej Samsonowicz ma obecnie 
57 lat, od urodzenia jest mieszkańcem 
Zabłudowa. Tu skończył szkołę pod-
stawową. następnie szkołę zawodową 
o profilu monter instalacji sanitarnych 
w białymstoku. po jej ukończeniu 
poszedł do pracy. 

– Zatrudniłem się w wojewódzkim 
przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej, które później zostało przekształ-
cone w miejskie (MpEC). Obecnie 
firma ta nazywa się Enea Ciepło, czyli 
cały czas pracuję w jednej firmie, 
tylko funkcjonującej pod różnymi 
nazwami – zaznacza miłośnik sportów 
z Zabłudowa.

Zaczynał jako monter i pracował 
na tym stanowisku przez 30 lat. póź-
niej przez kilka lat pracował w pogoto-
wiu ciepłowniczym. Obecnie zajmuje 
się bezpieczeństwem i higieną pracy, 
pożarnictwem i obroną cywilną. 

po kilku latach pracy postanowił 

podnieść kwalifikacje, zaocznie skoń-
czył szkołę średnią i zdobył maturę. 
później zrobił licencjat w wyższej 
Szkole administracji publicznej w bia-
łymstoku na kierunku stosunki mię-
dzynarodowe, a magisterium na tym 
samym kierunku na Uniwersytecie 
w białymstoku. później doszły jeszcze 
studia podyplomowe, menedżerskie 
z bezpieczeństwa i higieny pracy. 

ziMna woda wciąga

Założył się z kolegą, że wskoczy 
do zimnej wody jak mors i zrobił to. – Kto 
się kąpał, ten wie, o co chodzi. Trudno 
to jednoznacznie wytłumaczyć. Morso-
wanie sprawia mi ogromną przyjemność 
– mówi andrzej Samsonowicz. 

Od dwudziestu lat jeździ w okresie 
jesienno-zimowym nad zbiornik Kozi 
przeskok do puszczy Knyszyńskiej. nie 
należy do żadnej grupy morsów. Robi 
to raczej indywidualnie. problemów 
ze zdrowiem nie ma. Grypy i wszelkie 
infekcje wirusowe omijają go z daleka. 
– Do tego potrzebna jest regularność, 
aby organizm przyzwyczaić do zimnych 
kąpieli. powiem szczerze – to wciąga. 
polecam wszystkim – zachęca mors 
z Zabłudowa. 

andrzej Samsonowicz przez całe 
życie był i jest związany z różnymi 
inicjatywami sportowymi. Jako radny 
zachęcał do rozwijania sportu. – Teraz 
w pracy męczę swoją głowę, a po pracy 
swoje ciało. Musi być taka harmonia – 
dodaje na zakończenie.  
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z nadzieją w nowy rok – pod takim hasłem zorganizowano 
charytatywny Turniej piłki nożnej o puchar wójta gminy 
Juchnowiec kościelny. cel? pomoc poszkodowanym w pożarze 
w kleosinie. pierwsze miejsce w zawodach zajęli piłkarze 
gks-u gródek.

podczas turnieju halę Szkoły pod-
stawowej w Kleosinie odwiedzili m.
in. włodarze gmin reprezentowanych 
w zawodach, przedstawiciele lokal-
nego biznesu, prezes podlaskiego 
Związku piłki nożnej i piłkarze, którzy 
świąteczny czas postanowili spędzić 
na sportowo. po zaciętej rywalizacji, 
pierwsze miejsce w imprezie zajął 
GKS Gródek. Drużyna wyprzedziła 
Turośniankę Turośń Kościelną, pasję 
Kleosin oraz narew Choroszcz.

Celem sportowych zmagań było 
wsparcie osób poszkodowanych 
w pożarze. Do tragedii doszło 30 
listopada 2021 roku w jednym z blo-
ków w Kleosinie. w wyniku zdarzenia 

dwie osoby zginęły, a jedna w ciężkim 
stanie trafiła do szpitala. Dodatkowo 
kilka mieszkań zostało zniszczonych. 

w trakcie turnieju zbierano fundusze 
i promowano internetową zbiórkę dla 
pogorzelców. 

Z powodu ograniczeń sanitarnych, 
na imprezie organizowanej drugiego 
stycznia, zabrakło kibiców. w zamian 
wydarzenie było relacjonowane 
na żywo na kanale YouTube Ośrodka 
Kultury w Juchnowcu Kościelnym. 

Piłkarze z Gródka pomagają 
pogorzelcom

Styczeń i luty w Teatrze
Teatr dramatyczny im. aleksandra węgierki 
w białymstoku przygotował różnorodny program 
na styczeń i luty. w repertuarze nie zabraknie 
miejsca na premierę nowej sztuki. 

„Kopciuszek”, „bóg mordu”, „leon i Matylda”, „Motyle 
są wolne”, „boeing, boeing”, „Za wolność, byś wolny 
był”, a także premiera nowej sztuki – „pomoc domowa” – 
te spektakle widzowie będą mieli okazję zobaczyć w naj-
bliższym czasie w Teatrze Dramatycznym.

Do repertuaru po dłuższej przerwie wraca „leon 
i Matylda” w reżyserii andrzeja Sadowskiego. Spektakl 
przedstawia historię związku starszego mężczyzny z dużo 
młodszą kobietą. w tej sztuce bajkowa opowieść przenika 
się z sensacyjnym wątkiem w tle. 

widzów, którzy poszukują w repertuarze spektaklu 
familijnego, Teatr Dramatyczny zaprasza na „kop-
ciuszka” w reżyserii Justyny Zar. adaptacja kultowej 
baśni braci Grimm jest piękną i wzruszającą opowieścią 
o miłości. 

instytucja proponuje też tragikomedię „bóg mordu” 
w reżyserii Katarzyny Deszcz. w repertuarze widzowie 
znajdą też spektakl „Motyle są wolne” w reżyserii 
Zbigniewa lesienia. Zarówno w styczniu, jak i w lutym 
publiczność będzie mogła zobaczyć kultową farsę 
„boeing, boeing” w reżyserii witolda Mazurkiewicza. 

Z kolei „pomoc domowa” to druga część tej brawuro-
wej farsy. premiera najnowszego przedstawienia Teatru 
Dramatycznego odbędzie się 5 lutego.

bilety na spektakle są dostępne zarówno w kasie bile-
towej przy ul. Suraskiej 1, jak i na stronie internetowej.
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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.




