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Zajezierce zbudowały sobie 
drogę. Za własne pieniądze

G M I N A  Z A B Ł U D Ó W
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półtora kilometra nowej, asfaltowej nawierzchni – za własne 
pieniądze mieszkańców wsi zajezierce w gminie zabłudów. czegoś 
takiego najstarsi mieszkańcy gminy nie pamiętają. niektórzy już 
mówią, że to ewenement na skalę województwa, a nawet polski. 
nowa nawierzchnia powstała pomiędzy zajeziercami, a posesją 
słomianka 2. gmina nie dołożyła ani grosza, choć jest to ciągle 
droga gminna.

Musieli działaĆ saMi

– Od wielu lat myślałem, aby do 
naszych posesji można było doje-
chać bez problemu. latem bardzo się 
kurzyło, a jesienią i wiosną tworzyły się 
ogromne wyrwy i doły, z którymi samo-
chody osobowe miały gigantyczne pro-
blemy. niestety, nasza droga dla gminy 
jest mało istotna, ponieważ porusza się 
nią niewiele pojazdów. dlatego musie-
liśmy działać sami – mówi Kazimierz 
grzegorczyk, inicjator budowy drogi.

– To jest ewenement, żeby obywatele 
złożyli się i zebrali taką kwotę w tak nie-
wiele osób. Trzeba przyznać, że gmina 

nie wykonałaby drogi w tej technologii, 
ponieważ jest to jedna z mniej uczęsz-
czanych dróg – przyznaje w rozmo-
wie z dziennikarzem radia białystok 
lech Krzemiński z urzędu Miejskiego 
w zabłudowie.

186 Tysięcy od dziesięciu 
właścicieli

zanim utworzono komitet i zaczęła 
się zbiórka pieniędzy, skontaktowano 
się z firmą budomost, która zajmuje 
się budową dróg. Okazało się, że nowa 
nawierzchnia to koszt 160 tysięcy zło-
tych.

– Ta kwota nie przeraziła nas, lecz 

zmobilizowała do zbiórki. ponieważ 
przy drodze nie ma wielu mieszkań-
ców, to mieliśmy ułatwione zadanie. 
w sumie od dziesięciu właścicieli pose-
sji uzbieraliśmy 186 tysięcy złotych. 
ludzie dawali ile mogli, jedni 5 tysięcy, 
inni 10 lub 20 tysięcy, trzy osoby prze-
kazały po 40 tysięcy złotych – opowiada 
Kazimierz grzegorczyk.

– zgodziliśmy się na to, aby z wła-
snych pieniędzy ją wykonać. Choć dla 
wielu było to znacznym wydatkiem 
w rodzinnym budżecie – potwierdza 
barbara zajkowska, która mieszka przy 
tej właśnie drodze.

Komitet budowy drogi nie miał oso-
bowości prawnej, dlatego trzeba było 
namówić gminę, aby wzięła na siebie 
role inwestora i zajęła się organizacją 
przetargu.

poTróJne uTwardzenie

nowa nawierzchnia, czyli potrójne 
utwardzenie drogi emulsją wykonano 

Od lewej Kazimierz grzegorczyk, inicjator budowy drogi i zbigniew Minko, sołtys zajezierc



3w 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

od końca wsi zajezierce do posesji 
Słomianka 2, czyli na długości 1,5 
kilometra i szerokości 3,5 metra. do 
tego doszły zjazdy na posesje poszcze-
gólnych właścicieli i odjazd na wsi 
Łukiany. prace przy drodze wykonano 
na przełomie października i listopada 
br. Trwały około dwóch tygodni.

w środę – 9 listopada – nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie drogi. nie było pompy, 
przecinania wstęgi – była za to satys-
fakcja z dobrze wykonanego zadania.

– po położeniu emulsji i naniesie-
niu tłucznia jesteśmy z niej bardzo 

zadowoleni. Teraz to jest to ogromna 
wygoda dla nas, tutejszych mieszkań-
ców – mówi barbara zajkowska.

sąsiad w iMieniu sąsiadów

– nasz sąsiad, Kazimierz grzegor-
czyk przez lata dbał o tę drogę, równał 
ją i łatał dziury. było nam szkoda jego, 
że oprócz prowadzenia gospodarstwa 
rolnego musiał zajmować się drogą 
gminną – mówi barbara zajkowska.

Jak mówi, skończyły się wreszcie czę-
ste naprawy zawieszenia samochodów 

i ponoszenie znacznych kosztów z tym 
związanych.

Choć to mieszkańcy za własne pie-
niądze wyremontowali drogę, za jej 
utrzymanie odpowiadać ma już teraz 
gmina zabłudów. bo to jest ciągle 
droga gminna.

należy również dodać, że w budowę 
nowej nawierzchni zaangażował się 
zbigniew Minko, sołtys wsi zajezierce, 
który był częstym gościem m.in. 
w urzędzie Miejskim w zabłudowie.

 pw

11 listopada w zabłudowie podczas obchodów święta niepodległości nastąpiło uroczyste 
podniesienie flagi na maszt sfinansowany w ramach projektu "pod biało-czerwoną" pod honorowym 
patronatem prezesa rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

projekt "pod biało-czerwoną" reali-
zowany jest w całej polsce. w ramach 
inicjatywy rząd rzeczypospolitej pol-
skiej funduje maszty i flagi dla tych 
gmin, których mieszkańcy dołączyli 
do projektu i oddali wymaganą liczbę 
głosów na swoją gminę.

To dzięki głosom mieszkańców 
zabłudów mógł zrealizować to przed-
sięwzięcie. za ustawieniem masztu 
i przystąpieniem do projektu "pod 
biało-czerwoną" w zabłudowie gło-
sowało 224 mieszkańców gminy. 
 (waz)

Zabłudów. "Pod biało-czerwoną"
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węgiel sprzedaje 2300 gmin z 2500 wszystkich w całej polsce. aby 
kupić tańszy węgiel od samorządu, trzeba złożyć wniosek. druki 
wniosków dostępne są na stronach urzędów.

wnioski o dodatek węglowy (w wyso-
kości 3 tys. zł) oraz dodatek do ogrze-
wania paliwami innymi niż węgiel 
(w wysokości od 1 tys. zł) – chodzi tu na 
przykład o drewno kawałkowe – można 
było składać do 30 listopada. Samo-
rządy mają miesiąc na ich rozpatrzenie.

do urzędu Miejskiego w Supra-
ślu wpłynęło (do połowy listopada) 
w sumie 1570 wniosków o dodatek 
węglowy, z czego rozpatrzonych 
zostało około 1,2 tys. Odrębną sprawą 
są wnioski na zakup węgla po prefe-
rencyjnych cenach – 2 000 zł za tonę 
(cena nie zawiera kosztów transportu). 
gmina Supraśl rozpoczęła nabór 10 
listopada i po tygodniu miała już ok. 
30 takich wniosków. wstępnie chęć 
zakupu węgla po niższej cenie w gmi-
nie zadeklarowało ok. 200 osób.

– złożyliśmy zamówienie na 300 
ton węgla i będziemy dystrybuować 
w jednym z prywatnych składów opału 

w białymstoku – mówi radosław 
dobrowolski, burmistrz Supraśla. – 
Kiedy ten temat był bardzo medialny, 
prywatne firmy zgłaszały się do nas 
z ofertami. Sami nie mamy wagi, nie 
mamy spółki miejskiej i dlatego korzy-
stamy z pośredników prywatnych.

nieco inaczej tę kwestię rozwiązała 
gmina gródek. – węgiel będziemy dys-
trybuować przez Komunalny zakład 
budżetowy. Mamy własną wagę, mamy 
samochód do rozwiezienia węgla – 
mówi wiesław Kulesza, wójt gminy 
gródek. – zamówiliśmy około 50 ton 
węgla, a mieszkańcy złożyli już 33 
wnioski na zakup węgla.

Co ważne: wstępna deklaracja chęci 
zakupu węgla to nie to samo co for-
malny wniosek na jego zakup, pod-
kreślają urzędnicy. – wcześniej miesz-
kańcy mailowo informowali nas o chęci 
zakupu węgla. Teraz potrzebny jest 
oficjalny, formalny wniosek, bo to na 

podstawie takiego wniosku będziemy 
dokonywać już konkretnych zamówień 
węglowych – mówi Mariusz Żukowski, 
sekretarz gminy Supraśl. – zachęcam 
do tego, by jak najszybciej składać 
te wnioski. bo chcemy, by węgiel jak 
najszybciej trafił do mieszkańców.

– zakładamy, że pod koniec listo-
pada lub na początku grudnia pierwsze 
transporty węgla trafią do mieszkań-
ców naszej gminy – dodaje burmistrz 
radosław dobrowolski. 

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie 
(za max. 2 tys. zł) będzie mogła osoba, 
która jest uprawniona do dodatku 
węglowego. w dwóch partiach: do 
końca 2022 r., od 1 stycznia do 30 
kwietnia 2023 r. (w każdej partii po 1,5 
tony – w sumie maksymalnie 3 tony).

wniosek o preferencyjny zakup 
węgla składa się pisemnie (w gmi-
nie Supraśl – w urzędzie Miejskim 
w Supraślu przy ul. piłsudskiego 58 lub 
Filii urzędu Miejskiego w zaściankach 
przy ul. Szosa baranowicka 58/4) lub 
w wersji elektronicznej przez platformę 
epuap.  (mc)

ponad 150 rodzin z gminy Michałowo skorzysta w tym roku z 
gminnego programu 2000 eXTra. burmistrz Marek nazarko 
podpisał decyzje przyznające świadczenia. na realizację tego 
programu pomocowego samorząd przeznaczy 300 tys. zł.

program 2000 eXTra został uchwa-
lony 1 czerwca 2019 r. To jedyny w skali 
kraju tego typu projekt pomocy miesz-
kańcom. w jego ramach samorząd 
przyznaje najbardziej potrzebującym 2 
tys. zł, ci zaś mogą przeznaczyć te pie-
niądze m.in. na leki, opał, czynsz itd.

wszyscy starający się o pomoc byli 
zobowiązani do wypełnienia specjal-
nego wniosku. w uzasadnieniu trzeba 
było opisać własnymi słowami sytuację 
osoby lub rodziny, która potrzebuje 
wsparcia. przykładowo: osoba schoro-
wana, która dużo wydaje na leki; chory, 
który dojeżdża na zabiegi; mieszkaniec 

bloku, dla którego czynsz jest dużym 
obciążeniem; mieszkaniec domu 
rodzinnego, dla którego zakup opału 
na zimę jest dużym wydatkiem; matka 
samotnie wychowująca dziecko i osią-
gająca najniższe wynagrodzenie itp.

w czasie osobistych wizyt weryfiko-
wali to pracownicy michałowskiego 
Miejsko-gminnego Ośrodka pomocy 
Społecznej w Michałowie. dopiero póź-
niej wybrano 151 rodzin, które w tym 
roku skorzystają z programu osłono-
wego.  (pS)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Michałowskie dwa tysiące extra

burmistrz Michałowa podpisuje decyzje 
przyznające świadczenie 2000 extra



5w 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

Mieszkańcy Michałowa skarżą się na dym wydobywający się z 
komina kotłowni lokalnej spółdzielni mieszkaniowej. zamieszczają 
zdjęcia i filmiki na Facebooku, dyskutują i piszą np. o „truciu 
dzieci”. zarządca odpiera ich zarzuty.

Facebookowa burza rozgorzała na 
grupie Spotted gmina Michałowo. 
pan piotr wstawił tam zdjęciowe 
porównanie: kotłowni zasilanej przez 
biogazownię oraz komina Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Michałowie. na 
fotografii, z tego drugiego wydobywa 
się czarny dym. autor wpisu zwrócił 
się z pytaniami do leszka gryca, czyli 
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Michałowie: „Czy pan to nadzoruje, 
czy to jakaś samowolka? Ktoś tu truje 
mieszkańców gminy Michałowo”.

koMenTarze z oponaMi

posypały się komentarze. „Ja wiem, 
że Jarosław Kaczyński pozwolił palić 
wszystkim, ale panie gryc – jak możesz 
pozwolić, żeby były trute nasze dzieci. 
przecież ten dym leci prosto na nowe 
i stare przedszkole” – napisała pani 
nina. pan aleksander dorzucił od 
siebie film, z którego wynika, że ze 
spółdzielczej kotłowni leci czarny 
dym. dopisał jeszcze „to nie węgiel, 
to guma z opon przepalana pod osłoną 
nocy”. Mieszkańcy donoszą także 

o „niesamowitym smrodzie”. warto 
odnotować, że są i komentarze bro-
niące spółdzielni, np. „ale i sensacja. 
wiadomo, jaka jest sytuacja z węglem, 
a co za tym idzie – z ogrzewaniem 
mieszkań w naszym kraju. w tym przy-
padku ma pachnieć fiołkami?”

poprosiliśmy leszka gryca o komen-
tarz dotyczący tej sprawy i odniesienie 
się do zarzutów stawianych przez użyt-
kowników portali społecznościowych. 
„absolutnie nie ma czym się niepokoić. 
To ja mam powód do niepokoju – skąd 
wynika ten hejt i co ma na celu?” – 
powiedział w rozmowie z nami leszek 
gryc.

prezes wyJaśnia

– Mam nieodparte wrażenie, że ktoś 
celowo chce mnie postawić w „niefaj-
nym” świetle. Chyba, że ta sytuacja 
wynika z absolutnej niewiedzy tych, 
którzy podejmują temat. przy każ-
dorazowym rozpalaniu zawsze, ale 
to zawsze, jest większa produkcja 
dymu, potem dym zanika, gdy mate-
riał łatwopalny osiągnie optymalną 

temperaturę. Tak jest w każdym piecu. 
palimy ekogroszkiem, palimy peletem, 
paliwami legalnego pochodzenia. 
wszystko, co kupuję, posiada certyfi-
katy, jest kupowane w sprawdzonych 
miejscach – tłumaczy nam prezes 
leszek gryc.

zarządca Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Michałowie opowiedział również, 
że w przeszłości chciał zainstalować 
pompy ciepła i fotowoltaikę zamiast 
kotłów na paliwo stałe. nie zgodziła 
się na to większość mieszkańców spół-
dzielni.

– pod każdym blokiem byłem, 
przeprowadziłem zebrania, wszystko 
wytłumaczyłem, firma zrobiła mi za 
darmo symulację takiego przedsię-
wzięcia. wszystko rozbiło się o to, 
że musielibyśmy wziąć kredyt, a na 
to ludzie się nie zgodzili. nie mieliby 
z tego tytułu zwiększonych opłat, 
płaciliby tyle, ile dotychczas płacili za 
ogrzewanie węglowe, ale za kredyt. 
Ogrzewanie byłoby darmowe – dodaje.

zdaniem prezesa przejście na ogrze-
wanie mieszkań przy pomocy pomp 
ciepła, do których zasilanie pocho-
dziłoby z instalacji fotowoltaicznej, 
nie spowodowałoby wzrostu opłat za 
ogrzewanie. Opłata, którą obecnie 
ponoszą, poszłaby na spłatę kredytu 
na fotowoltaikę i pompy ciepła.

spółdzielnia do biogazowni

leszek gryc przyznaje, że kotły mają 
już „parę ładnych lat” i chciałby, by 
bloki w zarządzanej przez niego spół-
dzielni zostały podłączone do micha-
łowskiej biogazowni, ale na to zgodę 
musi wyrazić nie tylko urząd Miejski 
w Michałowie, ale i urząd Marszałkow-
ski województwa podlaskiego. Trwają 
konsultacje w tej sprawie. „Chodzi 
o to, by było jak najekonomiczniej dla 
kieszeni mieszkańca” – kwituje leszek 
gryc, prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Michałowie.  (pS)

Czym się pali
 w michałowskiej spółdzielni?

M I C H A Ł O W O

zdjęcie czytelnika Facebook: Spotted gmina Michałowo
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rozpoczęły się prace przy rozbudowie starostwa powiatowego w białymstoku. symbolicznie wbito 
łopatę na placu budowy u zbiegu ulic wiewiórczej i borsuczej. wykonawcą inwestycji jest Firma 
budiMeX sa.

w spotkaniu wzięli  udział 
p r z e d s t a w i c i e l e  p o w i a t u 
białostockiego, wykonawca, projektant 
i zaproszeni goście.

– na tę chwilę długo czekaliśmy. 
wydziały Starostwa rozrzucone po 
całym mieście będą się mieścić 
w jednym miejscu – mówił starosta Jan 
bolesław perkowski.

inwestycji gratulowali: wiceminister 
dar iusz piontkowski,  senator 
Mariusz gromko i wojewoda bohdan 
paszkowski. zadowolenie z rozbudowy 
wyrażali wicestarosta roman Czepe 
i wiceprzewodniczący rady Mariusz 
gołaszewski.

projektant Marcin Marczak przyznał, 
że jako częsty bywalec wydziału 
architektury w starostwie widział, 
w jakiej ciasnocie pracują urzędnicy. 
zapewnił, że budynek będzie jasnym 
punktem tego miasta.

przetarg na rozbudowę budynku 
Starostwa powiatowego w białymstoku 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną w systemie zaprojektuj 
i wybuduj, rozstrzygnięto z początkiem 
marca 2022 r. wpłynęły 4 oferty, 
najkorzystniejszą cenę 28,9 mln 
zł zaproponowała firma budiMeX 
Sa z warszawy. powiat białostocki 
pozyskał blisko 15 mln dofinansowania 

z programu inwestycji Strategicznych 
w ramach rządowego Funduszu polski 
Ład. rozbudowa ma potrwać trzy lata. 
w sumie urząd po przebudowie będzie 
mieć powierzchnię 5,5 tys. metrów 
kwadratowych.  (pow)

Łopata wbita przy Borsuczej

punkt udzielania porad prawnych powstanie w zabłudowie. powiat 
białostocki utworzy go od stycznia 2023 r. w budynku Mopr. 

umowę w tej sprawie podpisali 
starosta Jan bolesław perkowski, 
wicestarosta roman Czepe i burmistrz 
zabłudowa adam Tomanek. po nieod-
płatną poradę prawną będzie można 

się zgłosić w każdy piątek w godz. 8.00- 
12.00. punkt przy ul. Mickiewicza 5 
będzie prowadzić wyłoniona w drodze 
konkursu organizacja pozarządowa. 
 (pow)

Porady prawne w Zabłudowie

ukazała się książka kulinarna „kuchnia z sercem”. To zbiór 
przepisów na potrawy, najlepiej ocenione w konkursie pod tym 
samym tytułem.

warsztaty kulinarne połączone 
z konkursem powiat białostocki zor-
ganizował w październiku w Turo-
śni Kościelnej. wzięły w nich udział 
członkinie 29 kół gospodyń wiejskich 
z województwa podlaskiego.

„Kuchnia z sercem” to projekt, na 
który powiatowi białostockiemu przy-
znano wsparcie finansowe z unii euro-
pejskiej, w ramach ii Schematu pomocy 

Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
wiejskich” programu Obszarów wiej-
skich na lata 2014-2020.

zapraszamy do pobrania książki 
kucharskiej. wystarczy zeskanować 
zamieszczony obok kod Qr. Smacz-
nego!  (pow)

Książka „Kuchnia z sercem”

P O W I A T  B I A Ł O S T O C K I
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zarząd i rada powiatu białostockiego podsumowali cztery lata 
pracy na spotkaniu w nie Teatrze w białymstoku. witając gości, 
starosta Jan bolesław perkowski wyjaśnił, że zorganizował 
podsumowanie na rok przed końcem kadencji, żeby porównać 
efekty do kadencji wcześniejszych. – Ta kadencja w powiecie 
białostockim jest nadzwyczajna, ponieważ ponad 260 mln zł to 
wydatki inwestycyjne. 190 mln zł pozyskano z zewnątrz, w tym 
160 mln zł to fundusze krajowe, a ponad 30 mln zł to środki unijne 
pozyskane z urzędu marszałkowskiego. do tego należy doliczyć 
dobrą współpracę z gminami powiatu – wyliczał starosta.

wicestarosta roman Czepe podzię-
kował wszystkim, którzy angażowali 
się w ciągu tych lat. Szczególnie 
staroście i zarządowi – za bardzo 
intensywną pracę i szczere dyskusje. 
dziękując radnym, szczególne wyrazy 
wdzięczności skierował do opozycji 
za merytoryczne spory i dociekania. 
wspomniał o służbach mundurowych 
i wszystkich, z którymi przyszło powia-
towi współpracować.

poseł Kazimierz gwiazdowski 
dobrze ocenił współpracę powiatu 
białostockiego z rządem. wojewoda 
podlaski bohdan paszkowski gratulo-
wał samorządowi licznych inwestycji 
i sprawnego aplikowania po środki kra-
jowe i unijne. dynamicznego rozwoju 
gratulował także Marek Malinowski 
z zarządu województwa podlaskiego 
– prywatnie mieszkaniec powiatu bia-
łostockiego.

podczas spotkania podsumowano 
m.in. inwestycje drogowe, w ramach 
których wyremontowano łącznie 100 
km dróg powiatowych. Jednym z naj-
większych przedsięwzięć był remont 
drogi Stanisławowo – wojszki, nazy-
wanej angielką. powiat białostocki 
odnawia także sukcesywnie budynki 
jednostek opieki społecznej, szkoły, 
a najnowszy projekt to rozbudowa Sta-
rostwa powiatowego, dofinansowana 
z polskiego Ładu.

podczas spotkania wojewoda wrę-
czył romanowi Czepe Medal Stulecia 
Odzyskanej niepodległości, przyznany 
przez prezydenta rp. Spotkanie było 
okazją do wręczenia statuetek „przy-
jaciel powiatu”. Odebrali je: wojewoda 
bohdan paszkowski, komendant miej-
ski policji w białymstoku insp. Maciej 
wesołowski, komendant komisariatu 
w Łapach podinsp. Tomasz Organek, 
sekretarz powiatu Joanna Kondzior, 
skarbnik powiatu Marta Szczuka, 
Koło gospodyń wiejskich „Szminką 
Malowane” i Koło gospodyń wiejskich 
„zdolne babki”. podziękowania dostali 
rolnicy, reprezentujący powiat w kon-
kursach wojewódzkich i krajowych.

wcześniej szef wojskowego Cen-
trum rekrutacji w białymstoku ppłk 
dariusz Szorc wręczył staroście gra-
werton z podziękowaniami z departa-
mentu infrastruktury w MOn. z kolei 
Odznakę Honorową „zasłużony dla 
ratownictwa” odebrał Marek Malinow-
ski. Spotkanie zakończył koncert pio-
senek patriotycznych – swoista uczta 
duchowa dla uczestników.  (pow)

Bilans czterech lat Powiatu
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Supraśl odnawia miejsce   pamięci w Grabówce
ruszyły prace. samorząd supraśla odnawia miejsce pamięci w 
grabówce i równolegle szuka wsparcia na przyszły rok w realizacji 
tej inwestycji. powodem jest inflacja i stale rosnące koszty. na 
razie ratunkiem są fundusze rządowe.

Samorząd białegostoku doło-
żył – mimo deklaracji – niewiele. 
Choć to głównie mieszkańcy stolicy 
województwa podlaskiego spoczy-
wają w dołach śmierci z lat 1939-44 
w grabówce. – Chcielibyśmy zadbać 
o to, by to miejsce wyglądało godnie 
i przypominało kolejnym pokoleniom 
o wydarzeniach, jakie tu miały miejsce 
– mówił prezydent białegostoku Tade-
usz Truskolaski w lutym 2018 roku, tuż 
po podpisaniu wspólnego listu inten-
cyjnego z burmistrzem Supraśla.

projekt przebudowy opracowało 
biuro projektowe arCHiVOlTa ewa 
wróblewska z siedzibą w Sokółce. 
Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 
85 tys. zł. Tu białystok dołożył 50 tys. 
zł w formie dotacji.

cięŻar inwesTycJi

Teraz jednak to Supraśl mierzy się 
z ciężarem inwestycji. – gdybyśmy wie-
dzieli, że będzie aż tak duży problem 
z inflacją, to byśmy zrobili tę inwesty-
cję w wymiarze połowicznym albo… 
w ogóle byśmy nie robili i poczekali 
na lepsze czasy. ale skoro już zaczę-
liśmy to robić i mamy duży deficyt, 
to będziemy prosili wojewodę o dalsze 
wsparcie. i tak bardzo dużo dostaliśmy, 
bo 2 mln 150 tys. złotych. resztę, do 
4 milionów złotych, dokładamy – pod-
sumowuje obecną sytuację radosław 
dobrowolski, burmistrz Supraśla.

Skarb państwa do tego przedsię-
wzięcia dołożył się w marcu tego roku. 
wojewoda podlaski samorządowi 

Supraśla przekazał wówczas 2 miliony 
złotych specjalnej dotacji z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa na przebu-
dowę miejsca pamięci w grabówce.

– dostaliśmy od rządu ponad 50% 
dofinansowania, prace są już bardzo 
zaawansowane – dodaje burmistrz. 
– w połowie listopada rozmawiałem 
z panem wojewodą. będziemy jesz-
cze ubiegać się o kolejne fundusze 
rządowe, ponieważ ten wkład własny, 
ponad półtora miliona złotych, na ten 
cmentarz to jest bardzo dużo. przy 
tych wysokich cenach, przy wydat-
kach i inwestycjach oświatowych, które 
mamy.

Mizeria Finansowa 
białegosToku

w lipcu tego roku burmistrz Supraśla 
przypomniał się również samorządowi 
białegostoku i poprosił o wsparcie 
w wysokości 500 tys. złotych. – Jakby 

od 1 listopada br. Monika Turecka 
jest nowym dyrektorem Miejskiej 
biblioteki publicznej w zabłudowie. 

Monika Turecka w bibliotekarstwie 
pracuje od 2009 roku. Ostatnio była 
starszym bibliotekarzem w zabłudow-
skiej bibliotece, filia w rafałówce. 
w swojej karierze ma roczną pracę 
w gminnej bibliotece w Juchnowcu 
Kościelnym. 

Jest znana z niekonwencjonalnych 
działań. Jej autorski projekt czytelniczy 
„bezpłatne pakiety książek / Seniorzy 
65+” został doceniony i był szeroko 
komentowany w całej polsce. 

Stworzyła w zabłudowskiej biblio-
tece prężny ośrodek życia literacko-kul-
turalnego. Szczególny nacisk położyła 
na upowszechnienie i promocję lite-
ratury regionalnej, wiedzy z zakresu 
kultury, sztuki, twórczości artystycz-
nej, muzycznej i ludowej. dodatkowo 
do oferty biblioteki wprowadziła: 

Kreatywne Soboty, dogoterapię, Kodo-
wanie i programowanie w bibliotece 
oraz bajkoterapię. 

Ma również doświadczenie 
w pozyskiwaniu środków finansowych 
i sprzętu komputerowego na potrzeby 
zabłudowskiej biblioteki. 

– nie przewiduję żadnej rewolucji, 
tylko istotne z organizacyjnego punktu 
widzenia zmiany – informuje nowa 
dyrektor Miejskiej bibliotece publicz-
nej w zabłudowie. – zaproponowana 
przeze mnie wizja rozwoju zakłada 
umocnienie pozycji oraz jej pozytywny 
odbiór na poziomie ponadlokalnym, 
tym samym promując gminę zabłudów.

Jej praca została zauważona m.in. 
przez Książnicę podlaską im. Łukasza 
górnickiego w białymstoku oraz Staro-
stwo powiatu  białostockiego. w 2019 
roku otrzymała Srebrną różę za popu-
laryzację czytelnictwa oraz współpracę 
z partnerami zawodowymi, zaś w 2021 
r. otrzymała wyróżnienie w konkursie 

na bibliotekarza roku 2020 organizo-
wanego przez Stowarzyszenie bibliote-
karzy polskich. 

Stale podnosi swoje kwalifikacje 
zawodowe, uczestnicząc w różnych 
kursach, szkoleniach i warsztatach. 
Tytuł magistra zdobyła w wyższej 
Szkole administracji publicznej 
w białymstoku. Studia podyplomowe 
z bibliotekarstwa ukończyła na uniwer-
sytecie w białymstoku.  (pw)

Nowy dyrektor biblioteki
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Supraśl odnawia miejsce   pamięci w Grabówce
białystok miał te pieniądze, to by na 
pewno nam dał. Jestem o tym przeko-
nany – tym stwierdzeniem burmistrz 
Supraśla urywa wątek niewielkiego 
wsparcia ze strony sąsiedniego samo-
rządu. – ale… gdyby w niedalekiej 
przyszłości białystok wystąpił, w poro-
zumieniu z nami, z wnioskiem do rządu 
o wsparcie tej inwestycji poprzez pana 
wojewodę lub bezpośrednio do Mini-
sterstwa Kultury, to byłoby wspaniale 
– dodaje radosław dobrowolski.

w odpowiedzi na prośbę o wsparcie 
białystok odpowiedział, że nie ma na 
ten cel pieniędzy w swoim budżecie, 
ale zamierza wystąpić do wojewody 
z prośbą o pomoc w finansowaniu tej 
ważnej inwestycji – tak wyjaśniała 
sprawę anna Kowalska z departa-
mentu Komunikacji Społecznej urzędu 
Miejskiego w białymstoku. 

Kamila Jezierska z podlaskiego 
urzędu wojewódzkiego w białym-
stoku potwierdza: – w połowie lipca 
prezydent białegostoku wystąpił 
faktycznie do urzędu wojewódzkiego 
z pismem o przyznanie środków na 
renowację cmentarza w grabówce. 
Otrzymał odpowiedź, że już takie 
środki rządowe zostały przyznane – 
wyjaśnia. Chodzi o wspomniane wyżej 
2 miliony złotych.

– po około miesiącu białystok 
poinformował nas, że nie wykorzysta 
w tym roku 300 tys. złotych prze-
znaczonych na prace remontowe na 

cmentarzach wojennych na terenie 
miasta białystok. pewną kwotę co 
roku samorząd otrzymuje na odna-
wianie takich miejsc, jak na przykład 
cmentarz przy ul. 11 listopada. w tych 
300 tys. zł jest 150 tys. z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa w tym 
roku i 150 tys. z budżetu wojewody. 
białystok wnioskował, by całą tę 
kwotę przeznaczyć na odnowienie 
cmentarza w grabówce – wyjaśnia 
Kamila Jezierska w puw w białym-
stoku. – przeznaczyć na ten cel można 
było tylko 150 tys. złotych z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa i za zgodą 
Kancelarii prezesa rady Ministrów 
przesunęliśmy tę kwotę na grabówkę 
– mówi Kamila Jezierska.

MieJsce paMięci

projekt przebudowy miejsca pamięci 
obejmuje kompleksowe zagospodaro-
wanie tego obszaru w grabówce, wraz 
z odnowieniem stojącego tu od 1973 
roku pomnika według projektu Stani-
sława wakulińskiego. w planach jest 
stworzenie specjalnej ściany, w części 
z tysiącami otworów symbolizujących 
otwory po pociskach, od których zgi-
nęli zamordowani w grabówce. znaj-
dzie się tam też miejsce na ołtarz do 
uroczystości o ekumenicznym charak-
terze, ławki dla odwiedzających cmen-
tarz i tablice edukacyjne na temat ii 
wojny światowej.

 Marta CiSzewSKa

zwiększenie płynności ruchu, poprawa bezpieczeństwa i 
podniesienie standardów. To cele programu „droga do Twojego 
gospodarstwa”, który działa w Michałowie od 2020 r.

najpierw oficjalnie otwarto nowy 
odcinek drogi w Kobylance. Ma 130 m 
długości i 3 m szerokości, wykonano 
tam potrójne powierzchniowe utrwa-
lenie. w ramach programu „droga 
do Twojego gospodarstwa” otwarto 
podobne odcinki drogi w miejsco-
wościach: pieńki Kopce, Topolany, 

Juszkowy gród i Ciwoniuki.
program „droga do Twojego gospo-

darstwa” działa w Michałowie od 
2020 r. Każdego roku, burmistrz ogła-
sza nabór wniosków na remont dróg 
dojazdowych z gminnych pieniędzy. 
Jak czytamy na stronie internetowej 
urzędu Miejskiego w Michałowie, cele 

finansowania to: „poprawa bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na drogach 
gminnych dojazdowych, podniesienie 
standardów technicznych dróg dojaz-
dowych, a co za tym idzie ich parame-
trów użytkowych, rozwój spójnej sieci 
dróg dojazdowych w skali lokalnej, 
w szczególności poprzez poprawę 
połączeń dróg dojazdowych z drogami 
wyższej kategorii, zwiększenie płynno-
ści ruchu”.  (pS)

Droga do gospodarstwa
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Karakule chcą iść
na wojnę z inwestorem

w karakulach, na działce nieopodal cmentarza komunalnego 
(nr działki 1563/2), ma powstać punkt zbiórki i przetwarzania 
odpadów innych niż niebezpieczne. Mieszkańcy obawiają się, że 
inwestor będzie tam kruszył i składował gruz – a uciążliwość 
takiego sąsiedztwa już znają z innych jego inwestycji. To dopiero 
początek sporu. Jego efektem ma być zakaz inwestycji uciążliwych 
w karakulach, zapisany z planie zagospodarowania przestrzennego.

gmina Supraśl najpierw wydała 
decyzję negatywną w tej sprawie. – 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
stwierdziło jednak, że protest miesz-
kańców nie może być argumentem. 
wprowadziliśmy więc pewne ograni-
czenia dla inwestora w drugiej wydanej 
decyzji – wyjaśnia burmistrz Supraśla 
radosław dobrowolski.

w tym momencie kluczowa staje się 
interwencja jednego z mieszkańców, 
który ma działkę w obrębie 100 metrów 
od planowanej inwestycji. Formalnie 
jest stroną, która ma prawo zaskar-
żyć wydaną przez samorząd decyzję. 
Mieszkaniec – sąsiad z tego prawa sko-
rzystał, wynajmując do do tego jedną 

z najlepszych kancelarii adwokackich 
w białymstoku. inwestor więc nie ma 
jeszcze prawomocnej decyzji dotyczą-
cej zagospodarowania jego działki.

– według mnie decyzja jest niespójna 
i zawiera błędy – zaznacza mecenas 
Janusz dąbrowski. i zwraca uwagę 
na pewien szczegół: – wniosek jest 
na cztery działki, zawężony do jednej 
działki. i jednocześnie obejmuje cztery 
działki dalej.

– a to znaczy, że rozszerzenie dzia-
łalności na inne działki na podstawie 
decyzji wydanej na jedną działkę będzie 
„bułką z masłem” – dodaje Monika Sie-
mion, sołtys Karakul. Stąd obawa, że 
inwestycja może się rozrastać.

– brakuje też analizy dróg dojazdowych 
– dodaje adwokat.

rada sołecka w Karakulach postano-
wiła przyjrzeć się uważniej konfliktowi 
i 7 listopada zaprosiła inwestora na spo-
tkanie. Ten jednak… nie rozwiał wątpli-
wości. – inwestor poinformował nas, że 
zamierza w tamtym miejscu składować 
odpady typu gruz, cegły, odpady budow-
lane i ustawić tam kruszarkę. Czy okolice 
cmentarza to właściwe do tego miejsce? 
leżą tam nasi bliscy – mówi Monika Sie-
mion, sołtys Karakul. – inwestycje tego 
pana, które były prowadzone wcześniej 
na ulicy bagnowskiej, wilczej, teraz będą 
przy parkanie cmentarza, wydaje się 
nam… są nielegalnym pozyskiwaniem 
piasku i żwiru, kopalin. a nie widzimy na 
to pozwoleń. bez uprawnień był kruszony 
na działce przy ul. wilczej gruz. Jesteśmy 
tym zaniepokojeni, obiekcji jest mnóstwo.

– Te działki w zasadzie wyglądają już 
w tej chwili jak takie nielegalne wysypi-
sko śmieci. To jest rozryty, zdewastowany, 
brudny teren z szeregiem jakichś rozpo-
czętych budowli, więc nikt o zdrowych 
zmysłach nie będzie chciał wybrać tam 
swojego miejsca do życia – potwierdza 
jedna z mieszkanek.

– My dojeżdżamy do swojej działki tą 
samą drogą, którą dojeżdża inwestor. 
To droga gminna, ulica wilcza. Samo-
chody o tak olbrzymiej masie powinny 
mieć zakaz wjazdu na tę ulicę. Sama 
mam wyższy samochód, a mimo to boję 
się że kiedyś tam zawisnę – ocenia inna 
mieszkanka. – do tego na działce są 
ogromne wykopy, bez jakiegokolwiek 
zabezpieczenia.

Tu należy zaznaczyć, że wojewódzki 
inspektorat Ochrony Środowiska 3 lata 
temu kontrolował już jedną z inwestycji 
inwestora z Karakul. potwierdził skła-
dowisko gruzu, ale nie dopatrzył się 
nielegalnych działań. inwestycję przy 
cmentarzu również bada.

– nie ma żadnej kontroli – zarzuca inna 
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na wojnę z inwestorem

Mała książka dla przedszkolaka

Supraśl. Paliki na grobli

„Mała książka – wielki człowiek” 
to projekt dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, w który ponownie 
włączyła się Miejska biblioteka 
publiczna w zabłudowie. Jest on 
realizowany w ramach ogólnopolskiej 
kampanii.

– akcja ta ma zachęcić rodziców do 
odwiedzania bibliotek i codziennego 
czytania z dzieckiem – mówi Monika 
Turecka, dyrektor Miejskiej biblioteki 
publicznej w zabłudowie. – Każde 
dziecko w wieku przedszkolnym, 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.

– Jako biblioteka ponownie włą-
czyliśmy się tę cenną akcję. Oddzia-
łuje ona pozytywnie na dzieci i ich 
rodziców. dzięki niej dzieci poznają 
naszą bibliotekę, czyli istotne miej-
sce w naszym miasteczku – 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.  (pw)

urząd Miejski w supraślu w związku 
z wieloma pytaniami i wątpliwościami 
dotyczącymi wbitych drewnianych 
palików na obrzeżach supraskiej 
grobli, wyjaśnia co następuje:

1. paliki na grobli mają funkcję 
zabezpieczenia w niebezpiecznych 
miejscach przed wtargnięciem osób 
i pojazdów do kanału lub rzeki Supraśl.

2. realizując inwestycję Supraski 
Szlak bioróżnorodności w ramach któ-
rego umieszczono te zabezpieczenia, 
przewiduje się także inne udogodnie-
nia i zabezpieczenia dla osób z nie-
pełnosprawnościami. będę to między 
innymi podest umożliwiający wjazd 
wózków inwalidzkich, a także tablice 
tyflograficzne dla osób niewidomych 
lub niedowidzących.

3. wprowadzenie do projektu 
Supraski Szlak bioróżnorodności 
zabezpieczeń i udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych na etapie oceny 
wniosku przez urząd Marszałkowski 
województwa podlaskiego przyczyniło 
się do przyznania dodatkowych punk-
tów temu projektowi. w konsekwencji 

czego gmina Supraśl na te wszystkie 
działania otrzymała blisko 3,5 miliona 
złotych dofinansowania unijnego 
(koszt palików w kosztorysie był osza-
cowany na kwotę 10 tysięcy złotych).

4. w celach estetycznych paliki będą 
odpowiednio przycięte, tak, aby nie 
dominowały w krajobrazie przyrod-
niczym Supraskiej grobli i wtopiły się 
w obrzeżną roślinność. Okres trwałości 
projektu wynosi 5 lat.

„Mamy nadzieje, że powyższe wyja-
śnienie w pełni wyczerpuje wątpliwości 
zgłaszane w mediach społecznościo-
wych oraz w kontaktach bezpośred-
nich” czytamy w oświadczeniu urzędu 
Miejskiego w Supraślu.  (waz)

z mieszkanek. – było pismo wysyłane 
do wiOŚ-u i dokumentacja. dwa dni 
przed kontrolą inwestor masowo robił 
wykopy i gdzieś woził ten cały syf, 
który wykopywał.

Kolejnym krokiem miało być zebra-
nie z mieszkańcami, zaplanowane 
na 15 listopada. było kilkudziesięciu 
mieszkańców, był burmistrz Supraśla, 
zabrakło… inwestora. Odmówił on też 
komentarza dziennikarzowi radia 
białystok.

Obecni na zebraniu mieszkańcy 
Karakul sprzeciwili się – w oficjalnym 
piśmie – planowanej inwestycji. – nikt 
nie chce czyjegoś prawa własności 
ograniczać, natomiast trzeba to robić 
z poszanowaniem społeczności lokal-
nej – ocenia mieszkanka Karakul.

plan na kolejne tygodnie to stworze-
nie grupy roboczej. w jej skład wejdzie 
sołtys Karakul, przedstawiciele rady 
sołeckiej oraz kancelarii adwokackiej 
reprezentującej mieszkańca, który 
decyzję zaskarżył. głównym zadaniem 
będzie opracowanie zmian w planie 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Tak, by nie mogły powstawać 
w Karakulach inwestycje uciążliwe, 
które m.in. ingerują w środowisko, 
generują hałas, emisję pyłów.

– Taka zmiana jest możliwa, bo obec-
nie trwa procedura konsultowania zapi-
sów planistycznych i mieszkańcy mogą 
wnioskować o wprowadzenie takich 
ograniczeń. Te jednak zatwierdzać 
będą radni, dlatego na tym etapie nie 
wiadomo czy do takiej zmiany planu doj-
dzie – zaznacza radosław dobrowolski, 
burmistrz Supraśla.

„w związku z tym, że inwestor na 
naszym spotkaniu się nie pojawił, mimo 
deklaracji (...) rada Sołecka raz jesz-
cze spróbuje spotkać się z inwestorem 
i raz jeszcze podjąć rozmowy” – czytamy 
w oświadczeniu sołtysa Karakul.

 Marta CiSzewSKa
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lokalny patriotyzm, tęsknota za dobrymi polskimi komediami, 
znane twarze czy brak planów na wieczór. powodów, dla których 
wielu mieszkańców Michałowa wybrało się na premierę filmu 
„ślicznotka” w kinie czajka w gminnym ośrodku kultury – było 
mnóstwo. Frekwencja dopisała, humory po seansie także.

przed seansem, mieszkańcy Micha-
łowa spotkali się z producentem filmu 
Krzysztofem bałtykiem oraz aktorami 
tj. Markiem Tyszkiewiczem, anastazją 
Hevko i Łukaszem dąbrowskim. Towa-
rzyszył im burmistrz Michałowa Marek 
nazarko.

producent filmu podziękował samo-
rządowi i mieszkańcom za umożliwie-
nie przeprowadzenia zdjęć do filmu 
właśnie w Michałowie. „wszystko było 
jak należy!” – zaznaczał i przekonywał, 
że ekipa filmowa znalazła tu ujęcia, 
których potrzebowała. przypomnijmy, 
m.in. nagrywała napis #MiCHaŁOwO, 
kręciła sceny w urzędzie Miejskim, 
pokazywała lokalne sklepy oraz amfi-
teatr.

producent filmu zdradził, że „Ślicz-
notka” zdobyła wiele festiwalowych 
nagród oraz dobrze przyjęła ją publicz-
ność, a to oznacza… powstanie sequ-
ela. Mieszkańcy Michałowa pewnie już 
nie mogą się doczekać. zdjęcia mają 
ruszyć jeszcze tej zimy.

– w niespełna miesiąc od dnia prapre-
miery, według danych dystrybutorów 

z całej polski, nasz film obejrzało 
kilkadziesiąt tysięcy widzów. lepsze 
otwarcie w tym czasie prawdopodobnie 
miał tylko film „Top gun: Maverick” – 
podkreślał Krzysztof bałtyk.

Marek Tyszkiewicz, który w filmie 
wciela się w wiceburmistrza Micha-
łowa, nie szczędził pochwał „najfaj-
niejszej gminie w polsce”. przyznał, 
że bez względu na to, jak publiczność 
przyjmie film, Michałowo zyskuje naj-
bardziej, bo zostało pokazane świetnie, 
zwłaszcza na tle białegostoku, którego 
„w filmie jest tylko trochę”.

„Ślicznotka” jeździ teraz po podla-
skich miejscowościach, ale i wyjeżdża 
za granicę. wybiera się do Stanów 
zjednoczonych, by mogła ją obejrzeć 
polonia amerykańska. produkcja trafi 
także do niemieckich kin. Kiedy na net-
flixie? Tego jeszcze nie wiadomo, ale 
na oficjalnym Facebooku „Ślicznotki” 
czytamy, że „nieprędko”.

Tym, którym jeszcze nie było dane 
oglądać „Ślicznotki”, przybliżamy 
fabułę. Historia rozgrywa się w nowo-
czesnej, ale niewielkiej miejscowości. 

lokalna pani burmistrz, która walczy 
o głosy wyborców, chce przeprowa-
dzić konkurs piękności, który ma 
jej przynieść uznanie. do wygranej 
lansuje swoją córkę. Okazuje się jed-
nak, że kandydatką do tytułu „miss” 
jest też nietypowa osoba, tytułowa 
„Ślicznotka”. Tu pojawia się pewien 
zwrot fabularny, którego zdradzać nie 
będziemy. Jak przekonują twórcy – 
to filmowa opowieść o miłości, akcep-
tacji, walce o marzenia i wartości 
oraz o polityce w ujęciu lokalnym. na 
śmiesznie, ale i z refleksją.

– Film opowiada o rzeczach, które 
są bliskie każdemu z nas, o namięt-
nościach takich jak: władza, miłość, 
prawda. Każdy z bohaterów z czymś 
się mierzy. Tytułowa „Ślicznotka” jest 
nieco wycofana, potrzebuje bodźców 
– rozmów z innymi. Ma przekonać się, 
że nie warto ukrywać swojego prawdzi-
wego „ja” i żyć w zgodzie z tym, co ma 
się w sercu – zaznaczał po zakończeniu 
zdjęć dominik Matwiejczyk, czyli reży-
ser dzieła.

narratorem „Ślicznotki” jest znany 
z najlepszych polskich komedii jak 
„Chłopaki nie płaczą”, czy „Killer” 
Cezary pazura. grają aktorzy Teatru 
dramatycznego w białymstoku (w tytu-
łowej roli występuje beata Chyczew-
ska) i białostockiego Teatru lalek, 
kabareciarze (np. robert Korólczyk 
z Kabaretu Młodych panów) i celebryci 
(m.in. dagmara Kaźmierska z programu 
TTV „Królowe Życia”). nie brak postaci 
znanych z małego i dużego ekranu, 
a wśród filmowych gwiazd są m.in. 
Joanna Kurowska, którą wielu koja-
rzy z serialem „graczykowie” i piotr 
zelt, rozpoznawalny np. za sprawą roli 
arnolda w serialu „13 posterunek”.

najlepsze dla wielu w tym wszystkim 
jest to, że mogli na ekranie zobaczyć… 
samych siebie – w roli statystów. bez 
mieszkańców i ich zaangażowania, 
z pewnością trudniej byłoby o powsta-
nie „Ślicznotki”.

O tym, gdzie i kiedy planowane są 
kolejne seanse, informuje gminny 
Ośrodek Kultury w Michałowie oraz ofi-
cjalny profil „Ślicznotki” na Facebooku.

 patryk ŚledŹ

Wielka premiera „Ślicznotki”

na premierze „Ślicznotki” w Michałowie

M I C H A Ł O W O
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dzięki dofinansowaniom z budżetu województwa ochotnicza straż pożarna w Michałowie otrzymała 
nowy sprzęt, a w Juszkowym grodzie powstanie centrum integracji społecznej.

do końca roku ma zostać ogłoszony 
przetarg na rozbudowę z przebudową 
oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w Juszkowym grodzie w gminie Micha-
łowo ramach utworzenia Centrum inte-
gracji Społecznej. w wyremontowanej 
części budynku funkcjonować ma też 
przychodnia lekarska.

urząd Miejski w Michałowie pozy-
skał niemal 340 tys. zł dofinansowa-
nia w ramach regionalnego programu 
Operacyjnego województwa podla-
skiego na remont świetlicy w Juszko-
wym grodzie. zarząd województwa 

podlaskiego wyraził zgodę na reali-
zację przedsięwzięcia zgodnie z pro-
jektem architektoniczno-budowlanym 
i zaktualizowanymi kosztorysami 
zamiennymi.

zakres prac to wykonanie rozbudowy 
i przebudowy budynku o powierzchni 
zabudowy 179,40 m kw. oraz kubaturze 
943,47 m sześć. we wsi Juszkowy gród 
wraz z budową doziemnej instalacji 
elektrycznej, a także instalacji kana-
lizacji sanitarnej.

ponadto, Ochotnicza Straż pożarna 
w Michałowie, dzięki dofinansowaniu 

pozyskanemu z budżetu wojewódz-
twa podlaskiego na zakup sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego i umunduro-
wania z przeznaczeniem dla jedno-
stek Ochotniczych Straży pożarnych 
w 2022 r. w kwocie 20 tys. zł, zakupiła 
nowe umundurowanie i wyposażenie, 
w skład którego wchodzą 4 komplety 
ubrań specjalnych i pilarka ratownicza. 
zakupione umundurowanie i wyposa-
żenie, poprawi komfort i bezpieczeń-
stwo ratowników podczas prowadzo-
nych działań ratowniczo-gaśniczych. 
 (pS)

wymienione okna, drzwi zewnętrzne, piece i ocieplone ściany fundamentowe. Trwają odbiory domów 
w Michałowie, których właściciele skorzystali z gminnego programu Termomodernizacji budynków 
i lokali Mieszkalnych.

burmistrz Michałowa Marek nazarko 
i przewodnicząca rady Miejskiej 
Maryla ancipiuk uczestniczyli w ofi-
cjalnym odbiorze trzech pierwszych 
domów. nieruchomości położone są 
w Michałowie-Kolonii oraz w mieście 
Michałowo. ich właściciele uzyskali 
dofinansowanie (średnio 15 tys. zł) 
z gminnego budżetu na ocieplenie 
ścian fundamentowych, stropodachu 
oraz wymianę pieców, okien i drzwi 
zewnętrznych.

Tak działa „program Termomoderni-
zacji budynków i lokali Mieszkalnych 
położonych na terenie gminy Micha-
łowo w latach 2020-2024”.

wcześniej, 26 października br. – 
w ramach tego samego programu 
– nastąpiło oficjalne przyłączenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle do 
sieci ciepłowniczej związanej z bioga-
zownią. Skorzystało z tego 120 rodzin, 
a samorząd gminy przeznaczył na ten 
cel 400 tys. zł. – To rozwiązanie znacz-
nie obniży nam koszty ogrzewania – nie 
ma wątpliwości Halina lewsza, prezes 
SM Osiedle.

gmina zapowiada, że będzie pró-
bowała przyłączać kolejne budynki 
do sieci ciepłowiczej. Obecnie, są do 
niej podłączone np. wszystkie obiekty 
użyteczności publicznej tj. m.in.: urząd 
Miejski, szkoły czy pływalnia.

zgodnie z uchwałą rady Miejskiej 
w Michałowie, termomodernizacja 
może obejmować m.in.: wymianę 
wewnętrznej instalacji ogrzewania, 
przyłączenie do sieci ciepłowniczej 

czy docieplenie i hydroizolację ścian 
zewnętrznych, podłogi na gruncie lub 
stropu nad nieogrzewaną piwnicą. 
dofinansowanie może wynieść do 15 
lub do 20 tys. zł w zależności od tego, 
o jakim budynku mowa i jakie rozwiąza-
nia zostaną wobec niego zastosowane.

do końca tego roku planowanych jest 
w sumie 15 odbiorów domów, które 
otrzymały gminne dofinansowania. 
 (pS)

Wojewódzkie dofinansowania

Docieplone domy w Michałowie 
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Listopadowy
raport z granicy
skradziony we Francji, odzyskany w bobrownikach – bus o wartości 
110 tys. złotych. do tego zagubiony w lesie grzybiarz-senior – 
odnaleziony niedaleko wsi skroblaki przez funkcjonariuszy sg w 
bobrownikach. To wyjątki od reguły na polsko-białoruskiej granicy 
w listopadzie. regułą są akcje związane cudzoziemcami, takie jak 
na przykład ta z 11 listopada – kiedy na terenie nadzorowanym 
przez psg bobrowniki do polski przez świsłocz przeprawiło się 
nielegalnie 20 osób (obywateli syrii, egiptu, kongo, algierii).

najbardziej spektakularna i wstrzą-
sająca w listopadzie bez wątpienia była 
akcja ratowania 10 migrantów, którzy 
utknęli na bagnach nad zalewem Sie-
mianówka (w nocy 8.11). ratowało ich 
80 funkcjonariuszy Straży granicznej, 
strażaków i żołnierzy.

uTknęli na bagnach

– wszyscy, zarówno cudzoziemcy, 
jak i funkcjonariusze byli wycieńczeni 
i nie mieli możliwości bezpiecznego 
powrotu pieszo. do akcji wezwany 
został wojskowy śmigłowiec – opisuje 
mjr Sg Katarzyna zdanowicz.

na pokład śmigłowca podczas dwu-
krotnego przelotu udało się podjąć 

wszystkie osoby, zarówno migrantów, 
jak i ratowników. na przygotowanym 
lądowisku w miejscowości Siemia-
nówka czekały już zespoły ratownic-
twa medycznego. akcja ratownicza 
zakończyła się o godzinie 4:15, trwała 
ponad 10 godzin. Jak informuje mjr 
zdanowicz, uratowano 8 obywateli Sri 
lanki, 1 obywatela pakistanu i 1 oby-
watela indii.

znowu rekord

Kolejny niechlubny rekord padł 
w długi weekend. w dniach 10-13 listo-
pada do polski z białorusi próbowało 
nielegalnie przedostać się 338 osób 
z aż 26 państw. To afganistan, erytrea, 

nepal, gwinea, Kamerun, Togo, arabia 
Saudyjska, Sudan, Jemen, Syria, gam-
bia, ruanda, Somalia, ghana, etiopia, 
iran, Maroko, Kongo, egipt, algieria, 
iran, Turcja, Mali, Czad, Komory i ban-
gladesz.

na odcinku strzeżonym przez Sg 
w bobrownikach i Krynkach migranci 
zazwyczaj przedostają się przez Świ-
słocz. To jeden z nielicznych odcin-
ków na polsko-białoruskiej granicy, 
na którym nie ma zapory. To w takich 
miejscach obecnie przebiegają najpo-
pularniejsze szlaki przemytu ludzi.

szlaki przeMyTu

Jednego z przemytników Sg zatrzy-
mała na przykład 10 listopada w Jusz-
kowym grodzie (gmina Michałowo). 
Obywatel ukrainy przyjechał odebrać 
8 obywateli Syrii, którzy nielegalnie 
przekroczyli polsko-białoruską gra-
nicę. usłyszał zarzut pomocnictwa 
w organizowaniu nielegalnego prze-
kroczenia granicy, ma zakaz wjazdu 
do krajów strefy Schengen na 5 lat. 
wszczęte zostało też wobec niego 
postępowanie administracyjne w celu 
wydania decyzji zobowiązującej go do 
powrotu do kraju pochodzenia.

ratowanie cudzoziemców na bagnach [fot. pOSg]

ratowanie cudzoziemców na bagnach [fot. pOSg]

Centrum Monitorowania w podlaskim Oddziale Straży 
granicznej [fot. pOSg]
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Funkcjonariusze z podlaskiego 
Oddziału Sg w tym roku zatrzymali 
już w sumie 420 pomocników i orga-
nizatorów w nielegalnym przekrocze-
niu granicy polsko-białoruskiej (288) 
i polsko-litewskiej (132).

zapora elekTroniczna

wsparciem w patrolowaniu granicy 
ma być stopniowo uruchamiana zapora 
elektroniczna. – w listopadzie trwały 
odbiory techniczne na pierwszym 
odcinku, w Kuźnicy. To tam najpierw 
zacznie działać bariera elektroniczna 
– mówi Katarzyna zdanowicz z podla-
skiego Oddziału Straży granicznej.

– Oddajemy dziś pierwszy odci-
nek gotowej zapory elektronicznej 
na granicy z białorusią. Myślę, że 
na koniec roku powinniśmy już mieć 
całość zapory – powiedział 18 listo-
pada minister spraw wewnętrznych 

i administracji Mariusz Kamiński.
pierwszy odcinek to 21 kilometrów 

granicy, którego będzie strzegło ponad 
300 kamer dzienno-nocnych i termo-
wizyjnych. w białymstoku działa już 
centrum, które przez całą dobę będzie 
analizować sygnały wysyłane spod pol-
sko-białoruskiej granicy.

– 90% postawionych słupów, 90% 
wkopanych kabli transmisyjnych i zasi-
lających, 30% kamer ustawionych na 
słupach, 30% kabla sejsmicznego, 
więc wszystko idzie w dobrym kierunku 
– dodaje w rozmowie na antenie pol-
skiego radia białystok gen. Sg andrzej 
Jakubaszek, komendant podlaskiego 
Oddziału Straży granicznej. Szacuje, 
że potrzeba jeszcze kilkunastu tygodni 
do pełnego skonfigurowania bariery 
elektronicznej.

Minister MSwia Mariusz Kamiński 
oraz wiceminister MSwia Maciej wąsik 
odwiedzili podlaski Oddział Straży 

granicznej. w wydarzeniu związanym 
z zakończeniem prac przy pierwszym 
odcinku bariery elektronicznej na gra-
nicy polsko-białoruskiej wziął udział 
również komendant główny Straży 
granicznej gen. dyw. Sg Tomasz praga.

Minister Kamiński przypomniał, że 
rok temu doszło do wydarzeń, podczas 
których dochodziło do agresywnych 
prób przekroczenia granicy polsko
-białoruskiej. – Sceny, których chcie-
libyśmy uniknąć, a które zafundował 
nam reżim białoruski. a tak naprawdę 
była to akcja przygotowująca wojnę na 
ukrainie – dodał.

niecodzienni goście

placówka Sg w Michałowie miała też 
na początku listopada niecodziennych 
gości – niemiecką delegację na czele 
z Katrin göring-eckardt, wiceprzewod-
niczącą bundestagu. pytali o sytuację 
na granicy i oglądali zaporę w rejonie 
patrolowanym przez funkcjonariuszy 
z Michałowa. – przewodnicząca i jej 
delegacja mieli okazję skonfronto-
wać swoją wiedzę na temat sytuacji 
na polsko-białoruskiej granicy, którą 
nabyli przede wszystkim z przekazów 
medialnych i od osób trzecich nie-
zaangażowanych w ochronę granicy 
polsko-białoruskiej – zaznacza mjr Sg 
Katarzyna zdanowicz.

do placówek Sg trafiają kolejne 
transporty z rzeczami dla cudzoziem-
ców. w listopadzie m.in. Caritas polska 
przekazało 80 pakietów pomocowych. 
To plecaki z odzieżą, środkami higie-
nicznymi, wodą, żywnością z długo-
trwałym terminem przydatności. za 
ich rozdysponowanie odpowiadają 
w placówkach Sg koordynatorzy do 
spraw humanitarnych.  (mc)

pakiety pomocowe dla cudzoziemców [fot. pOSg]

Otwarcie zapory elektronicznej [fot. pOSg]

ratowanie cudzoziemców na bagnach [fot. pOSg]

wizyta delegacji z niemiec na granicy [fot. pOSg]

Centrum Monitorowania w podlaskim Oddziale Straży 
granicznej [fot. pOSg]
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Narodowe Święto Niepodległości

ZABŁUDÓW
 zdjęcia z uroczystości w zabłudowie: wojciech nowik, Marta Śliwińska
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Narodowe Święto Niepodległości

zdjęcia z uroczystości w Supraślu: urząd Miejski w Supraślu

SUPRAŚL
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zdjęcia z uroczystości w Michałowie: gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

MICHAŁOWO
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zdjęcia z uroczystości w gródku: dorota Sulżyk, radek Kulesza - gCK w gródku

GRÓDEK
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Mija 27 lat od zamknięcia największej fabryki w gródku. zostały 
już tylko pamiątki i pamięć byłych pracowników. wspomnienia 
na chwilę ożyły dzięki wystawie rzeczy wyprodukowanych i 
używanych w karo. kolorowej bielizny, maszyny do szycia, filiżanek 
z zakładowej stołówki.

– To ważna część naszej historii. 
Moja mama pracowała w Karo całe 
życie, więc chcę teraz dzieciom poka-
zać – mówi dorota bójko, zagadnięta 
w drodze na wystawę.

Ten rozdział w historii wielu rodzin 
z gródka zaczyna się w 1959 roku. 
produkcja włókiennicza w gródku 
ruszyła dzień przed najważniejszym 
w prl-u Świętem Odrodzenia polski 
(obchodzonym 22 lipca). Od tego 
momentu nierozerwalnie związany 
z zakładem był jego kierownik anatol 
Kondrusik (od 1986 roku zastąpił go 
Mikołaj grycuk).

hale po gródeckich Żydach 

wówczas w zakładzie pracowało już 
niemal 80 osób w ramach bartoszyc-
kich zakładów przemysłu dziewiar-
skiego. zajmował odremontowane po 
wojnie budynki po fabryce włókienni-
czej należącej do… gródeckich Żydów. 
gdyby chcieć to ułożyć sobie chronolo-
gicznie, trzeba cofnąć się do XiX wieku. 
To właśnie wtedy zaczyna się historia 
przemysłu włókienniczego w gródku.

i to właśnie w miejscu, gdzie przed ii 
wojną światową działały fabryki włó-
kiennicze gródeckich Żydów (Fabryka 
Sukna rapelski landau i S-ka przy ul. 
Fabrycznej), po zakończeniu wojny 

Karo. Wystawa utkana 
ze wspomnień

ZOBACZ

 NASZA

TRANSMISJE 

Z OTWARCIA
´

´

G R Ó D E K
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zaczyna się rozwój państwowego prze-
mysłu włókienniczego. wstępem jest 
powołanie w lipcu 1949 roku białostoc-
kich zakładów przemysłu wełnianego 
im. Sierżana. ich częścią był zakład 
w gródku, który miał działać w znisz-
czonych budynkach przejętej na wła-
sność państwa w sierpniu 1950 roku 
dawnej fabryki Żoracha repelskiego 
i abrama landau (nie było kontaktu 
z właścicielami, tak wynika z ogłosze-
nia zamieszczonego w białostockim 
dzienniku wojewódzkim). w odre-
montowanych ruinach przygotowano 
m.in. czesalnię wełny i wykończalnię. 
pracę znalazło kilkanaście osób, które 
oceniały stan bel sukna przywożonych 
w białymstoku i w razie konieczności 
uzupełniały ubytki.

w 1954 r. zakład w gródku przeszedł 
z zakładów im. Sierżana do białostoc-
kich powiatowych zakładów przemysłu 
Terenowego. w hali po zlikwidowanej 
czesalni zaczęto produkować gwoździe 
i wózki transportowe. wytwarzane były 
też niewielkie ilości m.in. kołder, płasz-
czy, koszul.

od barToszyc do siedlec 

w 1959 roku zakład w gródku prze-
jęły bartoszyckie zakłady przemysłu 
dziewiarskiego i zaczęły organizować 
produkcję dziewiarską na większą 
skalę. prawdziwy awans nastąpił pod 
koniec 1963 roku, kiedy to fabryka gró-
decka staje się częścią zakładów prze-
mysłu dziewiarskiego „Karo” (z główną 
siedzibą w Siedlcach). lata 60. to czas 
stopniowej rozbudowy i modernizacji 
fabryki. przełomem było oddanie do 
użytku nowej, dużej hali produkcyjnej 
na początku lat 70.

działała krajalnia, szwalnia, pakow-
nia, były magazyny i spedycja. w gró-
deckim Karo pracowało wówczas ponad 
400 osób (prawie 90 procent załogi 

stanowiły kobiety). z czasem zaczęto 
dowozić pracowników z okolicznych 
wsi. najwięcej, bo ponad 700 osób, 
pracowało w fabryce na początku lat 
80. po kilku latach… produkcja zaczęła 
maleć.

w gródku najsmutniejszą pamiątką 
po Karo są opuszczone hale produk-
cyjne przy ul. Fabrycznej, dziś w pry-
watnych rękach i raczej bez perspektyw 
na jakąkolwiek zmianę. 

praca i nowoczesnośĆ 

– pracowałam tam od 1 kwietnia 
1968 roku, aż do 1996. prawie cały 
gródek tu pracował i jeszcze z okolicy 
dowozili, nawet z Krynek – wspomina 
anna gogiel. – a teraz jak spojrzeć 
na ten nasz zakład, że tam drzewa 
w środku rosną… a u nas pamiętam 
piękne róże były, piękne było podwórko, 
bo o to dbał placowy. a teraz nic nie 

wójt wiesław Kulesza: Karo to był powiew nowoczesności w gródku

Sylwester Jarocki: bawiłem się w fotografię wtedy, to było moje hobby
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ma, strach patrzeć na ten zakład.
za to wciąż żywym świadectwem 

dawnej świetności mogą być… bloki 
mieszkalne w gródku. pierwszy blok 
zakładowy oddano do użytku w 1962 
roku. 

– To był powiew nowoczesności 
w gródku. pojawiła się kotłownia 
z prawdziwego zdarzenia, sieć ciepłow-
nicza, oczyszczalnia ścieków – wylicza 
wiesław Kulesza, wójt gminy gródek.

był też żłobek i przedszkole dla 
dzieci pracowników Karo, przychodnia 
lekarska, przyzakładowa stołówka. 
– działała też szkoła przyzakładowa 
w Michałowie, a u nas były praktyki. 
uczyłam młodych szyć na naszych 
maszynach. Miałam dwie grupy 
dziewczyn, naprawdę dobrze się 

pracowało – dodaje anna gogiel, która 
na początku była szwaczką, a później 
instruktorem nauki zawodu. – Szkoda, 
że nasze Karo upadło.

praca i Życie

dowodem wielkości minionej epoki 
są zdjęcia Sylwestra Jarockiego, wów-
czas nastolatka. – bawiłem się w foto-
grafię wtedy, to było moje hobby. byłem 
zapraszany do Karo i fotografowałem 
wyróżniających się pracowników. Część 
negatywów oddałem, części jeszcze 
muszę poszukać. To nie są wszystkie 
fotografie – wyjaśnia autor zdjęć. Jego 
fotografie krążą do dziś po gródku. 
Tak, jak wspomnienia o Karo. zdjęcia 

te można było oglądać na wystawie 
w gminnym Centrum Kultury.

– na jednej z tych fotografii jest mój 
zespół i ja tam stoję – mówi Maria 
Miruć-Śliwkowska i uśmiecha się na 
widok dobrze znanego sobie zdjęcia. 
w Karo przepracowała 31 lat. pierw-
szych 10 lat jako szwaczka, kolejnych 
15 lat jako brygadzistka. – później 
w kontroli technicznej jako brakarz 
pracowałam. Jako brygadzistka mia-
łam w swoim zespole ponad 50 osób. 
Musiałam im rozdzielić pracę, dopilno-
wać, żeby ładnie szyli i żeby porządek 
był. bywało, że pracowaliśmy na 3 
zmiany po 8 godzin. w nocy też. prze-
ważnie żeśmy szyli dla wojska bieliznę, 
bardzo duże było na to zapotrzebowa-
nie.

pracownicy zakładu Karo na wystawie w gminnym Centrum Kultury w gródku
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dowody paMięci

ale nie tylko, czego dowody wisiały 
przez miesiąc w holu gminnego Cen-
trum Kultury w gródku. – na początku 
myśleliśmy, że na naszej wystawie 
będą głównie zdjęcia i trochę ubrań 
– opowiada dorota Sulżyk, jedna z ini-
cjatorek wystawy poświęconej Karo. – 
a potem okazało się, że ludzie zaczęli 
nam przynosić ubrania z metkami i że 
przechowują to wszystko w szafach. 
bo fajna bawełna, bo żal wyrzucić, bo 
może się przyda… a przecież KarO nie 
ma już od 27 lat.

produkowane w gródku ubrania tra-
fiały na eksport do norwegii, anglii, 
Finlandii, Stanów zjednoczonych, libii, 
zSrr. – z ubrań na wystawie mieliśmy 
reformy, podkoszulki, koszulki z krót-
kim rękawem i z długim rękawem, 
kalesony. różne wzory, różne kolory. 
była też sukienka, garsonka, piżamka 
– dodaje dorota Sulżyk. – były fartu-
chy pań, które pracowały przy maszy-
nach. Fajne wzory, super kolorowe. 
wyobrażam sobie, że to bardzo wesoło 
wyglądało. bo zdjęcia, które mamy, są 
czarno-białe i nie widać tego.

był też prawdziwy rarytas: dwie 
oryginalne maszyny do szycia z Karo, 
a nawet znalazła się na ekspozy-
cji praca magisterska poświęcona 
zakładowi przemysłu dziewiarskiego 
w gródku. O tych wszystkich rzeczach 
i o historii zakładu opowiadała uczniom 
odwiedzającym wystawę Magdalena 
Łotysz, pomysłodawczyni wystawy 
i dyrektor gminnego Centrum Kultury 
w gródku. wspólnie z radosławem 
Kuleszą z gCK nagrali film „Ostatni 
wychodziłem z zakładu…”

ze łzaMi w oczach

– pani dyrektor naszego domu kul-
tury namówiła mnie do wystąpienia 
w tym filmie. Oj mocno biło mi serce, 
jak go oglądałam – wspomina anna 
Seweryn, szwaczka, rysowaczka 
i brakarka z Karo. – 20 lat tam pra-
cowałam, kawał życia. i dokładnie 
pamiętam moment, kiedy zamykali 
zakład. ze łzami w oczach wracałam 
wtedy do domu. bo przyjechałam tutaj 
do pracy spod augustowa, jak byłam 
piękna i młoda – śmieje się pani 
anna. – i zostałam. wyszłam za mąż, 

mam dzieci, życie sobie tu ułożyłam. 
a Karo wciąż z sentymentem wspo-
minam i ludzie tacy ludzcy tam byli. 

1 maja 1995 roku zarządca z Siedlec 
rozpoczął likwidację zakładu w gródku. 
pracę straciło 240 osób. Tak kończy się 
ten rozdział historii gródka.

 Marta CiSzewSKa

anna Seweryn: dwadzieścia lat tam pracowałam 

Maria Miruć-Śliwkowska: na tym zdjęciu jest mój zespół i ja tam stoję

OBEJRZYJCIE

FILM

O KARO
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czym jest polska racja stanu w gminach z pogranicza – 
zróżnicowanych kulturowo, religijnie, narodowościowo? na to 
pytanie siedem lat temu odpowiedział sobie henryk suchocki, 
kiedy zdecydował się zostać radnym powiatowym z okręgu 
obejmującego gminy: supraśl, gródek, Michałowo.

czym jest polska racja stanu na 
naszym pograniczu?

Henryk Suchocki: – racja stanu… na 
naszym pięknym i zróżnicowanym pod-
lasiu, jak i w całej polsce – to utrzyma-
nie politycznej suwerenności i teryto-
rialnej integralności państwa. dodam, 
że w duchu i rzeczypospolitej, której 
jesteśmy – tu szczególnie – spadko-
biercami, może nawet bastionem, 
bo tamta pierwsza rzeczypospolita, 
także dzięki różnorodności narodowej 
i wyznaniowej, była kiedyś przedmu-
rzem europy. dziś byśmy powiedzieli: 

obrońcą chrześcijańskich i europej-
skich wartości. To przecież wyzwanie 
dla wszystkich chrześcijan: katolików, 
prawosławnych, protestantów.

Jak długo jest pan radnym?
– To moja druga kadencja. wybory 

samorządowe były pod koniec 2014 
r., a ja na początku 2015 r. zastąpi-
łem Marka Szutko, który po trzech 
miesiącach zrezygnował, bo nie mógł 
być jednocześnie wiceburmistrzem 
Supraśla i radnym powiatowym. Od 
początku niezmiennie startuję z listy 

prawa i Sprawiedliwości. zachęcił mnie 
do tego śp. Krzysztof putra, gdy zauwa-
żył mnie w 2001 r. na zebraniu założy-
cielskim podlaskiego komitetu prawa 
i Sprawiedliwości. Jako radny w 2015 
r. trafiłem na bardzo niespokojny czas, 
związany choćby z podziałem gminy 
Supraśl. wiele też się działo w samej 
radzie powiatu.

i był pan przeciwko podziałowi 
gminy supraśl, bo...

– bo razem możemy więcej. dwie 
małe gminy, które powstałyby po 
podziale, nie udźwignęłyby własnych 
i zleconych zadań samorządowych, 
a przynajmniej z ogromnym trudem 
i wielkimi kosztami. duże środki 
pochłaniałaby administracja, nie stać 
byłoby samorządów na rozbudowę 
szkół w Ogrodniczkach czy Sobolewie.

Jak było w radzie powiatu?
– bez problemów wszedłem do 

zespołu, klubu radnych piS. Koleżanki 
i kolegów znałem z wcześniejszej dzia-
łalności. Jako prawo i Sprawiedliwość 
przez dwa lata stanowiliśmy silną, ale 
mniejszość, było nas 10 na 27 radnych. 
w 2016 r. w rządzącej powiatem koali-
cji pO-pSl – nasze podlasie doszło 
do rozłamu. Kilku radnych zawiązało 
z nami koalicję i odtąd mieliśmy więk-
szość w radzie. nie udało się nam 
jednak odwołać zarządu i starosty 
antoniego pełkowskiego. Ta dwuwła-
dza miała jednak i pozytywne strony, 
bo w ważnych sprawach wypracowy-
waliśmy kompromis. Choćby w kwestii 
ratowania szpitala w Łapach czy roz-
budowy starostwa, nie mówiąc o wielu 
inwestycjach drogowych.

poprzednia kadencja kojarzy się 
z częstymi głosowaniami na sesjach 
za odwołaniem starosty…

– potrzebna była nie bezwzględna 
większość, ale kwalifikowana. próbo-
waliśmy jednak wielokrotnie, czasem 
po to, aby starosta i zarząd nie zapo-
mnieli, że mamy zdecydowaną więk-
szość w radzie. Kiedyś znajomy prawnik 
powiedział mi, że ustalamy nową linię 
postępowania w takich sprawach. nie 
przeszkadzało to nam jednak współ-
pracować ponad podziałami w wielu 
istotnych kwestiach.

Najważniejsza jest
polska racja stanu

henryk suchocki
radny powiatu białostockiego, startował z list prawa i Sprawiedliwości; dzia-
łacz nSzz „Solidarność”. pochodzi z okolic augustowa, w 1988 r. przyjechał 
do Supraśla – jak mówi: „za miłością i pracą”. Jest nauczycielem w miejscowej 
podstawówce.
w połowie października 2022 r. otrzymał brązowy Krzyż zasługi, przyznany mu 
za pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.
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a teraz znów nie idziecie po linii… 
ogólnopolskich podziałów politycz-
nych.

– dużo zależy od osobowości sta-
rosty i radnych. Obecny starosta, Jan 
bolesław perkowski, przyszedł do 
samorządu z biznesu. Jest człowie-
kiem negocjacji i dialogu. Mamy wielu 
bardzo doświadczonych radnych. 
a w radzie stabilną większość. w koali-
cji z piS jest „nasze podlasie”, dwóch 
radnych niezależnych oraz radny z pSl. 
Koalicja Obywatelska – chociaż w skali 
kraju jest opozycją totalną – to w radzie 
powiatu białostockiego jest rzeczowa 
i merytoryczna. na przykład kiedy 
głosowaliśmy za udzieleniem pomocy 
służbom na granicy, to wszyscy byli za. 
To jest właściwe rozumienie polskiej 
racji stanu, także w wymiarze lokal-
nym.

właściwe, czyli jakie?
– właściwe rozumienie racji stanu 

jest wówczas, gdy rozumie się, kiedy 
interes państwa jest ważniejszy, niż 
inne i kiedy należy działać na jego 
rzecz. wówczas jest on ponad wszyst-
kimi podziałami, zwłaszcza politycz-
nymi. Mój okręg to gminy: Supraśl, gró-
dek, Michałowo. zwłaszcza w gminach 
Supraśl i gródek obserwuję, jak dobrze 
to rozumieją, utożsamiając się z pań-
stwem polskim, jak okazują to postawą 
obywatelską, jak wspierają obronę gra-
nic itd. Tamtejsze samorządy, ale tak 
generalnie jest niemal na całym pod-
lasiu, są bez wątpienia propaństwowe.

Owszem, zdarzają się jakieś gry poli-
tyczne, ale to zdecydowane wyjątki. 
na przykład w sierpniu w Michałowie 
składaliśmy, jako delegacja prawa 
i Sprawiedliwości, wiązankę kwiatów 
na Święto wojska polskiego. w mieście 
nie wywieszono biało-czerwonych flag, 

jak wszędzie, a przecież tam mieszka 
wielu mundurowych, więc choćby dla-
tego należało się symboliczne podkre-
ślenie znaczenia tego dnia. burmistrz, 
jak gdzieś przeczytałem, tłumaczył, że 
nie ma takiego obowiązku… nie cho-
dzi jednak o obowiązek, ale o postawę 
obywatelską. w tym i ubiegłym roku 
w Święto niepodległości w Michało-
wie na uroczystościach nie było przed-
stawicieli wojska polskiego, Straży 
granicznej i policji. długo będzie się 
pamiętać, jak kryzys na polsko-biało-
ruskiej granicy próbowano rozgrywać 
politycznie, uderzając w polskie służby.

zamierza pan kandydować w nad-
chodzących wyborach samorządo-
wych?

– Tak. Kiedyś namawiano mnie, aby 
zostać w Supraślu radnym gminnym, 
ale że uczę tu w szkole podstawowej, 
to chcę uniknąć niezręcznej sytuacji, 
że będąc podwładnym jako pracownik, 
mógłbym jako radny kontrolować wła-
dze szkoły.

w nadchodzących wyborach będę 
kandydował do rady powiatu z listy 
prawa i Sprawiedliwości. niedawno 
artur Kosicki, pełnomocnik okręgowy 
piS, mianował mnie pełnomocnikiem 
na okręg wyborczy, obejmujący gminy: 
Supraśl, gródek, Michałowo. Kom-
pletuję zespół, prowadzę rozmowy 
z potencjalnymi kandydatami na naszą 
listę. Chcemy mądrze łączyć doświad-
czenie starszych i zapał młodych.

Mam 61 lat, a ponieważ zdrowie 
pozwala, chciałbym kontynuować 
pracę w powiecie. Takie doświadczenie 

zdobywa się latami. pełniąc tę funk-
cję, poznałem też wielu wspaniałych 
ludzi, zasłużonych dla regionu. uwiel-
biam spotkania w małych odległych 
wioskach, osadach, na lokalnych uro-
czystościach, imprezach, festynach, 
dożynkach. rozmowy z proboszczami 
obydwu wyznań chrześcijańskich, 
z sołtysami, radnymi gminnymi, 
kołami gospodyń wiejskich. dodają mi 
siły i motywują do działania. Odnoszę 
wrażenie, że jestem dobrze odbierany 
przez mniejszość białoruską, przez 
duchownych prawosławnych. w tym 
roku podczas wakacji miałem tylko dwa 
całkowicie wolne weekendy, pozostałe 
to były wyjazdy na uroczystości i spo-
tkania w okręgu Supraśl – gródek – 
Michałowo. i – zapewniam – nie żałuję 
tych pięknych dni, żaden kurort nie da 
takiej satysfakcji, jak wysłuchiwanie 
ludzi, poznanie ich problemów i nie-
sienie im pomocy. Choć, oczywiście, 
nie zawsze jest to łatwe.

zaczepiają pana ludzie na ulicy ze 
swoimi problemami?

– a choćby wczoraj… pani pod bie-
dronką zapytała, czy ośrodek zdrowia 
w Supraślu zwiększy ofertę o lekarzy 
specjalistów. Ośrodek leży na nieru-
chomości należącej do powiatu i już 
wcześniej zachęcaliśmy do posze-
rzenia oferty medycznej, choćby we 
współpracy ze szpitalem w Łapach, jak 
to obecnie robimy w Czarnej białostoc-
kiej. Tu się nie udało, ale może będzie 
okazja, by do tematu wrócić.

na obchodach narodowego Święta 
niepodległości w Supraślu dokończenie na następnej stronie

na dożynkach w gródku
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a najważniejsze problemy powiatu 
to…

– To zaszłości, na które nie mieliśmy 
wpływu, ale jakoś sobie z nimi radzimy. 
na przykład wielka sieć dróg, z których 
wiele nie powinno być drogami powia-
towymi. To szpital w Łapach, na który 
dawniej można było uzyskać wielkie 
dotacje, ale nie sięgano po nie. nam 
jednak udało się go uratować i jest 
teraz naszą dumą. To niedofinanso-
wywane dawniej szkoły, ale to też się 
zmieniło. właśnie szczególnie bliskie 
są mi sprawy oświatowe – jestem 
nauczycielem i przewodniczącym 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej rady powiatu. zależy mi na 
funduszach dokształcania nauczycieli. 
ale wiem też, że dobre funkcjonowa-
nie szkół nie zależy tylko od pozycji 
w budżecie.

Sporym wyzwaniem jest rekrutacja 
do szkół, w którą musi się angażować 
cała społeczność lokalna. pewnie 
zaskoczeniem było swego czasu prze-
kazanie naszej szkoły średniej gminie 
Michałowo, ale gmina rozumiała, że 
w innym wypadku szkoła nie przetrwa. 
Także gmina Czarna białostocka będzie 
starała się ratować upadającą szkołę 
powiatową u siebie. gmina może mieć 
zdecydowanie większy wpływ na rekru-
tację i lepiej odczytywać zapotrzebo-
wanie co do kierunków i sposobów 
kształcenia. gratuluję gminom decyzji 
i odwagi, ale bez tego dni tych szkół 
byłyby policzone. w 2014 r. w Supra-
ślu powiat szkołę zamknął, bo nikt nie 

podjął się jej ratowania.
w tej kadencji poprawa jest ogromna, 

dzięki funduszom rządowym – nie tylko 
na remonty dróg. Tak dużych pieniędzy 
nigdy wcześniej nie było… poczyniliśmy 
również olbrzymie nakłady w naszych 
czterech dpS-ach i domach dziecka. 
rozpoczęliśmy rozbudowę siedziby 
starostwa, aby obywatele załatwiali 
sprawy w jednym miejscu, a urzędnicy 
pracowali w godziwych warunkach, jak 
na XXi wiek przystało.

Mamy do utrzymania również wielką 
sieć dróg – 1100 kilometrów, w nie 
najlepszym stanie, po latach zanie-
dbań. Tu rządowe dotacje są szcze-
gólnie duże. pamiętam czasy, kiedy 
do „schetynówek” powiaty mogły 
zgłaszać tylko jedną lub dwie drogi 
w roku. Mimo że połowę środków 
dawała gmina. na sesjach toczyły się 
prawdziwie „homeryckie” boje, które 
drogi wskazać. decydowała większość 
w radzie. decydowała polityka... Teraz 
tego nie ma.

nie decyduje polityka?
– Teraz przychodzi wójt lub bur-

mistrz do starosty lub do zarządu 
i mówi, że chcę wyremontować 
wspólnie z powiatem taką drogę i ma 
środki gminne. Tyle że do wojewody 
nie dwie, ale dwadzieścia dróg jest 
zgłaszanych i znajdują się na to pie-
niądze. Tu nie ma polityki. Chyba że 
polityka budżetowa, na przykład co do 
wygospodarowania wkładu własnego. 
z budżetowymi ograniczeniami mierzy 

się na przykład gródek. To obszarowo 
największa gmina w powiecie bia-
łostockim, ze skromnym budżetem 
i największą siecią dróg, co faktycz-
nie generuje problemy. ale wspólnie 
robimy, co możemy. Między innymi 
bardzo nam zależy na drodze bobrow-
niki – Mostowlany – Jałówka i liczymy 
na zapowiadane przez MSwia fundu-
sze na remonty przygranicznych dróg, 
w związku z budową zapory granicznej. 
były już dwa przetargi na opracowanie 
dokumentacji i przeznaczyliśmy na 
ten cel po 300 tys. zł. wyszło więcej, 
bo ponad 400 tys. zł, ale gmina gródek 
zapewniła, że dołoży. na decyzję gminy 
Michałowo jeszcze czekamy. Są też 
inne problemy z dokumentacją, to tzw. 
uwłaszczenie się z art. 73, co, niestety, 
czasem trwa długo, jak w Słuczance. 
ale tempo zmian i tak jest wielkie. 
pokazaliśmy to niedawno na podsu-
mowaniu naszych czterech lat rządów 
w powiecie. zachęcam do obejrzenia 
w internecie krótkiej prezentacji. na 
bieżąco staramy się rozwiązywać każdy 
problem.

 rozmawiała Marta CiSzewSKa

zdjęcia pochodzą z archiwum prywatnego 
Henryka Suchockiego

w Królowym Moście

w Michałowie w dniu Święta wojska polskiego
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Kościół Świętych apostołów piotra i pawła w zabłudowie

Marianna, Janina, irena, Jadwiga, 
helena to najczęściej nadawane 
imiona dziewczynkom w latach 1925-
1934. andrzej, adam, krzysztof, woj-
ciech, Marek cieszyli się największą 
popularnością od 1965 do 1974 r. 
dane te pochodzą z ksiąg metry-
kalnych parafii rzymskokatolickiej 
w zabłudowie.

w 2007 roku w pierwszym tomie 
„rocznika zabłudowskiego” ukazał się 
interesujący tekst Katarzyny gorzel-
skiej pt. „imiennictwo parafii rzymsko-
katolickiej zabłudów w latach 1915-
2004”. autorka włożyła ogrom pracy 
w sprawdzenie i policzenie, jakimi 
imionami chrzczono dzieci w okresie 
prawie dziewięćdziesięciu lat.

Jak wiadomo imię i nazwisko służy 
do identyfikowania człowieka. imię jest 
nadawane dziecku przez rodziców po 
jego urodzeniu i towarzyszy przez całe 
jego życie. To rodzice mają ten przywi-
lej, żeby obdarzyć dziecko imieniem, 
w przeciwieństwie do nazwiska, które 
jest dziedziczone po rodzicach.

iMię nie JesT przypadkowe

– imię jest cząstką nas samych 
i naszego życia. nie powinno być przy-
padkowe, gdyż jest słowem, na które 
po urodzeniu reagujemy natychmiast, 

to część naszej tożsamości, komunikat 
dla świata – pisze Katarzyna gorzelska.

w latach 1915-1924 nadając dzie-
ciom imiona płci żeńskiej, wykorzy-
stano ich 62. wśród dziewcząt do naj-
popularniejszych należały: Marianna, 
Jadwiga, Stanisława, Janina, broni-
sława i Józefa. Tylko jeden raz w bada-
nym okresie wystąpiły następujące 
imiona: adelajda, alojza, aniela, Filo-
mena, Franciszka, grażyna, Kamila czy 
Krystyna.

wśród chłopców prym wiedli: Józef, 
antoni, Jan, wacław, Kazimierz, Michał 
i edward. rzadkością były imiona takie 
jak: Karol, leon, ludwik, witold, czy 
adam, augustyn, edmund i nikodem.

krysTyna, Maria, lidia

ludzie najczęściej nadają dzieciom 
jedno imię, czasami zdarzają się 
podwójne imiona, lecz w parafii rzym-
skokatolickiej w zabłudowie wystąpiła 
tzw. trójimienność. w 1926 roku mała 
dziewczynka otrzymała na chrzcie: 
Krystyna, Maria, lidia, zaś w 1993 roku 
innej dziewczynce nadano imiona: Tea, 
paula, aleksandra.

w pierwszym dziesięcioleciu po ii 
wojnie światowej do najczęściej nada-
wany imion wśród dziewcząt należały: 
Teresa, Krystyna, Marianna, anna, 
Janina, Jadwiga i zofia.

w porównaniu do lat 1915-1924 
w imiennictwie zaszły wyraźne zmiany. 
Spośród dziesięciu najpopularniej-
szych imion przed wojną tylko cztery 
pozostały w dalszym ciągu w użyciu 
po wojnie: Marianna, Janina, Jadwiga 
i zofia. aż trzydzieści imion z lat 1915-
1924 nie nadano ani razu w okresie 
1945-1954. były wśród nich: adela, 
adolfa, bronisława, Felicja, lidia, 
Łucja, Michalina. w ich miejsce weszły 
nowe jak np.: agnieszka, dorota, iza-
bela, Marta.

w latach 1945-1954 wśród chłopców 
największą popularnością cieszyły 
następujące imiona: Jan, Stanisław, 
antoni, Tadeusz, Józef, Kazimierz i Hen-
ryk. Tylko raz nazwano małego męż-
czyznę: alfons, bogusław, bolesław, 

dawid, izydor, paweł czy robert.
w tych latach w ogóle nie wystąpiło 

czternaście imion nadawanych chęt-
nie w latach 1915-1924. Są to: albert, 
albin, alojzy, Cyryl, dominik, Juliusz, 
Karol, ludwik czy nikodem.

MoTywacJa nadawania iMion

wybierając imię dla dziecka rodzice 
sugerują się wieloma motywacjami. 
Jedną z nich jest ładne brzmienie 
współgrające z nazwiskiem. inni patrzą 
na przykłady wykorzystywane w środ-
kach masowego przekazu (film, telewi-
zja, seriale). Jeszcze inni sugerują się 
względami rodzinnymi czy religijnymi 
(święci patroni). Kolejną sugestią przy 
nadawaniu imienia jest oryginalność 
i wyróżnianie się w swoim środowisku. 
zdarzają się ludzie, którzy uważają, 
że imię dziecka winno być popularne, 
modne i podobać się innym.

iMiona nas charakTeryzuJą

Karolina, Magdalena, Katarzyna, 
dominika, natalia, Justyna, Kamila 
– te imiona najczęściej otrzymały na 
chrzcie dzieci płci żeńskiej w latach 
1995-2004. natomiast wśród chłop-
ców w tym samym okresie najpopular-
niejsze były: Jakub, Mateusz, Kamil, 
Michał, piotr, patryk, Maciej i Karol.

w porównaniu do lat 1985-1994 nie 
powtórzyło się siedemnaście imion, 
takich jak: angelika, bożena, gra-
żyna, Jolanta, Magda, laura, Mariola 
i Teresa. pojawiły się zaś imiona nowe 
lub dawno nieużywane: amelia, anita, 
Kornelia, luiza, Milena, Sara, wiktoria, 
zofia czy zuzanna.

wśród chłopców zanotowano 
wzrost używania takich imion, jak: 
piotr, patryk, Maciej, Konrad, Szymon, 
damian; spadło zaś zainteresowanie 
Marcinem, Tomaszem, rafałem czy 
grzegorzem. nikt chłopców nie nazwał 
imieniem: dominik, Feliks, Juliusz, 
leonard, nikodem, ryszard, wiesław, 
witold, zbigniew czy zygmunt.  
 (pw)

Imiona mają znaczenie
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W MICHAŁOWIE

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

najczęściej nadawane imiona w parafii rzymskokatolickiej zabłudów

imiona nadawane najczęściej w polsce w roku 2018 za portalem gov.pl

żeńskie
1915-1924: 1. Marianna 2. Jadwiga 3. Stanisława 4. Janina
1925-1934: 1. Marianna 2. Janina 3. irena 4. Jadwiga
1935-1944: 1. Teresa 2. Janina 3. irena 4. Marianna
1945-1954: 1. Teresa 2. Krystyna 3. Marianna 4. anna
1955-1964: 1. anna 2. Teresa 3. barbara 4. elżbieta
1965-1974: 1. agnieszka 2. anna 3. Małgorzata 4. elżbieta
1975-1984: 1. Katarzyna 2. agnieszka. 3. anna 4. Marta
1985-1994: 1. Justyna 2. Magdalena 3. anna 4. Marta
1995-2004: 1. Karolina 2. Magdalena 3. Katarzyna 4.        
dominika

męskie
1915-1924: 1. Józef 2. antoni 3. Stanisława 4. Jan
1925-1934: 1. Jan 2. Józef 3. edward 4. antoni
1935-1944: 1. Jan 2. Stanisław 3. Józef 4. Henryk
1945-1954: 1. Jan 2. Stanisław 3. antoni 4. Tadeusz
1955-1964: 1. Jan 2. andrzej 3. Henryk 4. Tadeusz
1965-1974: 1. andrzej 2. adam 3. Krzysztof 4. wojciech
1975-1984: 1. Krzysztof 2. adam. 3. paweł 4. Marcin
1985-1994: 1. paweł 2. Łukasz 3. Marcin 4. Michał
1995-2004: 1. Jakub 2. Mateusz 3. Kamil 4. Michał

żeńskie: 
zuzanna
Julia
Maja
zofia
Hanna
lena
alicja
Maria
amelia
Oliwia

męskie: 
antoni
Jakub
Jan
Szymon
aleksander
Franciszek
Filip
Mikołaj
wojciech
Kacper
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salami z jelenia, a może... gulasz z sarny lub nektar z czarnej jagody? Takie rzeczy można kupić w 
pierwszym w północno-wschodniej polsce sklepie lasów państwowych. „dobre z lasu” mieści się w 
białymstoku przy ul. lipowej 51, w budynku należącym do regionalnej dyrekcji lasów państwowych. 
czy na tym mogą skorzystać również lokalne firmy?

rdlp w białymstoku i spółka lech 
garmażeria Staropolska podpisały 
w październiku umowę dotyczącą 
współpracy w ramach projektu 
„zdrowa żywność z polskich lasów”. 
To był wstęp, a efektem jest nowy 
sklep, w którego ofercie są m.in. 
grzyby, miody i przetwory z owoców 
runa leśnego oraz dziczyzna. Sklep 
działa od 21 listopada.

– lasy poszukują tak zwanych „ope-
ratorów”, dostawcy są również wyła-
niani przez lasy państwowe – wyjaśnia 
andrzej nowak, dyrektor regionalnej 
dyrekcji lasów państwowych w bia-
łymstoku. – Są to dostawcy, którzy 
mają sprawdzoną, dobrą żywność.

– My korzystamy z lokalnych miejsc, 
czyli z lasów, które są dookoła kon-
kretnego miejsca, gdzie jest sklep. 
Są firmy, które pozyskują i zbierają 
grzyby, jagody, borówki i potem 

je przygotowują. i to są też lokalne 
firmy, nie jest to jakaś sieć ogólnopol-
ska – podkreśla Jarosław Krawczyk 
z rdlp w białymstoku. – To są na przy-
kład firmy, które działają w Hajnówce. 
One przygotowują głównie przetwory 
z runa leśnego. dziczyzna również 
jest przygotowywana przez lokalnych 

specjalistów.
To jeden z najważniejszych projektów 

lasów państwowych, w całej polsce ma 
powstać sieć sklepów, w których będzie 
można kupić leśne produkty. pierwszy 
działa już od 2017 roku w warszawie 
przy ul. grójeckiej 127.  (mc)

Dobre z lasu. 
Sklep z żywnością z… 
Puszczy Knyszyńskiej?
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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

pierogi z dziczyzną
Składniki:
500 g mięsa z sarny lub z jelenia lub pół na pół, tj. po 250 g
1½ l rosołu z dziczyzny lub bulionu grzybowego
2 średnie cebule
20 g masła
3½ szklanki mąki orkiszowej
woda
odrobina oliwy z oliwek
1 płaska łyżeczka soli i pieprzu

do miski wsypujemy przesianą mąkę i stopniowo dodajemy 
wodę, zagniatając ciasto. z masy formujemy kulę i zawijamy 
szczelnie folią, usuwając powietrze. Tak przygotowane cia-
sto pozostawiamy na 3 godziny w temperaturze pokojowej, 
dzięki czemu będzie aksamitne i delikatne. Cebulę kroimy 
w kosteczkę i złocimy na oliwie. Mięso obieramy z błon 
i resztek tłuszczu po czym mieliśmy w maszynce o 5 mm 
średnicy oczek. dodajemy masło, cebulę oraz sól i pieprz. 
Całość mieszamy. Ciasto odwijamy z folii. Oprószamy mąką, 
aby można było je łatwo rozwałkować do grubości około 3 
mm. Szklanką z cienkiego szkła wycinamy z ciasta placuszki. 
na każdy z nich nakładamy farsz, po czym zlepiamy brzegi. 
zagotowujemy rosół lub bulion. do wrzątku delikatnie 
wkładamy pierożki i gotujemy około 2 minut, aż wypłyną. 
pierożki podajemy zalane rosołem, w którym się gotowały 
lub na talerzu z podsmażoną cebulką lub kwaśną śmietaną 
posypaną świeżym koperkiem.

Jałowcówka (borowiczanka)

Składniki:
60 g owoców jałowca
5 g owoców kolendry
700 ml spirytusu 95%
20 g cukru
1 l wody

rozdrobniony jałowiec i kolendrę zalewamy wrzącym syro-
pem zrobionym z cukru i litra wody. Chwilę gotujemy pod 
przykryciem na niewielkim ogniu. Odstawiamy i studzimy. 
przelewamy do dużego słoja, zamykamy go i odstawiamy. po 
2–3 dniach przecedzamy przez płótno, dodajemy spirytus, 
mieszamy i przenosimy w chłodne miejsce. po 3–4 miesią-
cach rozlewamy jałowcówkę do ciemnych butelek.

leśne przepisy:

skanuj kod 

i zobacz wiecej przepisow 

z ksiazki kucharskiej lasow 

panstwowych

´
´

´
´

´
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drużyna podlaskiej akademii brydża 
w składzie: Marek nazarko, Tomasz 
zalewski, Tomasz bliński, adam wsze-
borowski, giedre Jankunaite, giedruis 
Szarkanas zakwalifikowała się do 
finału grand prix polski Teamów jako 
jedna z 12 najlepszych drużyn w pol-
sce! To wielki sukces naszej drużyny, 
która zakwalifikowała się na 10. miej-
scu i zmierzy się z najlepszymi.

a 11 listopada miały miejsce kolejne 
udane zawody podlaskiej akademii 
brydża. zespoły podlaskiej akademii 

brydża wzięły udział w Viii Ogólno-
polskim Turnieju par o puchar prezy-
denta Łomży. w punktacji ogólnopol-
skiej o podkowę Kasztanki nasze pary 
zajęły miejsca: drugie – Tomasz bliński 
i adam wszeborowski, trzecie – Marek 
nazarko i Tomasz zaleski oraz czwarte 
– giedre Jankunaite i giedrius Szarka-
nas. gratulujemy osiągnięć!

Turniej finałowy grand prix Teamów 
2022 odbędzie się w dniach 9-11 grud-
nia w Tarnowie podgórnym.  (waz)

beata baranowska wśród kobiet, 
bartek ciborowski wśród chłopców 
i Jerzy Żukowski w kategorii open – 
oto zwycięzcy Turnieju niepodległości 
w tenisie stołowym, który odbył się 13 
listopada br. w zwierkach, w gminie 

zabłudów. Jego organizatorem był 
miejscowy ludowy zespół sportowy 
i Miejski ośrodek animacji kultury 
w zabłudowie.

Turnieje tenisa stołowego w zwier-
kach to już wieloletnia tradycja. w tym 
roku, ze względu na brak możliwości 
jego organizacji w wyznaczonym ter-
minie (wiosna), przesunięto go na 
listopad, w okolice Święta niepodle-
głości. zgromadził około trzydziestu 
zawodników.

bezkonkurencyjny w kategorii open 
okazał się 67-letni Jerzy Żukowski, 
który przyjechał na turniej z Sokółki.

– udało mi się wygrać wszystkie 
mecze i zająć pierwsze miejsce. niektó-
rzy zawodnicy pokazali całkiem niezły 
poziom, szczególnie jeden z chłopców, 
który miał rękę w gipsie – zaznaczył 
Jerzy Żukowski.

Tym kontuzjowanym zawodnikiem 
był bartek Ciborowski ze zwierek. 
Jego lewa ręka w gipsie nie utrudniła 
mu zajęcia pierwszej lokaty w swojej 
kategorii. Jak nam zdradził, bardzo lubi 
uprawiać różne sporty, lecz bardziej 
ceni piłkę nożną niż tenis stołowy. 

bartkowi Ciborowskiemu towarzyszył 
jego tata wojciech, który również pró-
bował swoich sił przy stole z rakietką 
i małą piłeczką. niestety szybko odpadł 
z turnieju.

zupełnie inaczej poradziła sobie 
z rywalkami beata baranowska, 
która również przyjechała do zwie-
rek z Sokółki. była bezkonkurencyjna 
w kategorii kobiet, których rywali-
zowało aż sześć. Jak zauważyła taka 
liczba kobiet na turnieju to ewene-
ment. Co istotne była najstarsza spo-
śród innych zawodniczek.

beata baranowska pierwsze kroki 
w tenisie stołowym robiła w Szkole 
podstawowej w Turośni Kościelnej, 
gdzie została dostrzeżona przez trene-
rów. zaproponowali jej naukę w szkole 
rolniczej na dojlidach i kontynuację 
treningów. później był małżeństwo, 
dzieci i ponad dwudziestoletnia prze-
rwa. do tenisa wróciła w Sokółce, gdzie 
obecnie mieszka i trenuje w klubie.

Jak poinformował nas organizator 
robert buraczyk, są plany, aby od 2023 
roku takie turnieje odbywały się wio-
sną i jesienią.  (pw)

Michałowscy brydżyści
 wśród najlepszych w Polsce

Zawodnicy z Sokółki zajęli 
czołowe miejsca w Zwierkach
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reprezentujący gminę supraśl kamil iwańczuk został ponownie 
Mistrzem świata w kulturystyce na zawodach rozgrywanych w 
belgii. 

polak stanął na najwyższym podium 
w kategorii Open Classic physique oraz 
Overall. dodajmy, że kilka tygodni temu 
Kamil iwańczuk zdobył także puchar 
polski na zawodach rozgrywających 
się w Siedlcach. 

Kategoria Open Classic to kultu-
rystyka naturalna, gdzie zawodnicy 
poprzez trening i odpowiednie odży-
wianie modelują sylwetkę bez nad-
miernego wzrostu mięśni.

To kolejny tytuł mistrzowski repre-
zentanta naszego regionu. wcześniej, 
w 2016 i 2018 roku był mistrzem świata 
w kulturystyce klasycznej. 

Kamil iwańczuk trenuje kulturystykę 
od 18 lat. pracuje w białymstoku, 
mieszka w gminie Supraśl.  (waz)

Mistrz świata kulturystyki 
mieszka w gminie Supraśl
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Teatr dramatyczny zaprasza na spektakl „dekameron” gio-
vanniego boccaccio – teatralną nowość na białostockiej 
scenie. „dekameron” to opowieść o poszukiwaniu miłości, 
zdradzie i relacjach międzyludzkich.

giovanni boccaccio napisał swój liczący sto nowel deka-
meron z myślą o kobietach. Jest rok 1348. we Florencji 
szaleje dżuma. dziesiątka bohaterów postanawia opuścić 
miasto i skryć się przed zarazą w willi poza miastem. Żeby 
skrócić czas ukrycia każdy z bohaterów opowiada historię.
inscenizacja dzieła sprzed ponad pięciu wieków pozostaje 
wierna dedykacji autora. autorzy z całego zbioru wybrali 
dziesięć historii, które dotyczą miłości, zdrady, pragnień 
i rozterek serca.
większa część tych historii ma charakter komediowy, 
gdzie nie brak pikanterii i frywolności, ale i poważniej-
szy ton nie jest obcy boccacciowi, a zwłaszcza kończąca 
spektakl opowieść o gryzeldzie.
Spektakl miał swoją premierę w 12 listopada 2022 na 
scenie Kina TOn w białymstoku.
Sztukę wyreżyserował igor gorzkowski, za scenografię 
odpowiada Honza polivka, a za kostiumy – Joanna wali-
siak.
Obsada: arleta godziszewska, paula gogol, agnieszka 

Możejko-Szekowska, Justyna godlewska-Kruczkowska, 
Katarzyna Siergiej, Kamila wróbel-Malec, ewelina zawada 
(gościnnie), dawid Malec i Michał przestrzelski.

bilety na spektakl dostępne są w Kasie Teatru (przy ul. 
Suraskiej 1) oraz w sprzedaży internetowej - www.dra-
matyczny.pl

wojownicy mieszanych sztuk walki po raz kolejny walczyli w 
Michałowie. był to 30. event organizowany przez podlaską federację 
MMa – uswM. kibice mieli okazję podziwiać zawodników m.in. z 
białegostoku, olsztyna czy poznania.

w walce wieczoru o pas uSwM 
w kategorii 93 kg spotkali się piotr 
Kalenik i Jarosław lech. w zaciętym 
i emocjonującym pojedynku lepszy 
okazał się lech. nagrodą był wylot do 
Stanów zjednoczonych i starcie w tam-
tejszej federacji ring of Combat.

podczas gali odbyło się łącznie 11 
walk w formułach: MMa, K-1, grap-
pling i boksie amatorskim. w oktago-
nie zaprezentowali się zawodnicy z: 
Częstochowy, ełku, Łodzi, Katowic, 
Olsztyna, poznania, wołomina, bielska 

podlaskiego oraz białegostoku. gale 
poprowadził komentator sportowy 
i konferansjer edward durda. gościem 
Specjalnym był mistrz KSw – legen-
darny Krzysztof Kułak.

– Michałowo to nie tylko inwestycje, 
edukacja, ale również i sport. Mamy 
ekstraklasową drużynę w beach soc-
cer, w 1. lidze drużynę brydża i w 4. 
lidze piłkę nożną. przyszedł czas na 
sporty kontaktowe, sporty walki. Mam 
nadzieję, że takie imprezy wejdą na 
stałe do naszego kalendarza - mówił 

Marek nazarko, burmistrz Michałowa.
retransmisja gali dostępna jest 

w serwisie YouTube oraz na stronie 
internetowej TVp3 białystok. (pS)

XVIII MMA CUP Podlasie Michałowo 2022

ZAPROSZENIE NA „DEKAMERON”






