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2 KONKURS
NAJŁADNIEJSZA BOŻONARODZENIOWA DEKORACJA POSESJI

 W GMINIE GRÓDEK 2018/2019

WYRÓŻNIENIA:

- Andrzej Tarasewicz

- Elżbieta Stankowiak

- Janina Gościk

- Irena Karpowicz

- Barbara i Krzysztof Sokołowscy

- Elżbieta Krupicka

- Joanna Konończuk

I miejsce - Piotr Szulak, Waliły-Stacja

II miejsce - Bożena Zawadzka, Waliły-Stacja

III miejsce - Marta Antonowicz, Gródek

Organizatorem konkursu było Gminne Centrum Kultury w 
Gródku.Konkurs adresowany był do mieszkańców Gminy Gró-
dek. Ogółem w terminie wpłynęło 11 kart zgłoszeniowych po-
sesji. Jedno zgłoszenie nie spełniało warunków uczestnictwa. 
Komisja konkursowa w składzie:

Małgorzata Popławska – przewodnicząca komisji – Radna 
Gminy Gródek; Członkowie: Katarzyna Rogacz - Radna Gminy 
Gródek, Agnieszka Klebus – inspektor ds. ochrony środowiska 
i promocji w Urzędzie Gminy Gródek, Maria Mieleszko – instr. 
plastyki i sztuki ludowej GCK, Radosław Kulesza – instr. ds. in-
formatycznych i grafiki komputerowej GCK

22.01.2019 r. komisja obejrzała wszystkie zgłoszone posesje. 
Komisja w swoim stanowisku wzięła pod uwagę wystrój całej po-
sesji, oświetlenie ogrodu, oświetlenie budynku/elewacji, walory 
artystyczne, oryginalność dekoracji oraz harmonię z otoczeniem.   
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Pomaganie 
jest dziecinnie proste. 
Każdy z nas wielokrotnie sły-

szał to hasło tegorocznego WOŚP-
-u. Wystarczy na przykład poświę-
cić swój czas na rzecz potrzebu-
jących -dzieci, osób starszych, 
chorych, zwierząt... Czas staje 
się w naszym szalonym, zabie-
ganym życiu czymś najcenniej-
szym. Mając czas, można skrzyk-
nąć się, coś wspólnie zrobić. Na 
przykład Dziewczyny z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Gródku pod-
czas swoich spotkań uszyły mię-
ciutkie poduchy dla wszystkich 
podopiecznych Domu Dziecka 
w Białowieży. W Przedszkolu na 

ich rzecz została zorganizowana 
zbiórka środków czystości oraz 
higieny osobistej. I kiedy  przed-
stawicielki Koła odwiedziły z pre-
zentami Dom Dziecka, po raz ko-
lejny przekonały się, że warto jest 
pomagać. Zorganizowały również 
przed  WOŚP-em akcję pieczenia 
serduszkowych ciasteczek, żeby 
podczas finału serwować je razem 
z kawą i herbatą. Seniorki z grupy 
Aktywny Senior z kolei umówiły 
się pewnego wtorku na wspólne 
malowanie toreb płóciennych, któ-
re podarowały na aukcję i loterię 
Wielkiej Orkiestry. 

Po kilku latach, dzięki staraniom 
szefowej sztabu – Magdzie Łotysz 
- znowu mieliśmy u nas sztab i na-
si szkolni wolontariusze (pod do-
wództwem pani Aliny Gościk i pa-
ni Joanny Ostapczuk) reprezento-
wali Gródek. To właśnie oni (i ich 
niezawodni rodzice) są na naszej 
lutowej okładce. Wolontariusze z 
grupy „Młodszy Wolontariat”  ra-
zem ze swoimi opiekunkami do-
skonale wiedzą, bo wielokrotnie 
tego dowiedli, że warto jest po-
magać. Fakt, nie zapełniłyby się 

ich puszki, gdyby nie hojność na-
szych mieszkańców. Bo żeby po-
magać, przydaje się nie tylko czas, 
ale i pieniądze. Podczas licytacji 
w naszym domu kultury przeży-
wałyśmy z Magdą nawet nie ra-
dość, tylko euforię. Wszystkie 
zgromadzone, podarowane fanty 
zostały spieniężone! Rekordowa 
suma zebrana tego dnia w kwocie 
15112,99 zł mówi sama za siebie. 
Gródczanie jesteście wspaniali! 
Cieszymy się, że wspólnie mogli-
śmy zagrać z największą Orkie-
strą świata.  

Można mnożyć przykłady tytu-
łowej tezy. W poprzednim nume-
rze WG-HN o Szlachetnej Pacz-
ce 2018 pisała  koordynatorka z 
Gródka pani Danuta Garkowska. 
Rozmawiałam z niektórymi wo-
lontariuszkami i wiem, że ich czas 
poświęcony na tę akcję, dostar-
czył im niesamowitych wzruszeń 
i refleksji. W tym numerze prze-
czytacie też o akcji charytatywnej 
„Gramy dla Uli ”. O pomaganiu 
pięknie również mówi w wywia-
dzie Gosia Tryznowska.  

Pomaganie jest dziecinne pro-

ste. O czym innym mogłabym 
pisać po takim pięknym finale 
WOŚP w Gródku? I niech te pro-
ste słowa, które usłyszałam tego 
dnia: „Pomaganie jest fajne i da-
je dużo radości ! Warto pomagać 
i dzielić się dobrem !” dźwięczą 
nam często w uszach. 

Kochani Czytelnicy! Gminne 
Centrum Kultury przygotowuje 
wystawę „PRL w Gródku”, do 
współtworzenia której zapraszamy 
Was wszystkich. Na pewno macie 
w swoich domach mnóstwo skar-
bów związanych z tym czasem 
–  przedmioty, zabawki,  ubrania, 
zdjęcia itp. Przynoście  je do końca 
lutego do gródeckiego domu kul-
tury. Przypomnijmy wspólnie ten 
okres, który wielu mieszkańców 
Gródka wspomina z sentymentem, 
chociaż z całą pewnością nie na-
leżał on do łatwych. Wernisaż za-
planowany jest na koniec marca.

PS. Zapraszamy do współpracy. 
Podpowiadajcie tematy, nadsyłaj-
cie swoje zdjęcia, artykuły, listy 
do 20 lutego na adres dsulzyk@
gckgrodek.pl. 

Dorota Sulżyk▲

          Sprawy samorządowe

Obrady II Sesji Rady Gminy Gródek otwo-
rzył i poprowadził Przewodniczący Wieczy-
sław Gościk. Na początku Radny Jerzy Gryc 
zapytał o rezygnację dwojga radnych z man-
datów oraz złożył na ręce Przewodniczącego 
pismo w sprawie powstania Klubu Radnych. 

Po przyjęciu porządku obrad sesji Przewod-
niczący przeczytał uzasadnienie  rezygnacji z 
mandatu  Radnych – Danuty Barbary Garkow-
skiej oraz Piotra Urwana.  Następnie Wójt 
Wiesław Kulesza przedstawił sprawozdanie 
ze swojej działalności w okresie międzysesyj-
nym. Po jego wysłuchaniu, wszyscy zebrani 
mieli możliwość obejrzenia krótkiego filmu 
o ostatnich ćwiczeniach „Anakonda 2018” w 
naszej gminie. 

Głos zabrał Radny Powiatu Jan Kaczan, 
który podziękował za uzyskanie mandatu 
Radnego Powiatu Białostockiego, pogratu-
lował Wójtowi oraz Radnym, życząc owoc-
nej pracy podczas ich kadencji. Przedstawił 
krótko obecną sytuację w Radzie Powiatu 
Białostockiego.

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczą-

cy Rady poinformował, że punkty od 4 do 11 
porządku obrad obejmują sprawy powołania 
komisji stałych Rady Gminy Gródek. Przypo-
mniał, iż zgodnie z art. 18a i art. 18b ustawy 
o samorządzie gminnym, Rada Gminy obli-
gatoryjnie powołuje Komisję Rewizyjną oraz 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W skład 
tych komisji wchodzą radni, z wyjątkiem rad-
nych pełniących funkcję Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego Rady. Zgodnie z art. 
21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rada 
gminy może powoływać stałe i doraźne komi-
sje do określonych zadań, ustalając przedmiot 
działania oraz skład osobowy. Na podstawie 
powyższych przepisów ustawowych, zgodnie  
ze Statutem Gminy Gródek, do realizacji za-
dań Rada Gminy Gródek powołuje ze swego 
grona następujące komisje stałe:

- komisję rewizyjną do opiniowania wyko-
nania budżetu gminy oraz kontroli działalno-
ści Wójta, gminnych jednostek organizacyj-
nych oraz jednostek pomocniczych; 

- komisję skarg, wniosków i petycji do roz-
patrywania skarg na działania Wójta i gmin-

nych jednostek organizacyjnych oraz wnio-
sków i petycji składanych przez obywateli; 

- komisję gospodarki, finansów i rolnic-
twa do opiniowania opracowanego projek-
tu budżetu oraz rozpatrywania spraw doty-
czących rolnictwa, planowania przestrzen-
nego, programów gospodarczych, podatków 
i opłat lokalnych, ochrony środowiska i przy-
rody, gminnego systemu gospodarki odpada-
mi, spraw budżetu i finansów oraz majątko-
wych gminy; 

- komisję oświaty, kultury, sportu i spraw 
społecznych do opiniowania i rozpatrywania 
spraw w zakresie oświaty, kultury, sportu, tu-
rystyki, promocji gminy, ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicz-
nego i ochrony przeciwpożarowej.

Zasady i tryb działania komisji stałych okre-
śla Statut Gminy Gródek. Komisja Rady nie 
może liczyć mniej niż 3 radnych. Pracami ko-
misji kieruje przewodniczący wybrany przez 
członków komisji, z zastrzeżeniem Komisji 
Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i 

Relacja z II Sesji Rady Gminy Gródek
30 listopada 2018 r.
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Petycji, w przypadku których przewodniczą-
cego powołuje Rada Gminy.

Następnie radni w drodze jawnego głoso-
wania wybrali na funkcje przewodniczących 
komisji oraz jej członków zaproponowanych 
przez siebie radnych. Wszyscy zgłoszeni kan-
dydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Każ-
da kandydatura była przegłosowywana indy-
widulanie i uzyskała wymaganą liczbę gło-
sów.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący –  Radny Janusz Mi-

chał Cimochowicz
Członkowie – Radni: Dorota Popław-

ska, Małgorzata Popławska,  Jerzy Gryc, 
Grzegorz Borkowski;

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Przewodniczący – Radny Grzegorz 

Borkowski
Członkowie -  Radni: Małgorzata Po-

pławska, Janusz Michał Cimochowicz, 
Jerzy Gryc;

W następnych dwóch komisjach człon-
kowie wybrali przewodniczącego ze skła-
du komisji.

Komisja Gospodarki, Finansów i Rol-
nictwa:

Przewodniczący – Radny Grzegorz Bor-
kowski

Członkowie -  Radni: Andrzej Wysocki, 
Anna Petelska, Monika Ratyńska, Kata-
rzyna Rogacz; 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i 
Spraw Społecznych.

Przewodniczący – Radna Katarzyna 
Rogacz

Członkowie -  Radni: Anna Petelska, 
Marek Antonowicz, Iwona Kalinowska, 
Małgorzata Popławska, Dorota Popław-
ska, Andrzej Wysocki.

 Kolejnymi punktami obrad było podjęcie 
uchwał (projekty zostały dostarczone Rad-
nym wraz z materiałami na dzisiejsze obrady):

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Gródek; projekt  przedsta-
wiła Inspektor Katarzyna Matowicka pro-
wadząca w Urzędzie Gminy Gródek sprawy 
kadrowe. W związku z ponownym wyborem 
Wiesława Kuleszy na Wójta Gminy Gródek 
należało podjąć uchwałę w sprawie wynagro-
dzenia, gdyż w aspekcie kadrowym wybór na 
kolejną kadencję jest równoznaczny z rozpo-
częciem nowego okresu zatrudnienia. Zapro-
ponowane i uchwalone wynagrodzenie Wójta 
kształtuje się na dotychczasowym poziomie. 

- w sprawie opłaty targowej na terenie 
Gminy Gródek; Skarbnik Gminy  Małgo-
rzata Łuszyńska przedstawiła m.in. cennik 
opłat targowych. Powołano nowych inkasen-
tów opłaty targowej – pracowników Urzędu 
Gminy Gródek: Wiesława Gościka oraz Adę 
Arciszewską. 

- w sprawie przyjęcia od Powiatu Biało-
stockiego prowadzenia zadania polegające-
go na zarządzaniu drogami powiatowymi 
na terenie Gminy Gródek w zakresie ich 
zimowego utrzymania w 2019 r.; Inspektor 
Stanisław Szemiot przedstawił uzasadnie-
nie uchwały, zapewniając: „Jesteśmy gotowi, 
żeby w ciągu 12 godzin odśnieżyć wszyst-
kie drogi w Gminie Gródek”. Radny Jerzy 
Gryc zapytał, czy Gmina posiada  wystarcza-
jącą ilość soli i piasku do posypywania ulic i  
ile firm jest zaangażowanych w odśnieżanie.  
Inspektor odpowiedział, że przy średniej zi-
mie przygotowana ilość solanki (180 ton) za-
spokoi gminne potrzeby. Do tego typu robót 
zatrudnione jest KZB, Nadleśnictwo Waliły 
oraz 3 osoby fizyczne posiadające odpowied-
ni sprzęt. 

- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrod-
kach wsparcia udzielających schronienia 
osobom tego pozbawionym lub mieszka-
niach chronionych; Szczegóły przedstawiła 
Kierownik GOPS Jolanta Bójko. 

- w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Gródek na 2018 r.; Zmiany przedstawiła 
Skarbnik Gminy Gródek Małgorzata Łu-
szyńska. Radna Dorota Popławska zapytała 
o przebudowę chodnika i budowę odwodnie-
nia na części ulicy Michałowskiej w Gródku 
(od ulicy Metropolity Bazylego Doroszkiewi-
cza do ul. Polnej). Środki finansowe zaplano-
wane są na 2018 r.,  natomiast prace nie zo-
stały do tej pory rozpoczęte. Wójt Wiesław 
Kulesza wyjaśnił, że podjęcie tematu unie-
możliwia niezakończone postępowanie ad-
ministracyjne w tej sprawie prowadzonego 
przez jednostkę samorządową wytypowaną 
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 
Wczoraj otrzymaliśmy informację od jednost-
ki samorządowej prowadzącej postępowanie 
o przedłużeniu postępowania do końca bieżą-
cego roku. W projekcie budżetu na 2019 r. to 
zadanie również zostało ujęte, przez co należy 
rozumieć, że będzie ono realizowane, koszty 
zostaną przeniesione na następny rok. Radna 
Katarzyna Rogacz zapytała o ustawienie 8 
słupów oświetleniowych we wsi Pieszczani-
ki, które zaplanowano na 2018 rok, a jeszcze 
nie rozpoczęto prac. Wójt odpowiedział, że 
wykonawca został już wyłoniony i czekamy 
na realizację zadania, liczymy że zostanie ono 
wykonane w terminie.

- w sprawie odwołania Skarbnika Gmi-
ny Gródek; Wójt przedstawił uzasadnienie 
odwołania Skarbnik Gminy Małgorzaty 
Łuszyńskiej, która wystąpiła z wnioskiem 
o rozwiązanie umowy z końcem roku. Pani 
Skarbnik, uzasadniając decyzję o rezygnacji 
powiedziała, że podjęła ją ze względu na trud 
połączenia bardzo odpowiedzialnej pracy za-
wodowej z życiem prywatnym, podziękowa-
ła wszystkim za życzliwość i dotychczasową 
współpracę. Zarówno Wójt jak i Przewodni-
czący Rady również podziękowali za pracę 
Skarbnik.

- w sprawie powołania Skarbnika 
Gminy Gródek; Wójt Gminy Gródek 
Wiesław Kulesza uzasadnił wniosek o 
powołanie Marty Popławskiej na stano-
wisko Skarbnika Gminy Gródek. Marta 
Popławska, zabierając głos, powiedziała, 
że   pracuje w księgowości Urzędu Gminy 
Gródek od 2006 r., od 8 lat na stanowisku 
Inspektora do Spraw Księgowości Budże-
towej.  Potwierdziła, że zdobyte dotych-
czasowe doświadczenie oraz wykształ-
cenie pozwolą na sprawowanie funkcji 
Skarbnika Gminy Gródek. Po głosowaniu 
Przewodniczący Rady pogratulował Mar-
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cie Popławskiej, życzył owocnej pracy oraz 
samych sukcesów.

Oprócz pierwszej uchwały (1 głos „wstrzy-
mujący się”) wszystkie były podjęte jedno-
myślnie. 

Zapytania 
i wnioski radnych
Radny Janusz Michał Cimochowicz 

zwrócił się  z prośbą o wsparcie osób potrze-
bujących, w tym również zwierząt, w związ-
ku ze zbliżającym się okresem zimowym.

Radny Grzegorz Borkowski poruszył te-
mat nieoczekiwanego zawieszenia z dniem 
1 grudnia 2018 r. części kursów autobusów 
PKS NOVA, co wpłynie niekorzystnie na 
mieszkańców naszej Gminy. Zwrócił się z 
pytaniem do Wójta Gminy, czy firma infor-
mowała wcześniej Urząd Gminy o takich za-
miarach. Zastanawiał się również nad moż-
liwościami podjęcia rozmów z innymi prze-
woźnikami o zwiększeniu z ich strony liczby 
kursów. Poinformował też, iż w miejscowości 
Jaryłówka wycięto zabytkowe topole. Prosił 
o wystąpienie do Konserwatora Zabytków z 
zapytaniem, czy udzielił odpowiedniej zgo-
dy. Wójt Gminy poinformował, że wystąpi 
do Konserwatora Zabytków ze stosownym 
wnioskiem.  W zakresie kursowania auto-
busów poinformował, iż PKS NOVA zawie-
szenia tłumaczy brakiem kierowców i jeżeli 
znajdą pracowników z terenu Gródka, to są w 
stanie przywrócić kursy, a także podjął w tej 
sprawie rozmowy z innymi przewoźnikami.

Radna Katarzyna Rogacz również wyra-
ziła swoje niezadowolenie i zwróciła uwagę, 
iż po zmianach ostatni autobus z Białegosto-
ku przez Pieszczaniki wyjeżdżać będzie o 
14:30, a z Białegostoku przez Załuki o 16:50. 
Mieszkańcy nie znając tych planów zakupili 
już bilety miesięczne i nie będą mieli możli-
wości powrotu z pracy do domu. Przewod-
niczący Rady Wieczysław Gościk dodał, że 
likwidacja kursów z dnia na dzień ze względu 
na odejście kierowcy jest niedopuszczalnym 
zachowaniem kierownictwa tej spółki i nie 
można tak postępować. 

Radny Jerzy Gryc zwrócił uwagę na 
oświetlenie ulicy Słonecznej w Gródku, któ-
re zostało wykonane tylko do połowy i jedna 
z posesji pozostała bez oświetlenia. Prosił o 
wyjaśnienie, czy zostało to ukończone, czy 
ewentualnie będzie kontynuowane. Poruszył 
również temat Ośrodka Rehabilitacji, który 
został zlikwidowany. Zapytał, czy będą po-
dejmowane kroki w celu jego przywrócenia. 
Wójt Gminy odpowiedział, że oświetlenie 
zostało wykonane zgodnie z opracowaną do-
kumentacją. Wyjaśnimy powód braku w do-
kumentacji  oświetlenia przy wyżej wymie-
nionej posesji. Należy jednak podjąć kroki 
w celu zamknięcia tematu i dostawienia 2 

bądź 3 lamp, aby ulica została odpowied-
nio doświetlona. Jeżeli nie będzie przeciw-
skazań od strony technicznej, zostaną  za-
bezpieczone środki finansowe na ten cel w 
przyszłorocznym budżecie. Odpowiadając na 
pytanie dotyczące rehabilitacji, wyjaśnił, że 
jest to sytuacja niezależna od Gminy i Urząd 
nie miał i nie ma wpływu na jej rozwiązanie 
bądź utworzenie. Narodowy Fundusz Zdro-
wia zmienił zasady finansowania i tak jak 
wiadomo 50 % środków przyznano lekarzo-
wi w Michałowie, natomiast usługi rehabi-
litacyjne trafiły do ośrodka rehabilitacji w 
Gródku. Właścicielka gabinetu, który jest 
prywatną firmą, na bazie otrzymanych środ-
ków z NFZ stwierdziła, że nie jest w stanie 
dalej kontynuować swojej działalności. Po-
nadto, aby wykonać zabiegi rehabilitacyjne, 
należałoby udać się do sąsiedniej gminy na 
wizytę do lekarza. Zmieniły się również prze-
pisy w zakresie m.in. sprawozdawczości i to 
wszystko, pomimo licznych rozmów, dopro-
wadziło do tego że Pani prowadząca gabinet 
zrezygnowała. Dodatkowo proponowano ze 
strony Gminy dofinansowanie, jednak umo-
wa z NFZ wykluczała takie możliwości, po-
nieważ usługi w ramach środków NFZ miały 
odbywać się od 8 do 18. Poinformował rów-
nież, iż szukał innych osób, które podjęłyby 
się prowadzenia i otwarcia takiego gabinetu, 
jednak bez rezultatu. W dalszym ciągu szu-
kamy rozwiązań, aby zabiegi rehabilitacyjne 
odbywały się w Gródku.

Radny Jerzy Gryc zwrócił się do wszyst-
kich radnych o mobilizację i wspólne pod-
jęcie działań w celu przywrócenia Ośrodka 
Rehabilitacji. Zapytał również, czy pozostało 
jego wyposażenie. Wójt Wiesław Kulesza 
odpowiedział, że sprzęt będący własnością 
Gminy pozostał. Jest  już trochę przestarzały, 
chociaż do tej pory zdawał egzamin.

Radna Monika Ratyńska zgłosiła trzy 
wnioski, z czego dwa w zakresie dróg powia-
towych w Załukach. Przy sklepie w Załukach 
jest niczym niezabezpieczona studnia zagra-
żająca bezpieczeństwu. Jest to zgłaszane każ-
dorazowo na zebraniach wiejskich. Rodzice 
boją się o bezpieczeństwo dzieci. Studnia stoi 
w pasie drogi powiatowej, tuż przy samym 
chodniku i nie wiadomo tak naprawdę, do ko-
go  należy. Mieszkańcy wnioskują również o 
przesunięcie znaku drogowego „teren zabu-
dowany” dalej w kierunki wsi Nowosiółki. 
Znak stoi w tym samym miejscu od wielu lat, 
gdzie kiedyś kończyły się zabudowania, na-
tomiast obecnie zabudowa znacznie się już 
przesunęła i powstało wiele nowych budyn-
ków mieszkalnych. Jest tam niebezpiecznie, 
brakuje chodnika i oświetlenia, a znak przed-
wcześnie informuje o końcu terenu zabudo-
wanego, co powoduje, że kierowcy pojazdów 
znacznie przyspieszają. 

Poinformowała również, iż na ostatnim ze-
braniu stowarzyszenia „Załuki nad Supraślą”  
27 listopada br. poproszono o ponowienie 
prośby do Wójta Gminy o dołożenie starań, 
aby w jak najszybszym czasie udało się wy-
remontować świetlicę wiejską w Załukach. 
Szkoła działa w określonych godzinach i 
głównie dzieci, w takim okresie jak teraz, 
gdy szybko robi się ciemno, nie mają miej-
sca do zabawy i spotkań.  

W kwestii technicznej, nawiązała do otrzy-
manych przez radnych ankiet do wypełnie-
nia i zaznaczenie odpowiedzi, czy radni chcą 
otrzymywać materiały na sesję wyłącznie 
w wersji elektronicznej. Zwróciła uwagę, iż 
faktycznie marnuje się dużo papieru i prosiła 
o wyjaśnienie kwestii, czy projekty uchwał 
mogłyby się wyświetlać na tabletach do gło-
sowania. Gdyby radni otrzymali materiały 
mailowo, to i tak każdy musiałby we wła-
snym zakresie je wydrukować, aby mieć je 
w trakcie sesji.

Monika Gościk - Inspektor Urzędu Gmi-
ny odpowiedziała, że obecnie system Rada24 
nie posiada takiej funkcji. Gmina skontaktuje 
się z firmą obsługującą system w celu ustale-
nia, czy istnieje taka możliwość. 

W zakresie przebudowy świetlicy wiejskiej 
w Załukach Wójt Gminy odpowiedział, że 
dokumentacja techniczna została wykonana 
i wniosek o dofinansowanie miał być złożo-
ny dla świetlicy w Załukach jako pierwszy, 
jednakże po rozmowach ze stowarzyszeniem 
uznano, iż projekt techniczny jest zbyt ubo-
gi, zwłaszcza w zakresie ogrzewania, gdzie 
zaplanowano pozostawienie istniejących pie-
ców kaflowych. W międzyczasie pojawiła się 
możliwość ubiegania się o środki finansowe 
z Programu Polska-Białoruś-Ukraina i posta-
nowiliśmy przygotować wniosek o dofinan-
sowanie na projekt inwestycyjno-kulinarny, 
który obejmował remont świetlicy oraz bu-
dowę pompy ciepła, fotowoltaiki, pieców do 
pieczenia chleba itp. Wniosek napisany był 
wspólnie z Rejonem Wołkowyskim na Bia-
łoruski, jednak nie otrzymał dofinasowania. 
Dodał, że wczoraj na spotkaniu w Lokalnej 
Grupie Działania uzyskał informacje, o kolej-
nych naborach wniosków w zakresie remon-
tów świetlicy wiejskich i wniosek na świetlicę 
w Załukach będzie mógł być przygotowany i 
złożony. Dodał, że kwestia znaku drogowego 
i studni leżą w gestii Powiatu Białostockiego 
i Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku zna 
te sprawy, ponieważ było to już zgłaszane. 

Radny Andrzej Wysocki zapytał, czy  
planowany jest Sylwester gminny. Dyrek-
tor GCK w Gródku Jerzy Ostapczuk po-
informował, że spotkanie sylwestrowe pod 
chmurką rozpocznie się o 23:00 i potrwa do 
godziny1:00.

Radna Małgorzata Popławska poinfor-
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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy  
w okresie międzysesyjnym

Poprzednia, I Sesja Rady Gminy Gródek VIII kadencji odbyła się przed 
dziesięcioma dniami - w dniu 20 listopada 2018 r.  i obejmowała - zgodnie 
z porządkiem obrad określonym przez Komisarza Wyborczego w Bia-
łymstoku I w Postanowieniu z dnia                          8 listopada 2018 r. w 
sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Gródek 
– wręczenie zaświadczeń o wyborze, złożenie ślubowania przez nowo 
wybranych radnych i Wójta oraz sprawy proceduralne związane z wybo-
rem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gródek.

Ostatnia, zwołana w trybie zwyczajnym XLV Sesja  Rady Gminy Gró-
dek VII kadencji odbyła się w dniu 17 października 2018 r. Uchwały 
przyjęte na Sesji są realizowane na bieżąco.

1. W okresie od XLV Sesji Rady Gminy wydałem następujące za-
rządzenia:

• W sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Gró-
dek (podjętych na XLV Sesji Rady Gminy VII kadencji i na I Sesji Rady 
Gminy VIII kadencji);

• W sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2018 r.
• W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

w trybie przetargu publicznego, obejmującego działkę Nr 380/2 o po-
wierzchni 1296 m2 w Mieleszkach;

• W sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gródek za III 
kwartał 2018 r.

• W sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ja w 
Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cy-
frowych”;

• W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gró-
dek na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 
na lata 2019-2036;

• W sprawie projektu budżetu Gminy Gródek na 2019 r.;
• W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Gródek na 

2018 r., obejmującego plan budżetu i jednostki;
• W sprawie ustalenia zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 

księgowej w celu realizacji Projektu „Budowa ujęcia wody, rozbudo-
wa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczego 
sytemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ście-
ków komunalnych w Gminie Gródek” oraz „Budowa placów zabaw w 
Gminie Gródek”;

• W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej 
w Urzędzie Gminy Gródek;

• W sprawie Zespołu Zarządzającego Projektem przy realizacji pro-

jektu grantowego pn. „Ja w Internecie, Program Szkoleniowy w zakresie 
rozwoju kompetencji cyfrowych”;

• W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydat-
ności do dalszego użytkowania składników majątku ruchomego zaewi-
dencjonowanego w Urzędzie Gminy Gródek;

• W sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakre-
su prawa pracy wobec Wójta Gminy Gródek.

2. Zgodnie z § 38 pkt 2 Statutu Gminy Gródek, sprawozdanie z dzia-
łalności Wójta w okresie międzysesyjnym począwszy od VIII kadencji 
samorządowej winno zawierać informację o złożonych na piśmie przez 
radnych interpelacji i zapytań. 

W okresie od początku VIII kadencji, tj. od dnia 17 listopada 2018 r., 
Przewodniczący Rady Gminy Gródek nie przekazał do realizacji złożo-
nych na piśmie interpelacji i zapytań.

3. W zakresie ewidencjonowania przedsiębiorców będących oso-
bami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, do Urzędu Gminy Gródek wpłynęły 2 wnioski o wpis 
do Ewidencji, 2 wnioski o zmianę wpisu, 2 wnioski o wykreślenie wpi-
su oraz 2 wnioski o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospo-
darczej. Złożone wnioski zostały przekształcone na formę dokumentu 
elektronicznego i przekazane za pośrednictwem platformy usług admi-
nistracji publicznej do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalno-
ści Gospodarczej.

4. W zakresie spraw inwestycyjnych:
• W dniu 31 października 2018 r. została zawarta umowa o powierze-

nie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Osi priorytetowej nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeń-
stwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych, w zakresie realizacji projektu grantowego pn. „Ja w Interne-
cie. Program Szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

W ramach projektu 216 mieszkańców może wziąć udział w szkoleniach 
komputerowych o tematyce: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, 
Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, 
Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Warunkiem udziału w projekcie jest ukończenie 25 lat. Nabór został 
już rozpoczęty. 

• W dniu 17 października 2018 r. dokonano odbioru świetlicy wiejskiej 
w Podozieranach w ramach projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w 
Podozieranach”. Projekt współfinansowany jest ze środków PROW na 
lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 216.141,81 zł, w 
tym dofinansowanie 89.466 zł. Zadanie zostało ukończone przez Wyko-

mowała, że przy ul. Błotnej i ul. Zamkowej 
są dwie uliczki, na których brakuje oświe-
tlenia.  Dodała, że w projekcie budżetu na 
2019 r. zaplanowano przebudowę mostu na 
ul. Błotnej, jednak bez remontu ulicy, który 
jest bardzo potrzebny. Zapytała również, czy 
wnioski radnych, aby były brane pod uwa-
gę, muszą być składane Przewodniczącemu 
Rady w formie papierowej. Wójt Wiesław 
Kulesza  odpowiedział, że w pierwszej ko-
lejności należy zbadać status tych dróg, czy 
są to drogi publiczne czy prywatne, bo w 
przypadku tych drugich może nie być ta-
kich możliwości. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że in-
terpelacje powinny być składane na piśmie. 

Radna Iwona Kalinowska wnioskowa-

ła o wyrównanie i podsypanie ulic Pięknej 
i Krótkiej w Waliłach-Stacji.

Wolne wnioski 
i informacje
Sekretarz Gminy Lilia Waraksa zabra-

ła głos w sprawie konieczności składania 
oświadczeń majątkowych przez radnych Ra-
dy Gminy, które trzeba złożyć w ciągu 30 dni 
od złożenia ślubowania. Wyjaśniła również 
kwestie składania przez radnych zapytań i 
interpelacji, co jest uregulowane w Statucie 
Gminy Gródek.

Dyrektor GCK Jerzy Ostapczuk zapro-
sił wszystkich na najbliższe wydarzenia or-
gaznizowane przez GCK, a wszystkim An-
drzejom złożył życzenia z okazji ich imienin. 

Joanna Lech - Sołtys Załuk zgłosiła pro-
blemy z oświetleniem we wsi Załuki. Jedna 
z lamp na zakręcie nie świeci i oświetlenie 
włącza się zbyt późno. Dodała, że podczas 
przebudowy transformatora przez PGE miesz-
kańcy zgłaszali bardzo dużo skarg związanych 
z brakiem informacji  o wyłączeniu prądu, 
które zamieszczane  były jedynie na stronie 
internetowej PGE. 

Po przyjęciu protokołu  I Sesji Rady Gminy, 
Przewodniczący Rady Wieczysław Gościk 
zamknął obrady II Sesji Rady Gminy Gródek.

Opracowanie:
Dorota Sulżyk▲

W relacji wykorzystano protokół II Sesji Rady 
Gminy.
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nawcę po terminie, w związku z czym naliczono stosowne kary umowne 
w wysokości 13.818,87 zł, co zostało potrącone z należnego wynagro-
dzenia.

• Rozpoczęto montaż pierwszych instalacji kolektorów słonecznych 
na nieruchomościach mieszkańców,  w ramach projektu „Energia odna-
wialna – kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w gminie Gró-
dek”. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W związku 
z rezygnacjami mieszkańców Urząd Marszałkowski Województwa Pod-
laskiego wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie i obecnie 
całkowita wartość projektu wynosi: 1.747.499,98 zł, w tym dofinansowa-
nie: 1.196.592,64 zł. W ramach realizacji projektu powstanie 36 instalacji 
fotowoltaicznych i 74 instalacje kolektorów słonecznych.

• W zakresie przebudowy dróg gminnych:
- zakończono prace budowlane i dokonano obioru końcowego zadania 

„Przebudowa ul. Piaskowej w Gródku o wartości 328.259,72 zł;
- wykonano projekt budowlany „Przebudowa ul. Cmentarnej w Gród-

ku” oraz złożono stosowne dokumenty do Wydziału Architektury Sta-
rostwa Powiatowego w Białymstoku o wydanie pozwolenia na realiza-
cję inwestycji;

• W zakresie bieżącego utrzymania dróg:
- dokonano podsypki żwirem drogi we wsi Straszewo;
- uzupełniono znaki drogowe w drodze gminnej Waliły-Stacja – Wa-

liły-Dwór; 
- na okres zimowy 2018/2019 przygotowano 180 ton solanki do posy-

pywania nawierzchni dróg.
• W zakresie zakupów inwestycyjnych przekazaliśmy z budżetu Gmi-

ny Gródek dotację w kwocie 33.500 zł na rzecz Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Załukach z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznego 
narzędzi ratowniczych.

5. W dniu 22 października 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowa-
nie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie Gminie Grodek 
kredytu złotowego w łącznej kwocie 4.136.000,00 zł, w tym długotermi-
nowego w kwocie 2.660.000,00 zł oraz na wyprzedzające finansowanie 
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwo-
cie 1.476.000,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy 
w Sokółce oferując cenę kredytu 789.453,03 zł.

6. W dniu 23 listopada 2018 r. został ogłoszony przetarg na odbiór 
odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gmi-
ny Gródek, na których zamieszkują mieszkańcy. Termin wykonywania 

usługi obejmuje luty-grudzień 2019 r. Otwarcie ofert zaplanowano na 
3 grudnia 2018 r.

7. Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku, działając zgodnie z 
§ 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 
r. sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia 
wolności oraz praca społecznie użyteczna, przedłożył Wójtowi Gminy 
Gródek opinię dotyczącą potrzeb sądu rejonowego w zakresie wykony-
wania pracy przez skazanych. Zgodnie z opinią przewidywana na 2019 
r. liczba osób skazanych na karę ograniczenia wolności w formie nieod-
płatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne i z orzeczoną pracą spo-
łecznie – użyteczną w zamian za nieściągalną grzywnę wynosi 40 osób, 
zaś niezbędna liczba godzin w przeliczeniu na jedną osobę miesięcznie 
wynosi 40 godzin. 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia, w odpowiedzi na pismo Prezesa Sądu 
Rejonowego, Wójt Gminy Gródek wyznaczył Komunalny Zakład Budże-
towy w Gródku, do przyjmowania osób skazanych na karę ograniczenia 
wolności z obowiązkiem nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele spo-
łeczne oraz osób, wobec których orzeczono pracę społecznie użyteczną 
w zamian za nieściągalną grzywnę w ilości 15 osób, z liczbą 60 godzin w 
przeliczeniu na jedną osobę. Jako rodzaj pracy podano prace porządko-
we na terenie gminy oraz prace przy segregacji odpadów komunalnych. 

8. W listopadzie br. Gmina Gródek uczestniczyła w największych, 
odbywających się co dwa lata, ćwiczeniach polskich sił zbrojnych pod 
kryptonimem „ANAKONDA-18”. W ćwiczeniach na terenie gminy 
Gródek zaangażowanych było ok. 300 osób. (informacja o wydarzeniu 
była opublikowana w poprzednim numerze „WG-HN”). W dniu 26 listo-
pada 2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podsumo-
wanie realizowanego w województwie podlaskim ćwiczenia obronnego 
„ANAKONDA-18”. W efekcie Gmina Gródek została bardzo dobrze 
oceniona za zaangażowanie i realizację zaplanowanych epizodów. Udział 
w ćwiczeniu pozwolił nam na zdobycie dodatkowych umiejętności i do-
świadczenia w zakresie współdziałania z różnego rodzaju służbami oraz 
instytucjami. Takie ćwiczenia służą podnoszeniu stopnia bezpieczeństwa 
i dają nam większą pewność siebie, iż zdołamy poradzić sobie w razie 
wystąpienia  podobnej sytuacji kryzysowej na terenie gminy Gródek.

Gródek, dnia 30 listopada 2018 r.

                                                                            Wójt Gminy Gródek
                                                                            mgr Wiesław Kulesza

Po otwarciu III Sesji Rady Gminy Gródek 
oraz przedstawieniu porządku obrad przez 

Przewodniczącego Wieczysława Gościka, 
Wójt Gminy Wiesław Kulesza przedstawił 

sprawozdanie ze swojej  działalności w okre-
sie międzysesyjnym (zamieszczamy je w tym 
numerze gazety).

 Radny Jerzy Gryc zwrócił uwagę, że na 
poprzedniej sesji Rady Gminy Gródek złożo-
ne zostały wnioski i zapytania przez Radnych i 
Sołtysów. Prosił  przedstawienie informacji, co 
Wójt  wykonał w tych kwestiach. Wójt Wie-
sław Kulesza poinformował, że na wnioski 
i interpelacje złożone na piśmie odpowiedź 
również została udzielona w formie pisem-
nej, m.in. w zakresie modernizacji świetlicy w 
Załukach, studni czy przeniesienia znaku. W 
zakresie spraw zgłoszonych ustnie stwierdził, 
że nadany został bieg tym sprawom, jednak 

Relacja z III Sesji Rady Gminy Gródek
28 grudnia 2018 r.
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nie pamięta wszystkich wniosków i nie jest w 
stanie udzielić odpowiedzi w tym momencie. 
Prosił o przybliżenie, o jakie konkretnie wnio-
ski chodzi. Radny Jerzy Gryc wyjaśnił, że miał 
na myśli doświetlenie ulic oraz wycięcie topól 
w okolicach Łużan. Wójt Gminy wyjaśnił, że 
w sprawie zabytkowych topól w Jaryłówce nic 
się nie zmieniło od poprzedniej sesji, sprawa 
jest badana przez Konserwatora Zbytków. O 
nowym oświetleniu natomiast możemy mówić 
na bazie nowego budżetu Gminy w warunkach 
umożliwiających realizację tego rodzaju zada-
nia.

Radny Jerzy Gryc przypomniał, że na po-
przedniej sesji Wójt stwierdził, że doświetlenie 
ulic Zamkowej i Błotnej mogłoby być zrobione 
nawet do końca bieżącego roku. Rozmawiano 
również o dojazdach i likwidacji kursów. Za-
pytał, czy podjęto kroki w celu usprawnienia 
dojazdów. Wójt Wiesław Kulesza odpowie-
dział, iż osobiście udał się do Dyrektora spółki 
PKS Nova w celu wyjaśnienia tej sytuacji, po-
nadto wystosował pisma o wznowienie zawie-
szonych kursów, bądź zmianę rozkładu jazdy 
i do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowie-
dzi. Ponadto zwrócił się do innych firm prze-
wozowych o możliwość zaplanowania kur-
sów w tych godzinach, w których zrezygno-
wał PKS Nova. 

 Radna Monika Ratyńska zapytała, czy 
koszt odbioru odpadów po przetargu jest po-
dobny do tegorocznego i czy analizowano, ile 
mogą kosztować opłaty za odpady od lutego 
2019 r. Wójt Gminy odpowiedział, że drugi 
przetarg dał nam możliwość nie podnoszenia 
stawek za odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów, przynajmniej przez najbliższe pół roku. 
Będzie to też zależało od tego, czy ilość śmie-
ci wzrośnie w skali roku. 

Radna Grażyna Kubiak odniosła się do 
odbioru robót budowlanych w zakresie budo-
wy kanalizacji sanitarnej w Waliłach-Stacji i 
wystąpienia robót dodatkowych. Prosiła o wy-
jaśnienie, czego dotyczyły roboty dodatkowe. 
Wójt  wyjaśnił, że wykonana dokumentacja 
projektowa nie odpowiadała wysokościowo 
do istniejącej przepompowni ścieków, która 
wybudowana była podczas przebudowy drogi 
krajowej. Należało to dostosować i zmienić. 

Następnie Radni zajęli się podjęciem 10 
uchwał:

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Gródek na lata 2019-2022 wraz 
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 
na lata 2019-2036; Przewodniczący Rady 
Wieczysław Gościk odczytał uchwałę Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w 
sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gródek na lata 2019-2022.

Radny Jerzy Gryc zwrócił uwagę, że Rad-
ni otrzymali nową wersję projektu uchwały i 

prosił o wyjaśnienie zmian do pierwotnej wer-
sji. Dodał, iż niepokoi go rosnący dług. Mar-
ta Popławska - Inspektor Urzędu Gminy w 
zastępstwie Skarbnika Gminy wyjaśniła, iż 
jest to ten sam projekt uchwały wydrukowany 
ponownie ze względu na fakt, iż w poprzed-
nim wydruku część wierszy była nieczytelna. 
W kwotach i wartościach nic nie uległo zmia-
nie. W zakresie długu Wójt Wiesław Kulesza 
wyjaśnił, że struktura budżetu wygląda w ten 
sposób, iż środki finansowe są wystarczające 
na wydatki bieżące, czyli na realizację zadań 
wynikających z ustawy o samorządzie gmin-
nym. „Poza tym staramy się wygospodarować 
środki na zadania inwestycyjne  służące roz-
wojowi naszej gminy. Ciężko pracujemy nad 
tym, aby pisać jak najwięcej wniosków o środki 
zewnętrzne, głównie z UE. Niewystarczające 
środki na pokrycie wkładu własnego powo-
dują, że musimy korzystać z kredytów na wy-
przedzające finansowanie. Oznacza to, że po 
zakończeniu inwestycji musimy pokryć całość 
kosztów realizacji zadania, a następnie po zło-
żeniu wniosku końcowego i akceptacji przez 
Władze Wdrażające, otrzymujemy przyznane 
środki. Trzeba podejmować decyzje czy robi-
my pojedyncze drobniejsze rzeczy i wówczas 
nie korzystamy z kredytów. Radni poprzedniej 
kadencji pamiętają, że każdego roku planujemy 
kredyty, których w efekcie, albo nie zaciągali-
śmy od 3 lat, albo braliśmy je w mniejszej wy-
sokości”. Dodał, że w tym roku kredyt został 
zaciągnięty ze względu na realizację projektów 
m.in. takich jak budowa kolektorów słonecz-
nych. Należy zakładać, iż wskaźnik figurujący 
w wydanej opinii przez  Regionalną Izbę Ob-
rachunkową będzie w rzeczywistości po wy-
konaniu budżetu lepszy. (Podczas głosowania 
1 osoba się wstrzymała, reszta głosów „za”).

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Gródek na 2019 r.; Przewodniczący Rady 
poinformował, że projekt uchwały był przed-
miotem obrad posiedzenia Komisji Gospodar-
ki, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy. Wójt 
Gminy Wiesław Kulesza wyjaśnił, że zgod-
nie z ustawą o finansach publicznych w termi-
nie do 15 listopada poprzedzające rok budże-
towy Wójt Gminy ma obowiązek przedłożyć 
Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej projekt budżetu, który powinien zostać 
uchwalony do końca roku. Przy konstrukcji bu-
dżetu należy brać pod uwagę różne obwarowa-
nia, które ograniczają możliwości dowolnego 
kształtowania, co wynika z przepisów, art. 242 
ustawy o finansach publicznych, który stano-
wi, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe 
od dochodów bieżących. I w tym przypadku 
dobrą zasadą w budżetach gminy jest wypra-
cowywanie nadwyżki budżetowej, która w bu-
dżecie naszej Gminy występuje od kilku lat i 
obecnie też będzie miała miejsce, Drugim wa-
runkiem, który należy brać pod uwagę to art. 

243 ustawy o finansach publicznych, gdzie 
wskaźnik zobowiązań nie może przekraczać 
określonej normy wymaganej dla danej gmi-
ny i w przypadku naszej Gminy wskaźnik ten 
wynosi 6,45 %, a faktycznie wynosi 3,15%. 
Oczywiście realizowany budżet jest żywym 
organizmem, który ulega wielu zmianom w 
zależności od sytuacji, które mają miejsce w 
ciągu roku. Planowanie musi być realistyczne, 
a więc, aby móc planować skalę wydatków, 
należy dokładnie przeanalizować możliwo-
ści przychodów i dochodów, które w głównej 
mierze opierają się na podatkach, subwencji, 
dotacjach, opłatach za dzierżawę, z tytułu użyt-
kowania wieczystego i sprzedaży nieruchomo-
ści. Wójt  Przedstawił najważniejsze inwesty-
cje zaplanowane na 2019 r.: przebudowa drogi 
gminnej i powiatowej Bobrowniki – Łużany 
-granica Powiatu Białostockiego, modernizacja 
stacji uzdatniania wody , budowa dodatkowej 
studni głębinowej, modernizacja budynku by-
łej szkoły w Wiejkach wraz z zagospodarowa-
niem terenu, w tym budowa placu zabaw, mo-
dernizacja budynku świetlicy w Nowosiółkach 
wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym bu-
dowa siłowni zewnętrznej, przebudowa ulicy 
Cmentarnej w Gródku.

Radny Marek Antonowicz prosił o wyja-
śnienie, czy zadanie inwestycyjne pn. wykona-
nie projektu przebudowy ulic: Wąskiej, Ogro-
dowej i Spółdzielczej, dotyczy także przebudo-
wy tych ulic. Wójt odpowiedział, że w projek-
cie budżetu ujęto takie zadania jak przebudowa 
ul. Cmentarnej w Gródku, przebudowę chod-
ników na ul. Michałowskiej. Natomiast w bu-
dżecie Gminy na 2019 r. zaplanowano wykona-
nie dokumentacji projektowej na wymienione 
przez Radnego ulice, co oznacza, że zmierza-
my w kierunku przebudowy tych ulic zgodnie 
z Programem Rozwoju Gminy Gródek. 

Radny Jerzy Gryc zapytał, z czym związa-
ne jest zabezpieczenie środków finansowych 
w wysokości 40 tys. zł na rozbudowę Urzędu 
Gminy. Odniósł się również do załącznika nr 6 
uchwały, plan przychodów i kosztów zakładów 
budżetowych. Plan przychodów KZB na rok 
2018 jest dodatni -  1 100 zł, a w planie na 2019 
r. jest ujemny, ok. 12 500 zł. Prosił o wyjaśnie-
nie, z czego wynika różnica. Wójt Wiesław 
Kulesza  w zakresie rozbudowy Urzędu Gminy 
wyjaśnił, że pojawiła się możliwość uzyskania 
dofinansowania ze środków zewnętrznych Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska na 
taki cel. Powoduje to konieczność dostosowa-
nia istniejącej dokumentacji, m.in. w zakresie 
wytycznych i wymogów określonych w Pro-
gramie NFOŚ, w tym sporządzenie charakte-
rystyki energetycznej budynku. Środki w bu-
dżecie zaplanowane zostały na pokrycie wy-
datków z tym związanych. Anna Markiewicz 
- Księgowa Komunalnego Zakładu Budże-
towego wyjaśniła, że różnice w przychodach 
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wynikają z rzeczywistego wykonania budżetu 
i nie ma możliwości na początku roku zapla-
nowania przychodów czy wydatków w 100 %.

Radna Dorota Popławska pytała czy postę-
powanie administracyjne w zakresie ul. Micha-
łowskiej zostało zakończone. Wójt Gminy od-
powiedział, że postępowanie prowadzi Gmina 
Michałowo i z przekazanych informacji wynika, 
że zostanie ono zakończone jeszcze w tym roku. 

Radna Małgorzata Popławska poruszyła te-
mat wykonania projektu budowy mostu na ul. 
Błotnej, co zostało ujęte w projekcie budżetu. 
Pytała również o przebudowę samej ulicy. Wójt 
Wiesław Kulesza wyjaśnił, że projekt będzie 
zakładał przebudowę mostu oraz tak jak rozma-
wiano na poprzednich posiedzeniach budowę 
ciągu pieszo-jezdnego na ul. Błotnej. Być może 
w trakcie roku pojawią się możliwości złoże-
nia wniosku o dofinansowanie na taką operację, 
m.in. z programów rządowych.

Radna Katarzyna Rogacz skierowała prośbę 
do Wicestarosty Powiatu Białostockiego obec-
nego na obradach sesji o ujęcie w budżecie Po-
wiatu Białostockiego remontu drogi powiatowej 
w Pieszczanikach. 

Radna Monika Ratyńska przypomnia-
ła również o remoncie świetlicy w Załukach.  
Wójt Gminy odpowiedział, że na remont świe-
tlicy planowane jest  złożenie wniosku o dofi-
nansowanie za pośrednictwem Lokalnej Gru-
py Działania Puszcza Knyszyńska ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. (wszystkie głosy „za”)

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Gró-
dek na 2018 r.;  Inspektor Marta Popław-
ska omówiła proponowane zmiany w planie 
dochodów i wydatków na 2018 r. oraz zmia-
ny w stosunku do pierwotnej wersji projektu 
uchwały. Przewodniczący Rady poinformo-
wał, iż projekt uchwały był tematem posiedze-
nia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa 
Rady Gminy Gródek. Prosił Przewodniczące-
go Komisji o przedstawienie opinii o projekcie 
uchwały. Przewodniczący Komisji Grzegorz 
Borkowski poinformował, iż członkowie Ko-
misji nie wnieśli uwag do projektu uchwały i 
została ona pozytywnie zaopiniowana. (wszyst-
kie głosy „za”)

- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrod-
kach wsparcia udzielających schronienia oso-
bom tego pozbawionym lub mieszkaniach 
chronionych; Przewodniczący Rady przypo-
mniał, iż uchwała została podjęta na poprzed-
niej sesji, jednak Wydział Polityki Społecznej 
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wniósł 
uwagi do podjętej uchwały. Odczytał zgłoszo-
ne uwagi i poinformował, że projekt uchwały w 
przedstawionym brzmieniu został opracowany 
z uwzględnieniem odczytanych uwag. (wszyst-
kie głosy „za”)

- w sprawie ustanowienia wieloletniego 

gminnego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019 – 2023; Przewodniczący Wieczy-
sław Gościk poinformował, iż projekt uchwały 
był tematem posiedzenia Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy 
Gródek. Katarzyna Rogacz - Przewodnicząca 
Komisji poinformowała, iż Komisja pozytyw-
nie zaopiniowała projekt uchwały w przedsta-
wionym brzmieniu. Radny Jerzy Gryc poprosił 
o wyjaśnienie, komu dokładnie taka pomoc bę-
dzie przyznawana. Jolanta Bójko - Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gródku odpowiedziała, że pomocą mogą być 
objęte osoby spełniające kryterium dochodowe 
i inne kryteria wymienione w ustawie o pomocy 
społecznej. (wszystkie głosy „za”)

- w sprawie podwyższenia kryterium do-
chodowego uprawniającego do przyznania 
pomocy dla osób i rodzin objętych wielolet-
nim rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023. Projekt uchwa-
ły był tematem posiedzenia Komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady 
Gminy Gródek. Przewodnicząca Komisja po-
informowała, że projekt uchwały został ocenio-
ny pozytywnie. Radna Grażyna Kubiak prosi-
ła o wyjaśnienie, od czego zależą formy dofi-
nansowania. Odpowiedzi udzieliła Kierownik 
GOPS w Gródku - Jolanta Bójko. (wszystkie 
głosy „za”)

- w sprawie określenia zasad zwrotu wydat-
ków dla osób i rodzin objętych wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023;  Katarzyna Rogacz 
- Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek 
poinformowała, że projekt uchwały został po-
zytywnie zaopiniowany. (wszystkie głosy „za”)

- w sprawie uzupełnienia składu osobowego 
Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa; 
(wszystkie głosy „za”)

- w sprawie uzupełnienia składu osobowe-
go Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych; (wszystkie głosy „za”)

- w sprawie planu pracy Rady Gminy Gró-
dek na 2019 r. Projekt uchwały Radni otrzymali 
wraz z zaproszeniem na dzisiejsze posiedzenie. 
(wszystkie głosy „za”)

Kolejnym punktem porządku obrad było wy-
pracowanie stanowiska w sprawie pomnika 
upamiętniającego „poległych w latach 1941-
1944 z rąk hitlerowskich oprawców około 60 
bojowników w walce o wolność i demokrację” 
w świetle ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o 
zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek or-
ganizacyjnych, jednostek pomocniczych gmi-
ny, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz pomniki (Dz. U z 2018 r. poz. 
1103). Przewodniczący Rady poinformował, 
że sprawą zajmowała się już Rada Gminy po-

przedniej kadencji, która stwierdziła, że na te-
renie naszej Gminy nie ma pomników propa-
gujących komunizm lub inny ustrój totalitarny. 
Temat powrócił w związku z pismami Instytutu 
Pamięci Narodowej i Podlaskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Przedmiotowe pisma Radni otrzy-
mali wraz z zaproszeniem na sesję. Powyższym 
tematem szczegółowo zajmowała się Komisja 
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. 
Katarzyna Rogacz - Przewodnicząca Komi-
sji poinformowała, że po przeprowadzonych 
rozmowach z mieszkańcami ustalono, iż treść 
na pomniku nie ma dla nich charakteru propa-
gowania komunizmu, a jedynie upamiętnienie 
tamtych czasów. Komisja zwróciła się również 
o opinię Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródec-
kiej, którą odczytała.

Komisja na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 
podtrzymała stanowisku uprzednio zajęte przez 
Radnych. Zgodnie z przekonaniami Komisji 
pomnik upamiętniający: „poległych w latach 
1941-1944 z rąk hitlerowskich oprawców oko-
ło 60 bojowników w walce o wolność i demo-
krację” nie propaguje komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego. Dodała, że ewentualnie, 
jeżeli zajdzie taka potrzeba, można zastanowić 
się nad zmianą treści w tablicy.

Głos w tym temacie zabrał również Wicesta-
rosta Roman Czepe, który wyjaśnił, dlaczego 
konieczna jest zmiana treści napisu na tablicy.

Radny Jerzy Gryc był zdania, aby w poro-
zumieniu z IPN i historykami z Gródka zmienić 
treść tablicy. Przewodniczący Rady Wieczy-
sław Gościk również stwierdził, iż należy za-
stanowić się nad zmianą napisu, ale nie można 
dopuścić do zburzenia pomnika. Poddał pod 
głosowanie skierowanie sprawy do Wójta w ce-
lu wypracowania treści napisu na pomniku. W 
oparciu o wyniki głosowania (wszyscy Radni 
głosowali „za”), stwierdził, że sprawa wypra-
cowania treści napisu na pomniku została skie-
rowana do Wójta Gminy.

Zapytania 
i wnioski radnych
Radna Anna Petelska powiedziała, że bardzo 

miło jest gościć na posiedzeniu Wicestarostę Po-
wiatu Białostockiego i Radnych Powiatowych, 
co jest okazją do przedstawienia problemów w 
naszej gminie. Prosiła o poparcie w przyszłości 
przebudowy drogi powiatowej we wsi Słuczan-
ka. Dodała, że należy też zastanowić się nad 
poprawą bezpieczeństwa na tej samej drodze 
powiatowej, na zakręcie we wsi Waliły-Dwór.

Radna Dorota Popławska również zwróci-
ła się do Wicestarosty o budowę chodników na 
drodze powiatowej ul. Polnej w Gródku. Wójt 
Gminy Wiesław Kulesza dodał, że dokumenta-
cja techniczna przez Powiat na budowę ronda i 
chodników na tej ulicy została przygotowana.

Radny Grzegorz Borkowski dodał, że 
wszyscy wiemy jak wyglądają drogi powia-
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towe na terenie naszej Gminy, których mamy 
aż 150 km i ich stan jest często opłakany. Ape-
lował do przedstawicieli Powiatu o to, aby bar-
dziej przychylnie patrzyli na nasze potrzeby.

Radny Janusz Michał Cimochowicz od-
czytał  wniosek do Wójta Gminy od mieszkań-
ców wsi Zubry o budowę altany rekreacyjnej 
oraz pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w 
Białymstoku o kontynuowanie naprawy dro-
gi powiatowej Wierobie-Zubki-Świsłoczany-
-Mostowlany.

Radny Jerzy Gryc wnioskował o ustawie-
nie pojemników na zwierzęce odchody wzdłuż 
ul. Szkolnej w Gródku. Poparł postulaty zgła-
szane przez Radnych w zakresie remontu dróg 
powiatowych, dodając, że nie wie, czy są jakieś 
gminy w Polsce, które mają gorsze drogi. Wójt 
odparł, że bezsprzecznie Gmina Gródek jest 
gminą w Powiecie Białostockim o największej 
długości dróg powiatowych. Dzięki współpra-
cy z Powiatem Białostockim co roku na terenie 
naszej Gminy sukcesywnie utwardzane są ko-

lejne odcinki dróg powiatowych. Również w 
budżecie Gminy Gródek na 2019 r. znajduje 
się zadanie  dotyczące przebudowy drogi po-
wiatowej na odcinku Bobrowniki – Łużany – 
granica Powiatu Białostockiego. Jeśli chodzi 
o pojemniki na zwierzęce odchody, wniosek 
został przyjęty do realizacji.

Radny Marek Antonowicz zwrócił się z py-
taniem do Wójta o drugą część ul. Młynowej 
i plany jej remontu, dodając że są tam jakieś 
prawne niedociągnięcia. Wójt Gminy Wiesław 
Kulesza prosił o wyjaśnienie, jakie niedocią-
gnięcia Radny miał na myśli. Radny Marek 
Antonowicz odpowiedział, że w zakresie po-
zyskania własności nieruchomości. Wójt wyja-
śnił, iż jest to kwestia podjętych procedur w kie-
runku nabycia praw spadkowych dotyczących 
tej nieruchomości (właściciel nie żyje, spadko-
biercy nie są znani). Po zakończeniu tego po-
stępowania możliwe podjęcie czynności doty-
czących przebudowy odcinka ul. Młynowej. 

Wicestarosta Roman Czepe ustosunkował 

się do wniosków zgłoszonych przez Radnych 
Rady Gminy oraz przedstawił kierunki działań 
Powiatu Białostockiego w obecnej kadencji.  
Wicestarosta podkreślił, że trzeba się zbli-
żyć do gmin. 

Wolne wnioski
i informacje
Henryk Gorodowienko - Sołtys sołectwa 

Bielewicze podziękował ze wyremontowanie 
świetlicy wiejskiej w Bielewiczach.

Joanna Lech - Sołtys sołectwa Załuki wnio-
skowała o dowieszenie lampy oświetleniowej 
przy mostku do Podzałuk. 

Po przyjęciu protokołu  II Sesji Rady Gmi-
ny i zamknięciu obrad III Sesji wszyscy wzięli 
udział w uroczystym spotkaniu noworocznym. 

Opracowanie:
Dorota Sulżyk▲

W relacji wykorzystano protokół III Sesji Rady 
Gminy Gródek

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy  
w okresie międzysesyjnym

Poprzednia, II Sesja Rady Gminy Gródek odbyła się w dniu 30 li-
stopada 2018 r. Uchwały przyjęte na Sesji są realizowane na bieżąco.

1. W okresie międzysesyjnym wydałem szereg zarządzeń:
• W sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy 

Gródek (podjętych na II Sesji Rady Gminy);
• W sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2018 r.
• W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

dzierżawy w trybie przetargu publicznego;
• W sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieru-

chomości gminnych na rok 2019;
• W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Pod-

stawowej w Gródku;
• W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Gródek na 

2018 r., obejmującego plan budżetu i jednostki;
• W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spiso-

wych i przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji;
• W sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu przecho-

wywanych w Urzędzie Gminy Gródek dokumentów zawierających 
informacje niejawne, w celu ustalenia czy spełniają ustawowe prze-
słanki ochrony;

• W sprawie Polityki Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych 
w Urzędzie Gminy Gródek;

• W sprawie ustalenia zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 
księgowej w celu realizacji Projektów: „Przebudowa świetlicy wiej-
skiej w Podozieranach”, „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielewi-
czach”, „Rewitalizacja budynku byłego OSP i przyległych terenów w 
Nowosiółkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską”, „Rewitalizacja 
budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez ada-
ptację na świetlicę wiejską” oraz „Lithuanian-Polish fire services im-
provement trough streengthening competences of firefighters”, tj. „Po-
prawa polsko-litewskich służb przeciwpożarowych poprzez wzmocnie-
nie kompetencji strażaków” oraz zarządzenie w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki pisarskiej w tym zarządzeniu;

• W sprawie powołania komisji likwidacyjnej i przeprowadzenia li-
kwidacji zbędnych lub zużytych składników majątkowych (znajdują-

cych się w remizie OSP w Gródku, budynku socjalnym nad zalewem 
w Zarzeczanach, budynku Szkoły Podstawowej w Załukach oraz re-
mizie OSP w Załukach, Podozieranach i Bobrownikach);

• W sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i 
przeprowadzenia sprzedaży zbędnych składników majątku ruchome-
go zaewidencjonowanego w Urzędzie Gminy Gródek;

• W sprawie terminu okresowej oceny pracowników samorządowych 
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Gró-
dek, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

2. W zakresie ewidencjonowania przedsiębiorców będących oso-
bami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej, do Urzędu Gminy Gródek wpłynął 1 wniosek o 
zmianę wpisu oraz 3 wnioski o wpis informacji o zawieszeniu działal-
ności gospodarczej. Złożone wnioski zostały przekształcone na formę 
dokumentu elektronicznego i przekazane za pośrednictwem platformy 
usług administracji publicznej do Centralnej Ewidencji i Informacji  o 
Działalności Gospodarczej.

3. W zakresie spraw inwestycyjnych:
• Dokonano odbioru świetlicy wiejskiej w Bielewiczach w ra-

mach projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielewi-
czach”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 
wyniosła 203 150,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej 69 117,00 zł.

• W dniu 11 grudnia 2018 r. przekazano Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Gródku nowy sprzęt ratowniczy zakupiony w ramach po-
zyskanych środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości. OSP w Gródku otrzymała torbę ra-
towniczą R1 z zestawem szyn Kramera i deską ortopedyczną, piłę 
ratowniczą do szyb klejonych oraz detektor napięcia. Wartość pro-
jektu wyniosła 7 249 zł, w tym dofinasowanie 7 176,51 zł. Wkład 
własny to zaledwie 72,49 zł.

• W dniu 17 grudnia 2018 r. odebrano protokolarnie wykonanie 
zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na uli-
cach Kwiatowej, Zaułek, Podleśna i Spacerowa w Waliłach-Stacji” 
wraz z robotami dodatkowymi. Roboty wykonywał Zakład Insta-
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latorstwa Sanitarnego i C.O. Bogusław Piekut z siedzibą w Bia-
łymstoku. Całkowity koszt zadania: 481 241,27 zł brutto (w tym: 
473.000,27 zł - wartość umowy i 8.241,00 zł - roboty dodatkowe).

• W dniu 21 grudnia 2018 r. odebrano protokolarnie roboty po-
legające na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno-ka-
blowej oświetleniowej NN, zlokalizowanej na działkach o Nr ew. 
geod. 46 i 40/1 położonych w obrębie geod. Pieszczaniki, gm. 
Gródek, wykonanych przez firmę: Instalacje RTV-SAT Roman 
Tarasewicz z siedzibą w Michałowie. Całkowity koszt zadania: 
80 196,00 zł  brutto.

4. W dniu 24 grudnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowa-
nie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór odpadów ko-
munalnych z nieruchomości  położonych na terenie Gminy Gró-
dek, na których zamieszkują mieszkańcy. Był to już drugi przetarg 
na odbiór odpadów. W jego rezultacie został wyłoniony Wykonawca: 
KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o.  z siedzibą w Białymstoku. Całko-
wita wartość zamówienia na okres od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 
2019 r. to 310 475,00 zł, co daje kwotę 28 225 zł miesięcznie za od-
biór odpadów komunalnych. Umowa najprawdopodobniej zostanie 
podpisana 2 stycznia 2019 r.

5. Trwa realizacja projektu „Ja w internecie. Program szkolenio-
wy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa. W ramach projektu osoby po 25 roku życia mogą 
wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach komputerowych. Nabór pro-
wadzony jest w trybie ciągłym - decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy 
może zgłosić się na wybrany przez siebie moduł szkoleniowy. Jest 7 

modułów do wyboru i każdy trwa 12 godzin zegarowych. Szczegó-
łowe informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy Gródek. 
Zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Gminy.

6. W ramach bieżącej działalności Urzędu Gminy :
• w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego wyda-

no 6 decyzji o warunkach zabudowy;
• w zakresie ochrony przyrody wydano 2 zezwolenia na usunięcie 

drzew oraz wpłynęły 4 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew na nie-
ruchomościach stanowiących własność osób fizycznych na cel nie-
związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po przeprowa-
dzeniu przez pracownika procedury, w tym dokonaniu oględzin, Wójt 
jako organ uprawniony na podstawie ustawy o ochronie przyrody nie 
wniósł sprzeciwu. 

7. Ponadto uczestniczyłem: 
- w posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy;
- w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kny-

szyńska”;
- w wizycie studyjnej w Klastrze Energii w Michałowie;
- w podsumowaniu projektu „Akademia Seniora” realizowanego 

przez Stowarzyszenie Aktywny Senior przy dofinansowaniu ze środ-
ków budżetu Gminy Gródek;

- w spotkaniach opłatkowych, m.in.: w Starostwie Powiatowym i 
Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach.

Gródek, dnia 28 grudnia 2018 r.

                                                                             Wójt Gminy Gródek
                                                                            mgr Wiesław Kulesza
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INFORMACJA
Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Gródek zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji. Dlatego też obowiązkiem wszystkich mieszkańców gminy, również tych 
przebywających kilka miesięcy, jest złożenie stosownej deklaracji do Urzędu Gminy Gródek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

W przypadku zmiany danych (np. urodzenie dziecka, zgon lub przemieszczanie się domowników), będących podstawą usta-
lenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa w 
drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla 
wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 

Rzetelne wywiązywanie się przez wszystkich mieszkańców z powyższych obowiązków ustawowych warunkuje finansowanie sys-
temu gospodarki odpadami komunalnymi oraz pośrednio wpływa na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Gródek BS 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010 lub u inkasenta, którym jest sołtys sołectwa właściwego ze względu na położenie 
nieruchomości, w terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku;
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku;
3) za III kwartał do 15 września danego roku;
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku 
Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki.
          
         Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza

Uczestnicy jednego ze szkoleń

26 listopada 2018 r. odbyło się podsumowanie ćwiczenia obronnego 
„ANAKONDA-18”. Wojewoda Bohdan Paszkowski dziękuje Wójtowi 
za  zaangażowanie się Gminy Gródek w bardzo ważne wydarzenie.
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Po kilkuletniej przerwie Gródek wrócił 
na ogólnopolską listę sztabów WOŚP. Os-
tatni raz Sztab w naszej miejscowości był 
utworzony w 2015 roku (kwota ze zbiórki 
wyniosła wtedy 5200zł). W międzyczasie  
reprezentacja wolontariuszy z Gródka 
pod okiem Pani Aliny Gościk i Joanny  
Ostapczuk kwestowała cały czas, tylko z 
ramienia białostockiego sztabu.

27 finał chcieliśmy już poprowadzić samo-
dzielnie, angażując całą gminę. Początkowo 
należało dopełnić wszystkich formalności, 
łącznie z rejestracją 15 wolontariuszy. Fun-
dacja WOŚP jest znakomicie zorganizowa-
na, wszystko załatwiałam przez Internet, 
dostałam od nich pełne wsparcie i pomoc. 
Następnie, przez ponad miesiąc odbieraliśmy 
masę paczek z materiałami promocyjnymi 
i dokumentami. Jednak najwięcej pracy  
było jeszcze przed nami, ponieważ zorgani-
zowanie finału wymaga ogromnego wysiłku. 

Rozpoczęło się szukanie fantów, 
które zakończyło się ogromnym sukce-
sem, ponieważ na licytację mieliśmy ich 
ponad 60, a 3 razy tyle na kiermasz. To  
wszystko dzięki darczyńcom, którzy licznie  
odpowiedzieli na apel na FB. O jednym z 
fantów napiszę jeszcze później.

13 stycznia na szczęście nie był jednym 
z mroźniejszych dni. To dobrze, ponieważ 
nasi wolontariusze  nie musieli kwestować 
w ciężkich warunkach atmosferycznych. 
Odprawę zaczęliśmy o 8: 30, wydaliśmy 
identyfikatory i gadżety dla młodzieży- 
ufundowane przez mBank i Play. Młodzież 
wyruszyła pod kościół i cerkiew w Gródku 
oraz do cerkwi w Mostowlanach. Spotkaliście 
wolontariuszy również przy sklepie  Pani 
Ani Petelskiej, na stacji Pronar, w Zajeździe 
przy Granicy i na ulicach Gródka. Warto 
dodać, że wolontariusze cały czas byli pod 
opieką Rodziców oraz Pani Ali Gościk i Asi 
Ostapczuk- koordynatorek wolontariatu.  
Wo l o n t a r i u s z o m  c i e p ł y  p o s i ł e k 
zasponsorowały  kochane dziewczyny Kry-
sia i Ela z baru PROMYK, którym bardzo 
dziękujemy. 

Kwestując po gródeckich drogach, wolon-
tariusze musieli znać zasady bezpieczeństwa, 
o których poinstruowali nasi policjanci: Grze-
gorz Bazyluk i Patryk Marcińczyk. Na bieżąco 
musiałam telefonicznie informować Policję 
o wszelkich krokach dotyczących wolontari-
uszy. Trzeba przyznać, że policjanci bardzo 
dbali o wysoki poziom zabezpieczenia, co 
dało  bardzo duży komfort organizacyjny. 
Wielkie dzięki!

Pomyślałam, że warto by było, żeby podczas 

finału zrobić jeszcze coś dodatkowo- strzałem 
w dziesiątkę okazał się DZIEŃ DAWCY  
SZPIKU DKMS. Całą akcją dowodzili nasi 
Strażacy z OSP Gródek - Michał Cywoniuk, 
Agnieszka Lisowska, Monika Gościk, Daniel 
Tymoszewicz, Krzysztof Jarocki, Krzysztof 
Bućko, Krzysztof Bura- za co bardzo Wam 
dziękujemy. Zachowaliście się bardzo profes-
jonalnie i wykonaliście kawał dobrej roboty! 
Zarejestrowało się łącznie 29 potencjalnych 
dawców, co jest świetnym wynikiem, biorąc 
pod uwagę nasz debiut w akcji.

DKMS nie był jedynym stoiskiem na holu 
naszego domu kultury. Koło Gospodyń Wiejs-
kich z Gródka (dawniej Grupa Gospodyń 
Gródeckich) spotkało się kilka dni wcześniej 
i przygotowało pierniczki i ciasteczka. Takie 
pyszności można było za symboliczną kwotę 
kupić na stoisku naszych Gospodyń, a do tego 
wypić gorącą kawę i herbatę. Dziewczyny 
z Koła Gospodyń są super, nie trzeba ich 
do niczego namawiać, same się organizują 
i to na najwyższym poziomie! Parę godzin 
przed imprezą zrobiły także kanapki dla  
wolontariuszy i występujących na scenie. 
Pomagały również przy kiermaszu, który był 
w pewnych chwilach mocno oblegany, i tak 
miało być - Dorota Sulżyk, Basia Niczypo-
ruk, Lucyna Jańczuk, Kasia Rogacz, Dorota 
Popławska, Lila Popławska, Olga Kochan-
owicz, Milena Józwowicz, Paulina Treska, 
Edyta Charkiewicz, Elżbieta Krawczyk, Ma-
ria Abramowicz, jesteście wielkie!

Z kolei nasze Aktywne Seniorki spotkały 
się też dużo wcześniej u naszej Marysi, 
żeby zrobić piękne lniane torby i ręcznie 
je pomalować. Podarowały też ręcznie  
robione gadżety.

Główny finał odbył się na sali widowiskowej 
GCK. Po jego uroczystym otwarciu przez 
Wójta Gminy Gródek oraz Dyrektora GCK, 
razem z Dorotą Sulżyk poprowadziłyśmy 
licytacje. Tak jak wspomniałam, 60 fantów 
do wylicytowania to nie lada zadanie, ale 
nasi niesamowici mieszkańcy wykupili 
WSZYSTKIE FANTY!!! Wraz z Dorotą do 
dziś nie wiemy, jak to się stało, ale jest to 
wspaniałe uczucie. Nigdy nie zapomnę licy-
tacji koszulki Jagiellonii ( unikatowy wzór- 
z napisem WOŚP i numerem 27 na plecach- 
było ich tylko kilka na całe województwo!!!), 
którą było mi bardzo trudno zdobyć. Jestem z 
siebie dumna, bo jak się okazało, było warto. 
Jako cenę wywoławczą niewinnie podałam 
kwotę 100 zł. Po chwili podbijania ceny, na 
forum pozostało dwóch licytujących: Pan 
Kuba i nasi strażacy OSP, reprezentowani 
przez Michała Cywoniuka. Piękna to była 

walka. Widownia w trakcie biła brawo kilka 
razy, a ostatecznie P. Kuba wygrał licytację 
kwotą 900zł!!! Jednak najpiękniejsza chwi-
la nadeszła po jakimś czasie, gdy Michał 
Cywoniuk , trzymając koszulkę w ręku, 
poprosił o głos do mikrofonu: „Gdy Ku-
ba dowiedział się, że gdybyśmy wygra-
li licytację, powiesilibyśmy koszulkę w  
honorowym miejscu w OSP, bez wahania 
nam ją oddał”. Po tych słowach widownia 
oszalała! To była kwintesencja Orkiestry.

Na naszej scenie wystąpili też najmłodsi 
- 2 grupy z Przedszkola Samorządowego 
w Gródku, Justyny Wasilewskiej i Marty 
Grycuk. Niestety, dużą część dzieciaków 
zmogła choroba, ale mimo to, ich koncert 
był bardzo radosny. Przedszkolaki porwały 
publiczność okrzykami: SIEMA!, na co  
widownia odpowiadała tym samym. Przed-
szkolaki na licytację podarowały zrobi-
one przez siebie obrazy, które sprzedały się 
błyskawiczne.

Na scenie zaprezentowała się również 
Kazka ze Szkoły Podstawowej. Dziesiątka 
rozśpiewanych i  zdolnych dzieci 
przypomniała o białoruskich tradycjach w 
naszej gminie. Miłym akcentem był poda-
runek od zespołu oraz Małgosi Tryznowskiej 
i Ewy Markowskiej- pudło słodkości na 
licytację, które cieszyło się finansowym 
powodzeniem. Małgorzata Tryznowska 
podarowała też piękne lizaki dla wszystkich 
występujących- wielkie dzięki! 

Twierdza Gitarowa, prowadzona 
przez Pawła Oziabło dała super występ.  
Agata, Kinga, Natalka, Krzysiek, Bartek i  
Adam grają na gitarach już jak zawodowcy i 
widać, że sprawia im to wielką przyjemność. 
Na zakończenie Paweł podarował do licy-
tacji smycz Oddziału Zamkniętego (jest w 
nim gitarzystą), która zlicytowana została 
za 300 zł!

Dużym zaskoczeniem dla wszystkich była 
niespodzianka, którą zorganizował mój Mąż, 
Jan Łotysz. Załatwił przyjazd i występ Mis-
trza Świata we Freestyle Football Pawła 
Skóry, który również miał swoje 5 minut na 
scenie. Potrafi podbijać piłką, jednocześnie 
nakładając czapkę, zdejmując koszulkę, 
siedząc, skacząc- po prostu cuda! Dodatkowo 
Paweł podarował swoją książkę na licytację. 
Jesteśmy mu bardzo wdzięczni, że za darmo 
sprawił nam tyle frajdy.

Gwiazdą wieczoru był zespół Obraz Kon-
trolny. Podlaski skład- Michałowo, Hajnów-
ka i Narewka, czyli Roman Tarasewicz, Jan 
Kryński, Mirosław Kulbacki, Krzyś Płonka 
zagrali (oczywiście bezpłatnie) na żywo znane 

Pomaganie jest dziecinnie proste,
czyli 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gródku
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polskie przeboje- i te szybkie, i te spokojne, 
romantyczne. Panowie niedawno „skrzyknęli 
się”, założyli zespół i grają coraz częściej na 
podlaskich scenach. Miło się słucha i ogląda, 
tym bardziej, że, jak mówi wokalista Roman 
(i mój Tato), razem mają ponad 200 lat.  Bardzo 
Wam dziękujemy, za piękne muzyczne wspom-
nienia i za to, że wspólnie zagraliśmy w tej Ork-
iestrze. 

Składamy ogromne podziękowania wszyst-
kim Darczyńcom i Licytującym. Bez Was nie 
byłoby takiego wyniku ponad 15000 zł! Gratulu-
jemy Wolontariuszom i ich Rodzicom Waszych 
pociech! Dziękuję też naszej fajnej ekipie z 
GCK. Wyrazy wdzięczności kierujemy też do 
Banku Spółdzielczego w Gródku.Pomaganie 
faktycznie jest dziecinnie proste! 

Darczyńcy: Paulina Treska, Piotr Ławniczuk, 
Justyna Grygoruk, Pola Rynkiewicz, Sunduk 

Pracownia Doroty Sulżyk, Koło Gospodyń 
Wiejskich, Halina Matejczuk, Agnieszka Mar-
tyniuk, Justyna Wasilewska, Marta Gryc-
uk, Przedszkolaki, Kazka, Ewa Markowska, 
Małgorzata Tryznowska Moja Słodka Pasja, 
Anna Sadowska, Marta Bielenia, Marta Jańczuk 
Pracownia Torebki Niezwykłe, Paweł Skóra, 
Aktywny Senior, Maria Giegiel, Urząd Gminy 
Gródek, Wiera Tarasewicz, Dorota Wildowicz, 
PJM Sport Magdalena Łotysz, Esma Judyta Prus,  
Roman Tarasewicz, Monika Oziabło, Jagiello-
nia Białystok, Mosir Michałowo, Bogdan Gryko 
Podozierany.PL, Nadleśnictwo Waliły, Damian 
Owerczuk, Barbara Niczyporuk, Beata Bućko, 
Paweł Oziabło, Anna Gawlik, Małgorzata 
Tarasewicz, Prymaki, Maria Mieleszko, Milena  
Józwowicz, Kabaret Paranienormalni, Lila  
Gierasimczyk, Kaja Trochimczuk, Alina Gościk

Wolontariusze: Wiktoria Łukaszuk, Karolina 

Bułatowicz, Sandra Mieleszko, Olga Sajews-
ka, Aleksandra Woronowicz, Wiktoria Gogiel, 
Marzena Urwan, Julia Markowska, Sebastian 
Karczemny, Karolina Walasek, Julia Martyni-
uk, Michał Martyniuk, Aleksander Bura, Maja 
Wojcieszuk, Julia Kozłowska.

Tegoroczna Orkiestra,  niestety, pomimo zebra-
nia rekordowej kwoty (15112,99zł) nie zostanie 
zapamiętana, jako najradośniejszy dzień w roku. 
Morderstwo Prezydenta Gdańska Pawła Adamo-
wicza było szokiem dla całej Polski i najgorszym 
zakończeniem tego finału.  Nasz Sztab łączy 
się w bólu z Rodziną Śp. Pawła Adamowicza.  
Pragniemy również z całą odpowiedzialnością 
powiedzieć, że za rok zagramy z podwójną mocą 
i siłą- specjalnie dla Prezydenta!

Magdalena Łotysz
Szef Sztabu▲



Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny LUTY 2019

15

WIECZÓR KOLĘD / SZCZODRY WIECZAR

26.01.2019 r., fot. Dorota Sulżyk | GCK w Gródku
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GCK ZAPRASZA:
- WALENTYNKOWY WIECZÓR POEZJI; 14 

lutego 2019 r., godz. 17.00; W programie m.in.: 
rozstrzygnięcie konkursu „Każdy pisać może”, 
część artystyczna, wystawa fotografii pt. „Na 
styku kultur”;

- POKAZ FILMU „WIEŚ PŁYWAJĄCYCH 
KRÓW”; 23 lutego 2019 r., godz. 17.00;

- KINO W GRÓDKU; 27 lutego 2019; wyświe-
tlany m.in. będzie film „Miszmasz czyli Kogel 
Mogel 3”; szczegóły wkrótce na plakatach; 

- W 2019 r. minie 30 lat od zakończenia okresu 
PRL-u. W związku z tym nasze Gminne Centrum 
Kultury przygotowuje wystawę „PRL w Gród-
ku”, do współtworzenia której zapraszamy Was 
wszystkich. Na pewno macie w swoich domach 
mnóstwo skarbów związanych z tym czasem 
–  przedmioty, zabawki,  ubrania, zdjęcia itp. 
Przynoście  je do końca lutego do gródeckie-
go domu kultury. Powspominajmy wspólnie ten 
okres, który wielu mieszkańców Gródka wspo-
mina z sentymentem, chociaż z całą pewnością 
nie należał on do łatwych. 
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Wieczór Kolęd, Szczodry Wieczar

Powitanie Nowego 2019 Roku
W sylwestrową noc na placu gminnej targowicy (placu rynko-

wym) wspólnie powitaliśmy Nowy 2019 Rok. O północy tradycyj-
nie było składanie życzeń, które przybyłym  ze sceny przekazali 
Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza, Przewodniczący Rady 
Gminy Wieczysław Gościk oraz Dyrektor GCK w Gródku Jerzy 
Ostapczuk. Była lampka szampana dla każdego, pokaz fajer-
werków. Licznie przybyli mieszkańcy Gródka i okolic mogli ba-
wić się przy muzyce zespołu Lider od godz. 23.00 do 1.00. (ds) 
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26 stycznia podczas Wieczoru Kolęd jak co 
roku sala widowiskowa była zapełniona po brze-
gi. Na scenie wystąpiło 12 grup oraz 8 solistów, 
w sumie tego dnia zaprezentowało się aż ok. 150 
osób. Oprócz znanych śpiewających artystów, po-
jawili się też występujący po raz pierwszy. Cieszy 
fakt, że z roku na rok przybywa uczestników z 
repertuarem bożonarodzeniowym.

Na początku miało miejsce podsumowanie 
konkursu na Najładniejszą Bożonarodzeniową 
Dekorację Posesji Na Terenie Gminy Gródek. 
Przewodnicząca Komisji Radna Małgorzata 
Popławska wraz z Wójtem Wiesławem 
Kuleszą i Dyrektorem GCK Jerzym Ostap-
czukiem wręczyli nagrody (oświetleniowe 
dekoracje) oraz pamiątkowe dyplomy (lis-
ta osób nagrodzonych oraz fotorelacja na  
s. 2). Specjalną nagrodę (zestaw ręcznie robi-
onych ozdób choinkowych) otrzymał Dariusz 
Żukowski za zorganizowanie akcji „Piękna choin-
ka”. GCK w Gródku zorganizowało również 
konkurs dla przedszkolaków pn. „laurka dla bab-
ci i dziadka”. Wieczór Kolęd był dobrą okazją, 
aby nagrodzić upominkami wszystkich autorów 
pięknych kolorowych prac.

Gwiazda jest ważnym elementem kolędowania 
w naszym regionie. Podczas wieczoru pojawiła 
się z artystami na scenie czterokrotnie. Najpierw 
z grupą rewelacyjnych najmłodszych kolędników 
z Przedszkola Samorządowego oraz ich rodziców 
(przygotowanie - Lila Gierasimczyk)  Jeszcze 
przed wejściem na scenę widać było, że tworzą 
grupę, a to za sprawą turkusowych akcentów w 
żeńskich strojach i czapkach uszankach w męskich. 
Szkołę Podstawową w Gródku reprezentował  
liczny chór prowadzony przez Cezarego Kundę 
oraz  jak zwykle niezawodne dzieci z  Kazki, które 
oprócz własnego występu zrobiły niespodziankę 
i wystąpiły razem z rodzicami oraz instruktorką 
Marią Abramowicz. Po raz pierwszy podczas Wie 
czoru Kolęd wystąpiły parafialne chóry: kościelny 
(prowadzony przez Marzenę Skowrońską) oraz 
cerkiewny dziecięco-młodzieżowy (prowadzony 
przez Ewelinę Ostapczuk). Aplauz publiczności 
był dowodem na to, że taki akcent był bardzo  
potrzebny. Marzena Skowrońska wystąpiła 
również solo przy akompaniamencie pianina i 
gitar (które towarzyszyły też występowi chó-
ru kościelnego) m.in. ze wzruszającą piosenką 
„Mario czy już wiesz”. Kolejni kolędujący 

artyści  działają przy GCK w Gródku: 8 solistów 
(Amelka Łaniewska, Oliwka Koronkiewicz, 
Daria Łukjanczuk, Filip Korolczuk, Natalka  
Aleksiejuk, Aleksandra Jarocka, Adrian i Cezary 
Daniluk) z grupy „Śpiawaj Dusza” prowadzonej 
przez Bogusławę Karczewską oraz Jerzego Os-
tapczuka , Vena mini (instr. Anna Trochimczyk),  
Koło Gitarowe (instr.Paweł Oziabło). Z tych 
nieco starszych zespołów zaprezentowały się 
z kolędniczym repertuarem: Jesienny Liść (in-
struktor – Aleksandr Kasperowicz), Rozśpiewany 
Gródek (instruktor - Wiktor Małańczyk), Kali-
na (instruktor – Aleksandr Kasperowicz) oraz 
Chutar.

I tym razem nie mogło zabraknąć życzeń Jana 
Karpowicza z Kapeli Chutar:

Запалілася зорачка ў небе.
 Ціхі вечар плыве над зямлёй 
Мы жадаем спакою,
хлеба і здароўя для кожнай сям’і

Dorota Sulżyk▲
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Ozdoby pachnące lasem
Tego jeszcze w Gródku nie było! Starzy, młodzi i tacy całkiem ma-

lutcy zebrali się w sobotę, 15 grudnia, żeby wspólnie tworzyć praw-
dziwe cuda. W Gminnym Centrum Kultury w Gródku zapachniało 
lasem za sprawą leśników z Nadleśnictwa Waliły, którzy przywieźli 
gałązki, szyszki i wszystko, co jest potrzebne do stworzenia świątecz-
nego nastroju. Uczestnicy rzucili się w wir pracy i od razu zaczęły 
powstawać wyjątkowe stroiki i ozdoby choinkowe. Wyobraźnia dzie-
ci i dorosłych przeszła wszelkie oczekiwania i każdy z uczestników 
stworzył coś niepowtarzalnego. Atmosfera wspólnego działania udzie-
lała się kolejnym odwiedzającym GCK i wkrótce każdy mógł się po-
chwalić własnoręcznie wykonaną leśną ozdobą bożonarodzeniową. 

Spotkanie odbyło się w ramach akcji leśników z Puszczy Knyszyń-

skiej. W jeden weekend siedem nadleśnictw zorganizowało na swoim 
terenie warsztaty tworzenia leśnych ozdób choinkowych i stroików 
świątecznych. 

Dziękujemy mieszkańcom gminy Gródek i gmin sąsiednich za licz-
ny udział. Do zobaczenia za rok! 

Małgorzata Zbyryt (Nadleśnictwo Waliły)

Akcja charytatywna „Gramy dla Uli ”
16 grudnia odbył się finał akcji „ Gramy dla Uli”. Zbieraliśmy pie-

niądze na leczenie, rehabilitację dla Uli Szabłowskiej- zawodniczki 
UKS Gródek, która doznała podczas meczu poważnej kontuzji. Zor-
ganizowaliśmy otwarty turniej piłki nożnej, do którego zgłosiło się 
8 drużyn, w tym 2 kobiece. Należy podkreślić bardzo fajną atmos-

ferę tych  wszystkich meczów, które  odbyły się w myśl zasady fair 
play. Jako organizatorzy chcemy serdecznie podziękować Markowi 
Bohdzielowi (opiece medycznej), Barbarze Kułakowskiej, Barbarze 
Markowskiej i Dorocie Antonowicz, które przygotowały posiłek dla 
wszystkich zawodników. Podziękowania kierujemy też dla Radka 
Kuleszy za wykonanie zdjęć. Wspólnie nazbieraliśmy dla Uli: 400 
zł na fitnessie Magdy, 1630zł na turnieju piłkarskim oraz 340 zł pod-

czas  akcji w Szkole Podstawowej w Gródku zorganizowanej przez 
Panią Danutę Garkowską.

Serdecznie Wam dziękujemy za udział w akcji!
Magda i Jan Łotysz

Warsztaty pierniczkowe
 20 grudnia 2018 r. w holu Gminnego Centrum Kultury w Gródku 

odbyły się Warsztaty promocji i prezentacji dobrej  praktyki w obsza-
rze Ekonomii Społecznej pod hasłem otwartych warsztatów kulinar-
nych „Technika zdobienia pierników”, przeprowadzone przez Przed-
siębiorstwo Społeczne „Pierniki z Podlasia” Sp. z o.o. w Białymstoku.

W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby: 18 osób dorosłych oraz 4 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Wśród zaproszonych go-
ści byli m.in. rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz członkinie Sto-
warzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Lepsze Jutro” w 
Gródku, przedstawiciele władz Gminy Gródek: wójt, sekretarz oraz 
radni, a także przedstawiciele instytucji: Gminnego Centrum Kultury 
w Gródku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku, Szkol-
nego Koła Wolontariuszy klas gimnazjalnych z opiekunami, Szkol-
nego Koła Młodszego Wolontariatu z opiekunami. 

Zaprezentowane przedsiębiorstwo społeczne „Pierniki z Podlasia” 
zyski przeznacza na cele statutowe, czyli integrację społeczną. W 
dwóch niewielkich pomieszczeniach na ul. Ryskiej w Białymstoku 
zatrudniają kobiety zagrożone wykluczeniem społecznym np.  z orze-
czeniem o niepełnosprawności, matki zajmujące się chorymi dziećmi, 
osoby trwale bezrobotne. Są wśród nich osoby, które poszukują pracy 
od lat oraz te, które nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin. 
Każdy pracuje w dogodnym dla siebie terminie. O tym, że będą wy-
piekać i ozdabiać pierniki zadecydował przypadek: prezes firmy za-
inspirowana spotkaniem z utalentowaną kobietą - parała się piecze-
niem i ozdabianiem pierników, ale z powodu choroby na stwardnienie 
rozsiane nie mogła podjąć pełnowymiarowej pracy, postanowiła jej 
pomóc. Na rozpoczęcie działalności firma dostała dofinansowanie od 
Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych i Forum Inicjatyw 
Rozwojowych, co pozwoliło na zatrudnienie 5 osób na etat.

Zyski chcą przeznaczać na przyjmowanie kolejnych pracownic. 
Marzą o rozszerzaniu działania swojej firmy i innych przedsiębiorstw 
społecznych, a szanse upatrują w zwiększeniu atrakcyjności klauzul 
społecznych w zamówieniach publicznych, tak by zadania miast, 
gmin, powiatów realizowane były w oparciu o jednoczesną pomoc 
najsłabszym w różnych obszarach np. sprzątanie, utrzymanie ziele-
ni, gdzie pierwszeństwo w realizacji zadań miałyby podmioty eko-
nomii społecznej

Wszyscy uczestnicy poznali idee ekonomii społecznej oraz formy 
prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. W ramach warsztatów 
obok wiedzy o ES obecni wspólnie pracowali i uczyli się  technik 
pieczenia i zdobienia wyrobów cukierniczych, co zintegrowało do-
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rosłych między sobą. Ułatwi to w przyszłości podejmowanie wspól-
nych działań na rzecz prowadzenia działalności odpłatnej lub gospo-
darczej w ramach stowarzyszenia. 

Na spotkaniu mieliśmy okazję poznać utalentowane osoby, które 
zarażają pasją i zaangażowaniem. Świąteczny nastrój, cynamonowy 
zapach, kolędy w tle, słodkie wypieki i lukrowe ozdabianie – wszyst-
ko to złożyło się na magię świąt, którą zanieśliśmy do domów.

Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Ośrodka Wspierana Ekono-
mii Społecznej w Białymstoku przy współudziale Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gródku, Szkolnego Koła Młodszego Wolonta-
riatu „Pomocnicy” w Gródku oraz Stowarzyszenia Dzieci i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej w Gródku oraz dzięki uprzejmości Gminnego 
Centrum Kultury  w Gródku.

Na drugie spotkanie w ramach inicjatyw lokalnych na rzecz Ekono-
mii Społecznej pod hasłem Spotkanie karnawałowe „Bądź aktywny” 
dla rodziców z dziećmi, promujące aktywność w obszarze Ekonomii 
Społecznej,  przy współudziale Spółdzielni Socjalnej Artystów Bia-
łostockich „Artejon” w Białymstoku, zapraszamy 18 stycznia 2018r. 
na godz. 16.00 do Szkoły Podstawowej w Gródku. 

Marta Bielenia

„Piękna choinka”
 6 stycznia, w prawosławną wigilię Świąt Bożego Narodzenia na te-

renie naszej Gminy miała miejsce niecodzienna akcja. Inicjatorem wy-
darzenia „Piękna choinka”, które zostało wcześniej ogłoszone na fb, był 
Dariusz Żukowski. Nawiązywało ono do jego wiersza (zamieszczonego 
w grudniowym numerze naszej gazety) .

W lesie „u Rymara”, przy drodze do Glejska zebrała się grupa doro-
słych osób wraz z dziećmi, która  w nieco nietypowy sposób  przystroiła  
świerk.  Na prośbę Darka, uczestnicy przynieśli  ze sobą dekoracje cho-
inkowe oraz jabłka, marchewkę, nasiona i inne smakołyki  dla naszych 
„braci mniejszych”. Na drzewku rozbłysły  lampki choinkowe. Podzielo-
no  się też tradycyjnie  prosforą i zaśpiewano kolędy. Przystrajanie drzew-
ka sprawiło ogromną radość dzieciom, które były razem z rodzicami.

Jak sam pomysłodawca powiedział: „Od tego momentu ta choinka 
stała się wspólną dekoracją dla wszystkich mieszkańców naszej Gmi-
ny”.  Darek zgłosił tę nietypową  „dekorację posesji” w naszym trady-
cyjnym konkursie  pt.: „Najładniejsza bożonarodzeniowa dekoracja 
posesji na terenie Gminy Gródek”. Wszyscy umówili się za rok na 
następną akcję. (ds)

Koło Gospodyń Wiejskich w Gródku
Korzystając z uchwalonej w listopadzie 2018 r. przez Sejm  usta-
wy o Kołach Gospodyń Wiejskich, w której zawarto finansowe i 
administracyjne narzędzia wsparcia, w grudniu 2018 r. zostało 
zarejestrowane Koło Gospodyń Wiejskich w Gródku. Powsta-
ło ono na bazie Grupy Gospodyń Gródeckich, działającej przy 
GCK w Gródku.
Grupa Gospodyń Gródeckich  istniała od kwietnia 2015 r. Jej opie-

kunem była Dorota Sulżyk. Spotkania kobiet (różnych zawodów, w 
różnym wieku) odbywały się zazwyczaj co 2 tygodnie, wyłączając 
okres wakacyjny. Celem grupy było zgłębianie różnych technik 
rękodzielniczych, rozwijanie zainteresowań ogrodniczych, pro-
mowanie zdrowego trybu życia, spotkania z kulturą, wspieranie 
różnych akcji charytatywnych odbywających się w regionie. Ale 
przede wszystkim spotykałyśmy się, żeby się wspierać i fajnie 
spędzić czas. Często na spotkania dziewczyny przychodziły ze 
swoimi małymi dziećmi, które bardzo dobrze czuły się w naszym 

gronie. „- Czy idziemy dziś na Gospodynie?” – pytał swoją mamę 
przedszkolak. Trochę wyjeżdżałyśmy: dwa razy na Międzynarodo-
we Targi Zieleni do Warszawy „Zieleń to życie”, do Ziołowego Za-
kątka w Korycinach, do Opery Podlaskiej, Teatru Dramatycznego 
w Białymstoku, na warsztaty tkania do Korycina. Jako że temat 
ogrodnictwa jest nam bliski, co widoczne jest powyżej w wyjaz-
dach, od trzech  lat organizujemy wiosenne spotkania w ogrodzie, 
wymieniając się sadzonkami. Dużo wiemy (i ciągle chcemy zgłę-
biać tę wiedzę) na temat ziół i ich wykorzystania, a to za sprawą 
kilku warsztatów, w których brałyśmy udział oraz własnych po-
szukiwań. Na jednym z naszych pierwszych spotkań zrobiłyśmy 
samodzielnie maść z jaskółczego ziela i pastę do zębów. Emocje 
temu towarzyszące wspominamy do dziś.  Wiele spotkań poświę-
ciłyśmy na wspólne szycie. Nasze przytulanki  wspierały akcję 
charytatywną w DSK w Białymstoku i inne podobne wydarzenia. 
W grudniu ub.r. uszyłyśmy 17 poduch, każda inna, każda z do-
brą energią i podarowałyśmy je podopiecznym Domu Dziecka w 
Białowieży. Kilkukrotnie wspierałyśmy naszymi rękodzielniczymi 
wytworami Fundację Hospicjum Proroka Eliasza. Jeśli chodzi o 
różne techniki rękodzielnicze, plastyczne, to mamy w swoim gro-
nie bardzo zdolne dziewczyny i uczyłyśmy się od siebie nawzajem 
– haftowania, szycia ręcznego i na maszynie, filcowania, szydeł-
kowania, wykonywania różnego rodzaju ozdób, itp. 
Nadal chcemy kontynuować nasze spotkania, cele, pomysły, tym 
razem już pod nazwą Koło Gospodyń Wiejskich w Gródku. Dzia-
łamy przy GCK w Gródku. 

Zarząd:
Dorota Sulżyk – Przewodnicząca
Wioleta Mieleszko – Wiceprzewodnicząca
Barbara Niczyporuk – członek

 Dorota Sulżyk 
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KONKURSY
W Szkole Podstawowej w Gródku odbyły się stopnie szkolne wo-

jewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Oto najlepsi uczniowie, którzy awansowali do stopnia rejonowego:
Szkoła Podstawowa: Roksana Zawadzka - język polski, Lena Sul-

żyk - biologia, Gabriela Wildowicz - historia, Mikołaj Sawko - geo-
grafia, Oskar Gołębiowski - informatyka; Gimnazjum: Agata Kardasz 
- język polski, Katarzyna Litwin - język polski, Michał Szutkiewicz 
- język poski, Izabela Trochimczyk - język polski, biologia, Karolina 
Walasek - język polski, Wojciech Popławski - biologia. Gratulujemy 
i życzymy sukcesów w następnych etapach!

Czworo uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gródku zakwalifikowa-
ło się do wojewódzkiego etapu konkursów przedmiotowych. Są to 
– Gabriela Wildowicz – historia, Roksana Zawadzka – język polski, 
Lena Sulżyk – biologia, Mikołaj Sawko – geografia.

Aleksandra Woronowicz z kl. VII b otrzymała wyróżnienie w Re-
gionalnym Konkursie Literackim „Wiersze z szuflady” za utwór 
pod tytułem „Nasza przyjaźń”. W konkursie wzięło udział 354 uczniów 
z ponad 50 szkół województwa podlaskiego. W skład jury weszły 
poetki – pani Katarzyna Janowicz – Timofiejew i pani Zofia Olek – 
Redlarska oraz pani Grażyna Knap – pracownica filii nr 7 Książnicy 
Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Uroczystość 
rozdania nagród miała miejsce 11.01.19 w Szkole Podstawowej nr 
43 im. Simony Kossak w Białymstoku. (im)

Gródek na szóstkę po raz szósty z rzędu
W wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju   

dziewczęta ze szkoły podstawowej w Gródku zajęły I miejsce. Igrzy-
ska  na poziomie gimnazjum były rozgrywane po raz ostatni. Warto 
wspomnieć, że dziewczęta z Gródka, trenowane przez Eugeniusza 
Sawickiego, zostały Mistrzyniami Województwa Podlaskiego rów-
nież w roku 2000 i 2001, kiedy to rozpoczęły się zawody w unihoke-
ju. Potem przez kilka lat Szkolny Związek Sportowy nie organizował 

rozgrywek na poziomie gimnazjum. Kiedy przywrócono rozgrywki 
na poziomie wojewódzkim, dziewczęta zajęły III miejsce. W kolej-
nych 6 latach triumfowały, nie oddając tytułu mistrza województwa 
podlaskiego. W tym roku podopieczne E. Sawickiego były niepoko-
nane na wszystkich etapach  rozgrywek. Zajęły I miejsce w finale 
IMS powiatu białostockiego, I miejsce w finale  grupy południowej 
i  I w finale województwa. Najlepszą zawodniczką finałów została 
Marzena Urwan, najlepszą zawodniczką zespołu była Gabriela Wil-
dowicz. W zespole Gródka grały także Beata Antończyk, Patrycja 
Bura, Martyna Bura, Gabriela Chwojko, Marta Gryc, Agata Kardasz, 
Paulina Lisowska, Natalia Niemirowicz, Olga Sajewska, Aleksandra 

Woronowicz, Weronika Kondraciuk, która ze wszystkich bramkarek 
biorących udział w finale wpuściła najmniej bramek (3).

W finale Licealiady województwa podlaskiego najlepszą zawod-
niczką została Klaudia Salik, a Elżbietę Szeląg wyróżniono jako naj-
lepszą zawodniczkę zespołu. Liceum, do którego  uczęszczają dziew-
częta, zajęło III miejsce w województwie. (im)

Akcja charytatywna „Łańcuch Dobra”
„Aby pobić rekord musimy zrobić łańcuch min. 152 km, to dla nas 

duże wyzwanie. Idea bicia rekordu to zadanie symboliczne - ma po-
kazać dzieciom z dystrofią mięśniową, że nie są samotne w swojej 
chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, 
którzy wierzą w nich, są dla nich wsparciem i którzy też podejmują 
trud walki, może nie z nieuleczalną chorobą, ale z dużym wyzwa-
niem, jakim jest stworzenie możliwie jak najdłuższego łańcucha - w 

ten sposób chcemy dać im sygnał, że jak nam uda się zmobilizować 
dużo osób do zrobienia długiego łańcucha, to oni dadzą radę wal-
czyć z chorobą”. Podjęliśmy wyzwanie i słowa Pani Prezes Stowa-
rzyszenia Pro Salute prof. dr hab. Elżbiety Krajewskiej-Kułak zmo-
bilizowały nas do działania. Przystąpiliśmy do akcji charytatywnej 
„Łańcuch Dobra”. W dniach 06.12.2018r. – 03.01. 2019r. wspólnymi 
siłami wykonaliśmy ponad 1,5 km papierowego łańcucha choinko-
wego. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, wychowawcom, 
nauczycielom i rodzicom naszej szkoły, dzieciom, wychowawcom i 
rodzicom z Przedszkola Samorządowego w Gródku oraz wszystkim 
przyjaciołom szkoły za ogromne zaangażowanie i swoje serce, które 
włożyliście w pomaganie dzieciom. To niezwykłe mieć tylu dobrych 
ludzi wokół siebie. 

Szkolni koordynatorzy: Alina Gościk, Maria Abramowicz,  
Anna Grześ, Anna Trochimczyk.

Pomagamy dla schroniska
Pies jest jedyną istotą na świecie, która bardziej kocha Ciebie niż 

samego siebie”
/Billings / 

 21 grudnia 2018 roku szkolna delegacja czterech wolontariuszy 
ze Szkolnego Koła Młodszego Wolontariatu wraz z opiekunem od-
wiedziła schronisko dla bezdomnych psów „Ciapek” w Hajnówce. 
Celem wyjazdu było zwiedzenie i zapoznanie się z pracą pracowni-
ków w schronisku, funkcjonowaniu tej instytucji, jak również prze-
kazanie zebranej żywności oraz innych akcesoriów potrzebnych dla 
podopiecznych. Wyjazd poprzedzony został  akcją „Mamy przyja-
ciół wśród ludzi i zwierząt – pomóżmy Ciapkowi”, przeprowadzoną 
w Szkole Podstawowej w Gródku i w V grupie Przedszkola Samo-
rządowego w Gródku. Głównym założeniem i celem tej akcji było 
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los bezdomnych zwierząt oraz 
chęć kształtowania już od najmłodszych lat gotowości niesienia po-
mocy bezbronnym, skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom. Ak-
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cja charytatywna organizowana przez p. Ewę Klimowicz, p. Monikę 
Jaroszuk, p. Lilę Gierasimczyk i p. Alinę Gościk spotkała się ze spo-
rym odzewem uczniów i nauczycieli, którzy nie pozostali obojętni 
na losy porzuconych psów. Dzięki wielkim sercom uczniów i ich ro-
dziców zebrano i przekazano do schroniska 110,5 kg. karmy suchej, 
32,915 kg. karmy mokrej, 754 g. przysmaków, 4,800 g. makaronów 
oraz 3 miski i 1 obrożę.  

Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom! Pragnę dodać, że 
wdzięczność w oczach samotnych psiaków była bezcenna.

Alina Gościk

„Spotkanie karnawałowe Bądź aktywny”
Ekonomia społeczna jest w naszej gminie, i nie tylko, tematem 

mało znanym. Ideę tej dziedziny gospodarki  przybliżył realizowany 
przez Szkolne Koło Młodszego Wolontariatu „Pomocnicy”, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku oraz Stowarzyszenie Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej „Lepsze Jutro” w Gródku projekt Ini-
cjatywy lokalne na rzecz Ekonomii Społecznej sfinansowany przez 
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Fundacja Forum 
Inicjatyw Rozwojowych.

 Podstawową ideą ekonomii społecznej  jest zachęcenie ludzi do 
wzięcia odpowiedzialności za siebie, za wspólnotę, w której żyją, za 
zmiany, które dokonują się w gminie. Jest  to wezwanie do tego, aby 
podnosić jakość życia nie tylko nas samych, ale też naszych sąsiadów, 
a przede wszystkim naszych dzieci. Jest więc zaproszeniem do ak-
tywności, do zaangażowania, do przedsiębiorczości rozumianej jako 

umiejętność zmieniania świata.  Jednocześnie ten ekonomiczny po-
stęp nie może się odbywać kosztem innych ludzi i środowiska. Cele 
społeczne biorą więc górę nad zyskiem ekonomicznym.

 Na „Spotkaniu karnawałowym Bądź aktywny”, które odbyło się w 
piątek 18.01.2019 w Szkole Podstawowej w Gródku, w godzinach 
15.00 – 17.00 wszyscy Ci, którym na sercu leży przyszłość Gródka i 
najbliższej okolicy oraz całej wspólnoty mieszkańców gminy mogli 
poznać zasady działania przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz  
mechanizmy wsparcia dla osób, które chcą coś w swoim życiu zmie-
nić i zacząć działać na rzecz swoich bliskich poprzez założenie wła-
snej działalności gospodarczej. O tym rozmawiali dorośli. Co w tym 
czasie robiły dzieci oraz młodzież? Razem z nauczycielami i wolon-
tariuszami dobrze bawili się w małej sali gimnastycznej. Chętni mo-
gli pomalować twarze i włosy. Dużą atrakcją cieszyły się balonowe 
zwierzęta, kwiaty i inne cuda. Można było w ciekawym przebraniu 
zrobić sobie zdjęcie. Oczywiście najważniejsze były zabawy tanecz-
no – integracyjne. Ciekawą propozycją było nagranie wspólnej pio-
senki. Zarówno spotkanie z osobami dorosłymi, którego celem było 
przybliżenia sposobu założenia, działania spółdzielni spółdzielczej i 
sposobu pozyskiwania funduszy,  jak również wspólne nagranie pio-
senki było przeprowadzone przez przedstawiciela ze Spółdzielni So-

cjalnej Artystów Białostockich „Artejon” w Białymstoku. Zmęczeni 
uczestnicy zabawy karnawałowej częstowali się wspaniałościami i 
pysznościami  przygotowanymi przez p. firmę „Moja Słodka Pasja 
Pracownia Słodkości Artystycznych” pani Małgorzaty Tryznowskiej 
oraz przez firmę „Zajazd przy Granicy” pani Barbary Kułakowskiej. 
Cała ta wspaniała impreza odbyła się dzięki współpracy dyrekcji szko-
ły, nauczycieli, wolontariuszy z Szkolnego Koła Młodszego Wolon-
tariatu „Pomocnicy”, członków Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Lepsze Jutro” w Gródku, pracowników Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku, a przede wszystkim ro-
dziców obecnych uczniów i dzieci.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom: Marii Abramowicz,  Ewie 
Zielińskiej, Annie Grześ, Annie Trochimczyk, Annie Radziewicz oraz 
Adrianowi Gauzens za pomoc w realizacji zadania „Spotkanie kar-
nawałowe Bądź aktywny”.

Opiekunowie wolontariatu Alina Gościk i Monika Jaroszuk

Kulig IVa
11.01.2019 r. klasa IVa jeździła na kulig. Państwo Chwojko wraz z 

innymi rodzicami zaprosili do przygody uczniów klasy czwartej. Pięk-
ne walory zimy mogliśmy podziwiać jadąc saniami przez las, który 
ośnieżony wyglądał bajkowo. Mróz nie przeszkadzał wspaniałej za-
bawie, a śpiewy z sań dodawały otuchy koniom i radości dzieciom. 
Białą leśną drogą jeździliśmy ponad dwie godziny. 

Rodzice Bartka zadbali o doskonałą zabawę i ciepły posiłek. U go-
spodarzy czekało ognisko, kiełbaski i pyszny bigos babci. Po ciepłym 
posiłku wystarczyło siły na saneczki. Dzieci i dorośli bawili się do-
skonale, nawet mróz nie wydawał się taki straszny. Dziękuję Państwu 
Chwojko oraz wszystkim rodzicom, którzy się zaangażowali w pomoc. 

Elżbieta Romańczuk

Podziękowanie
W imieniu uczniów klas I- III, wychowanków świetlicy oraz na-

uczycieli ze Szkoły Podstawowej w Gródku serdecznie dziękujemy 
Stowarzyszeniu 4x4 Podlasie za prezent mikołajkowy w postaci 160 
piłek. Uczniowie są zachwyceni tym wspaniałym gestem, bardzo 
chętnie wykorzystują ofiarowany sprzęt na zajęciach sportowych i 
świetlicowych. Dzięki temu darowi każdy uczeń uczestniczący w 
zajęciach wychowania fizycznego ma piłkę dla siebie. Korzystanie 
z różnego rodzaju piłek wywołuje w naszych uczniach wiele pozy-
tywnych emocji, kształtuje chęć zdrowej rywalizacji podczas gier 
zespołowych, rozwija pasje sportowe. W nadchodzącym Nowym 
Roku 2019 wszystkim członkom Stowarzyszenia 4x4 Podlasie oraz 
uczestnikom Rajdu Terenowego ,,Duch Puszczy’’ życzymy wszel-
kiej pomyślności, sukcesów, zapału do dalszej owocnej pracy oraz 
jak najwięcej podobnych akcji mających na względzie szczytny cel, 
jakim jest dobro dziecka. 

Szkoła Podstawowa w Gródku
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 Dorota Sulżyk: W Słodkiej Pas-
ji, jak widzę, duże zmiany. Przede 
wszystkim przybył nam w Gródku 
nowy lokal – pastelowy i pięknie 
pachnący wypiekami. Dlaczego 
zdecydowałaś się go otworzyć?

Małgorzata Tryznowska: 
Nadszedł taki moment, w którym 
pomyślałam, że trzeba coś zacząć 
robić, czas najwyższy podjąć jakąś 
decyzję - albo zrobić krok do przo-
du, albo szukać innej pracy.  To, że 
trzeba coś zmienić, było też widać 
w moim domu po ilości zgromad-
zonych sprzętów, przedmiotów 
związanych z tym, co robię. To 
wszystko nie mieściło się już w 
nim. Nie miałam gdzie trzymać 
np. potrzebnej do candy barów 
zastawy. I padło na tę Pracownię. 
W momencie, jak zaczęłam się tu 
przeprowadzać, a pomagała mi 
w tym moja siostra,  zrobiłyśmy 
niezliczoną ilość kursów samocho-
dem.  Przeprowadzka trwała jakieś 
2 tygodnie, a i tak tej pory ciągle z 
czymś się wożę. 

Remont zaczęliśmy we wrześniu, 
a skończyliśmy w listopadzie. To 
pomieszczenie, które wynajmuję 
(przy Arhelanie) było wybudowane 
przez dawnych właścicieli piekarni 
z przeznaczeniem na sklep firmowy. 
Sklep nigdy nie powstał, a ten lo-
kal najwyraźniej czekał na mnie.   
Dlaczego Pracownia powstała aku-
rat tutaj? W centrum Gródka pytałam 
o 2 lokale, gdyż taki był pierwotny 

plan, jednak z różnych powodów 
zrezygnowałam z ich wynajęcia. 
I pomyślałam, że zadzwonię do 
właścicieli tego budynku. 

DS: Bo ta oferta na drzwiach 
sklepu Arhelan wisiała chyba od 
bardzo dawna? 

MT: Wiedzia łam,  że  to  
pomieszczenie jest do wynajęcia, 
ale przez długi czas odpychałam od 
siebie tę myśl, mimo tego, że mój 
syn ciągle mi o nim przypominał. Na 
początku „pchałam się” do centrum 
Gródka. Wynikało to pewnie z tego, 
że lubię ludzi, rozmowy i ich towar-
zystwo. Ale teraz, tak sobie myślę, 
że praca w centrum nie byłaby taka 
łatwa, gdyż odwiedzający zwycza-
jnie nie daliby mi pracować. To nor-
malne, że jesteśmy ciekawi nowe-
go miejsca, nawet tu często ktoś do 
mnie zagląda, ale gdy takich wizyt 
jest kilka, a na warsztacie jest tort 
zamówiony “na wczoraj”, sytuacja 
staje się napięta. To głównie rodzice 
namawiali mnie na to miejsce. Mam 
stąd bardzo blisko do domu, jest tu 
parking dla klientów i mam tu ciszę.

DS: Tu się fajnie siedzi. Ta 
przestrzeń ma dobrą energię.

MT: To samo powiedziała pani, 
która przyjechała z Sanepidu na od-
biór lokalu. Że tu jest tak słodko i fa-
jnie, że nie chce się jej wyjeżdżać. 
A dzieje się też tak dlatego, że 
włożyłam w to miejsce całe swoje 
serce.

DS: To, czy można tu wpaść z 
koleżankami na kawę i ciacho?

MT: Pewnie, że można. Tylko  
trzeba się wcześniej umówić. 
Serwuję kawę, herbatę, a i  
ciastko też się zawsze znajdzie. Moje  
godziny pracy dopasowuję do 
zamówień, często pracuję w nocy, 
czasem muszę dowieźć słodkości 
dla klienta. Niestety, nie zawsze 
tu jestem, dlatego też najlepiej jest 
wcześniej do mnie zadzwonić. 

 DS: Doskonale wiem, co to 
znaczy pracować w miejscu, w 
którym się mieszka. Czy w tym 
lokalu pracuje się inaczej niż w 
domu? Trochę chyba odwagi to 
wymagało, żeby porzucić domowe 
pielesze?

MT: Oczywiście, że pracuje się 

inaczej. Jest to diametralna zmi-
ana i moje życie zmieniło się na ty-
le, że w końcu czuję, że nie jestem 
ciągle w pracy. W domu otwierałam  
oczy i wiedziałam, że jestem w pra-
cy. Praktycznie cały dzień spędzałam 
w swojej kuchni. Bez przerwy 
odczuwałam potrzebę zmiany i 
w końcu tego dokonałam. W tym 
miejscu skupiam się wyłącznie na 
zamówieniach, a i w końcu tęsknię 
za tym, żeby pójść do domu, zrobić 
coś w swojej kuchni. Mimo to była 
to trudna decyzja. Jak pracujesz w 
domu, jesteś u siebie, przyzwycza-
jona do swego miejsca, wydaje Ci 
się, że masz nad sobą ochronę. Tu 
jest trochę inaczej, jednak z każdym 
dniem “wtapiam” się w to miejsce 
i staje się ono coraz bardziej moje.

DS: To miejsce nazwałaś nie 
cukiernią, tylko Pracownią 
Słodkości Artystycznych.  

MT: To nie jest cukiernia. I 
w tym momencie, nie wiem, co 
będzie dalej. Plany mam siermiężne, 
ale opowiem o nich kiedyś w 
przyszłości. Dlaczego Pracownia? 
Bo nie można tu przyjść i coś so-
bie kupić, moje produkty są głównie 
na zamówienie. To wszystko, czy-
li ciasto, tort, ciasteczka, deserki 
czy inne słodkie rzeczy  mają być 
świeże, czyli zamawiamy np. dziś 
i odbieramy jutro. Chodzi mi o to, 
żeby klient był zachwycony i żeby 
miał świeży produkt, żeby to klient 
zaczekał na produkt, a nie produkt 
czekał na klienta. I dlatego to jest 
pracownia, a nie cukiernia. I to nie 
jest głównie pracownia tortów, jak 
niektóre pracownie się nazywają, bo 
robię tu różne słodkości. 

Pracownia, mimo że wygląda dos-
konale, nie jest jeszcze skończona. 
Tu (na jednej ze ścian) będzie ściana 
tortów - torty na atrapach. Wszyst-
ko to po to, aby pokazać klientom 
jak wyglądają moje artystyczne 
prace, aby mogli je zobaczyć przede 
wszystkim ci, którzy przyjdą po raz 
pierwszy. 

DS: To opowiedz, jakie słodkie 
cuda wyczarowujesz w swojej pra-
cowni? 

MT: Kiedyś myślałam, że 
głównie będę się zajmować tortami 

artystycznymi. Ale teraz na tyle się 
rozwinęłam, przeszłam tyle szkoleń, 
że robię nie tylko torty i ciasta, ale 
i przeróżne ciasteczka, np. bardzo 
trudne w wykonaniu francuskie 
makaroniki, bezy, beziki, deserki, 
cake popsy – takie popularne lizaki 
z ciasta, a ostatnio lizaki bezowe, 
które są hitem tej zimy. Asorty-
ment jest naprawdę bardzo szeroki. 
Złapałam się na tym, że przy ostat-
niej wizycie klientów okazało się, 
że nie mam stworzonej oferty! Przy 
słodkościach artystycznych bardzo 
trudno to zrobić, jednak doszłam 
do wniosku, że muszę to zawęzić i 
taką ofertę stworzyć. Specjalnie dla 
tych klientów, którzy przychodzą 
i nie wiedzą, co chcą zamówić, a  
zwyczajnie marzy im się wielka 
słodycz.

DS: A co to są candy bary, o 
których wspominałaś?

MT: To są tak zwane „słodkie 
stoły” na weselach, chrzcinach, 
urodzinach, a nawet imprezach fir-
mowych. To jest ciągle nowość, 
szczególnie tu u nas w Gródku. 
Te „słodkie stoły” przeszły taką 
metamorfozę przez ostatnie lata i 
z angielska zostały nazwane can-
dy barami. Na typowych candy 
barach nie ma ciast, są słodycze w 
pojedynczych opakowaniach. Niek-
tórzy chcą jeszcze mieć też trady-
cyjne ciasta, więc dostosowujemy 
się. Na moich candy barach jest 
też często marcinek - produkt, z 
którego gdzieś tam słynę. Serwuję 
deserki w plastikowych kielisz-
kach, (Gosia prezentuje piękne plas-
tikowe kieliszki, które w ogóle nie 
odróżniają się od szklanych) – tira-
misu, panacotta, deser przekładany 
bezami, lizaki. Ta moda u nas bard-
zo fajnie się przyjmuje, fajnie to się 
przygotowuje, a najfajniejsze jest to, 
jak zachwyceni są później goście, 
którzy proszą o kontakt, żeby na 
swoich uroczystościach też mieć 
podobne słodycze. 

DS: Czy coraz trudniej jest 
wymyślać nowe tortowe wzory? 

MT: Jest coraz prościej, jeśli 
chodzi o mnie. Szkoda tylko, że 
niektórzy klienci nie idą z duch-
em czasu i ciągle jeszcze podsyłają 

Słodka pracownia  
Rozmowa z Małgorzatą Tryznowską  

- właścicielką „Słodkiej Pasji - Pracowni Słodkości Artystycznych”
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mi wzory tortów sprzed kilkunastu 
lat, a ja idę do przodu. Staram się  
wtedy wytłumaczyć i przekonać do 
tego nowego, lepszego, fajniejsze-
go i w większości mi się to udaje. 
To tak samo, jak ciągle ludzie nie 
są otwarci na nowe smaki. 90 pro-
cent ludzi przyjeżdżających na de-
gustacje i wybór tortów weselnych, 
w pierwszej chwili wybiera tort 
śmietanowy z truskawkami. I jak za-
wsze w takich sytuacjach zaczynam 
od pytania, ile razy ostatnio jedli taki 
tort. Jak się okazuje, na 3 ostatnich 
weselach zawsze był właśnie taki. 
I dopiero wtedy uświadamiają so-
bie, że przecież chcą się wyróżnić 
i mieć coś fajnego, wyjątkowego 
i niepowtarzalnego. Najczęściej 
kończy się tym, że namawiam ich 
na jakiś wyszukany smak. Ostat-
nio modne smaki tortów to takie o 
smaku ciasteczek oreo, albo tort z 
takimi dodatkami jak nutella, krem 
gotowany o nazwie lemon curd, 
prażone płatki migdałów, chrupka 
prażynka. Tu nie chodzi mi o to, 
żeby ludzie powiedzieli, że ten mój 
tort śmietanowo - truskawkowy jest 
dobry i fajny. Chcę zachwyconych 
klientów, takich, którzy nie tylko 
z radością odbiorą swoje słodkie 
dzieło, ale też zadzwonią, czy 
napiszą, i powiedzą, że tort był me-
ga!!! Że zwyczajne torty to już his-
toria. I w tę stronę ciągle idę. Cieszę 
się, że mam klientów, którzy od 8 
lat powtarzają, że nie wyobrażają 
urodzin bez mojego tortu. Dla mnie 
to jest największa nagroda. 

DS: Co jest teraz modne  
w cukiernictwie?

MT: Tak jak wspominałam, liza-
ki bezowe z kolorową posypką. 
One wyparły wszelkie drobne 
świąteczne upominki. Przed 
świętami zrobiłam ponad 400 sztuk 
w kształcie choinek. Beza jest ciągle  
modna. Pavlova często na imprezach  
wypiera torty, ona zawsze znika ja-
ko pierwsza, to taki hit hitów. Nato-
miast wielbione prze nas muffinki 
odchodzą już trochę w zapomnie-
nie, chociaż dzieci w wieku przed-
szkolnym ciągle je bardzo lubią. 
Najlepiej jak mają dużo kolorowej 
posypki. Zamiast nich pojawiają 
się maleńkie beziki z bitą śmietaną, 
takie na dwa kęsy. Bardzo modne 
są  cake popsy, czyli lizaki na ba-
zie biszkoptu angielskiego, który 
należy pokruszyć, dodać mas-

carpone i inne dodatki np. masło 
orzechowe, nutellę, liofilizowaną 
malinę. Na koniec oblewa się je 
czekoladą. 

(W międzyczasie zadzwonił mąż 
Gosi. Przy okazji przypomniał, że 
miała w wywiadzie powiedzieć, że 
kocha swojego męża.)

Dobrze, że mąż zadzwonił, bo 
muszę też powiedzieć, że to dzięki 
mojemu tacie i mężowi jestem w 
tym miejscu. To oni wyremontowali 
to pomieszczenie. Wspierała mnie 
też moja mama i siostra. Moja rodzi-
na jest najlepsza i wyjątkowa!

DS: Nieprzypadkowo Twój tato 
ma ksywkę „Złota Rączka”.

M T:  K i e d y ś  m n i e  t o 
krępowało. Ale to po swoim tacie 

odziedziczyłam wiele zdolności 
i cech charakteru. Niektórzy i na 
mnie tak mówią – „Złota Rączka” 
– „Załataja Łapka”. Teraz sama cza-
sem potrafię tak o sobie powiedzieć. 
Tato wpoił nam takie rzeczy, żeby 
działać, żeby walczyć, próbować i 
działać, nie spoczywać na laurach, 
że wszystko się da i wszystko się 
uda, trzeba tylko chcieć! 

DS: Gosiu, Twoje ostatnio 
największe wyzwania?

MT: Powiem może nie tyle o 
wyzwaniach cukierniczych, co 
o emocjach im towarzyszącym. 
Od jakiegoś czasu współpracuję z 
Fundacją Bajkową Fabryka Nadziei 
i jej założycielem, wspaniałym 
człowiekiem Bartkiem Trzecia-
kiem. Fundacja głównie spełnia 
marzenia dzieci cierpiących na 
choroby nowotworowe głównie z 
białostockiego szpitala dziecięcego. 
I takich wyzwań miałam kilka. Ale 
ostatnie październikowe było takie, 
że wyszłam z niego ze łzami w  
oczach. W Pałacu Branickich fun-
dacja organizowała bal urodzinowy 

dla Amelki, bo o takim balu dziew-
czynka marzyła. Niezapomniane 
emocje i chwile. Piękne momen-
ty, a moją działką był tort i candy 
bar. Zaangażowanych ludzi było tak 
wiele, szczegóły dopracowane per-
fekcyjnie, a  emocje tak silne, że kiedy 
po skończeniu dekorowania stołu, 
wyszłam na zewnątrz i zobaczyłam, 
jak z ogromnej białej limuzy-
ny wysiada ta mała dziewczynka, 
rozpłakałam się. Do dzisiejszego 
dnia, kiedy o tym mówię, lecą mi 
łzy i powraca uczucie przeogromnej 
radości przeplatanej bólem. Czasa-
mi mam takie wrażenie, że ta mo-
ja działalność też jest po to, żeby 
jeszcze bardziej i jeszcze częściej 
pomagać potrzebującym, szczegól-

nie takim dzieciakom i takiej fun-
dacji. Najbardziej wyszukany tort 
nie wywoła takich emocji. 

DS: Zawsze angażowałaś się w 
charytatywne akcje, nie byłabyś 
sobą, gdybyś tego nie robiła. 

MT: Nie chwalę się tym, bo to nie 
o to chodzi, żeby ktoś o tym pisał, 
czy mówił. Ja po prostu czuję taką 
potrzebę pomagania. Jeśli jest cha-
rytatywna akcja w szkole na rzecz 
niepełnosprawnego dziecka z nasze-
go gródeckiego stowarzyszenia 
„Lepsze Jutro”, to zawsze wychodzę 
też z propozycją tortu urodzinowe-
go dla tego dziecka. Po to, żeby 
tym dzieciom było fajnie, żeby tym 
rodzicom było lżej. Cieszy mnie to, 
że mogę pomóc. Takich dzieci, sytu-
acji i potrzeb jest na prawdę mnóst-
wo i nigdy nie przechodzę obok 
obojętnie. 

DS: Miałaś już tu w swojej pra-
cowni gości ze szkoły w Gródku. 

MT: To były dzieci z Młodszego 
Wolontariatu razem z opiekunkami 
- paniami Aliną Gościk i Moniką 
Jaroszuk. Piekliśmy pierniczki dla 

dzieci ze stowarzyszenia „Lepsze 
Jutro”. Było miło, dzieci były zado-
wolone. Mam też w przyszłości inne  
plany na warsztaty.

DS: Kilka lat temu, pod-
czas wywiadu, który z Tobą 
przeprowadziłam, powiedziałaś: 
„Chciałabym być perfekcjonistką 
i umieć wszystko.” Czy to jest 
ciągle aktualna myśl? 

MT: Nie umiem jeszcze wszyst-
kiego, ale ciągle się szkolę u pro-
fesjonalistów. Wybieramy się 
niedługo z koleżanką na szkole-
nie z francuskich makaroników. 
Mimo, że potrafię je robić, nawet 
przeszkoliłam koleżanki, to ciągle 
czuję niedosyt. Zupełnie inaczej jest 
zdobyć doświadczenie na zasadzie 
prób i błędów i samokształcenia, 
a co innego zgłębiać ją u profes-
jonalistów. Na każdym szkoleniu 
zadaję trudne pytania, na które 
chcę uzyskać odpowiedzi od fa-
chowca. Postawiłam sobie taki cel, 
żeby zostać mistrzem makaroni-
ków (śmiech). I do tego dążę. Je-
stem samoukiem, ale przyszedł 
taki moment, że wiem, że muszę 
skończyć szkolenie cukiernicze I 
i II stopnia. Do praktyki potrze-
bna mi jest też teoria. Nie chcę, 
żeby ta moja działalność była tylko  
powierzchowna. Muszę też mieć 
certyfikaty, które upoważnią  mnie 
do tego, żeby w przyszłości też 
kogoś uczyć. 

 DS: W tym samym wywi-
adzie zapytałam Cię, o czym  
marzysz. Odpowiedziałaś, że 
cieszysz się z tego, co masz. A 
jakbyś odpowiedziała na to py-
tanie teraz?

MT: Dziś też się cieszę z tego, 
co mam. Jestem pozytywnym 
człowiekiem i cieszę się nawet z 
małych rzeczy. O czym marzę dzi-
siaj? Dużo się zmieniło przez tych 
kilka ostatnich lat, bardzo mocno 
się rozwinęłam, nie stresują mnie 
już te torty tak bardzo jak kiedyś. 
Mam marzenia, ale na razie nie 
chciałabym o nich mówić. Nie 
chcę ich zdradzać, ale na pewno 
będą słodkie. Jak jakiś czas temu 
powiedziałam moim koleżankom, 
ż e  o t w i e r a m  P r a c o w n i ę , 
odpowiedziały: „Ty jesteś skazana 
na te torty”. I nie zamierzam  z tego 
rezygnować. 

Rozmawiała
Dorota Sulżyk▲
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Patrycja to niziutka osoba (163cm  
wzrostu) blondynka o niebieskich oczach. 
Pochodzi z Pieszczanik. Od 3 miesięcy 
pracuje w międzynarodowej agencji celnej 
Krasula na przejściu granicznym w Bo-
brownikach. Najbardziej lubi wyszywać 
haftem krzyżykowym i podziwiać naturę. 
Uwielbia czerwoną szminkę i sukienki.

Aleksandra Woronowicz: Co cię skłoniło 
do pisania?

Patrycja Karłów: Pierwszy utwór 
napisałam po jednej z lekcji języka pol-
skiego w szkole podstawowej. Wydaje mi 
się, że naszym zadaniem było właśnie na-
pisanie wiersza i na tyle mi się spodobało, 
że zaczęłam wymyślać jakieś rymowanki. 
Z czasem stwierdziłam, że to dobry sposób 
na uporządkowanie swoich myśli, na opi-
sywanie świata tak, ja go widzę, a nawet na 
radzenie sobie z problemami. Samo pisanie 
stało się moim sposobem na oczyszczanie 
umysłu.

AW: Która z twoich  prac podoba ci się 
najbardziej?

PK:Ciężko mi jest powiedzieć, która jest 
moją ulubioną. Myślę, że najlepsza jest ta 
nowa, aktualnie pisana, aż do następnej. 
Człowiek cały czas się zmienia i czasem, 
kiedy wracam do starych prac, zauważam, 
że teraz inaczej myślę, a nawet uważam, że 
poprzednia praca jest beznadziejna, ale ko-
cham wszystkie moje utwory, bo to przecież 
cała ja przelana na papier. Pięknie jest mieć 
dowód swojego rozwoju, bo czasem widzimy 
siebie tylko na początku lub na końcu drogi 
życiowej, a cały ten proces dążenia gdzieś 
tam, nam umyka.

AW: Z jaką swoją pracą masz 
najpiękniejsze wspomnienia?

PK: Zdecydowanie stawiam na utwór o 
upadłych aniołach. Wtedy dużo czytałam o 
mitologiach i tak jakoś wpadłam na ich trop. 
Co to była za fascynacja! Byłam po prostu za-
kochana w wiedzy, którą poznaję. Usiadłam 
i w szale zachwytu zaczęłam pisać tekst. 

Pamiętam, że moje myśli wyprzedzały tem-
po pisania. Przysięgam, że utwór powstawał 
po prostu sam. Oczywiście stylistycznie 
był okropny i tu chciałam podziękować  
serdecznie wszystkim moim polonistkom, 
które musiały przejść ze mną piekło, żeby 
prace miały ręce i nogi. Dla mnie to była  
przelana na papier bujna wyobraźnia, tekst 
nie był ani zły, ani świetny. Po prostu był 
mój. To było tak dawno temu, że nawet 
nie pamiętam już jaki nadałam mu tytuł. 
Najważniejsze jednak, że trafił do lokal-
nej gazety. Nie miałam wtedy absolutnie 
świadomości, jak wiele osób może przeczytać 
moją pracę. Traktowałam to raczej jak moje 
miłe, osobiste święto. Wszystko toczyło się 
dalej, żadnej sławy nie zyskałam, zresztą 
pisałam dla siebie tylko, więc nie chciałam 
jej nawet. Pewnego dnia  zdarzyło się jed-
nak coś, czego do końca życia nie zapomnę.  
Pewien mężczyzna zapytał mnie kiedyś, czy 
ja to ta Patrycja Karłów. Odpowiedziałam 
zgodnie z  prawdą i usłyszałam, że czytał mój 
wiersz o aniołach w gazecie. Pogratulował mi 
i powiedział, że przeze mnie przestał pisać, 
bo nigdy nie stworzył tak dobrego tekstu jak 
ja. Mnie zamurowało. Dorosły chłop, którego 
pierwszy raz widzę, mówi małemu szczenia-
kowi, którym byłam i zresztą dalej jestem, 
że jestem po prostu dobra w tym, co robię.

AW: Który wiersz najbardziej cię 
pochłonął?

PK: Nie wiem. Wiersze zazwyc-
zaj piszę kilka dni, bo każdy utwór mu-
si dojrzeć. Najpierw po prostu piszę to, co  
podpowiada mi umysł, potem wielokrotnie 
czytam i poprawiam. Następnie przychodzi 
faza ,,leżakowania”. Zostawiam utwór na 
jakiś czas, zapominam o nim kompletnie, 
po to, by spojrzeć na niego świeżym okiem 
i znowu poprawiam. Jeżeli efekt końcowy 
mi odpowiada, to wiersz jest skończony, 
jeżeli czuję, że to jeszcze nie to, etap  
,,leżakowania” powtarzam aż do skutku.

AW: Ile miałaś lat, kiedy zaczęłaś pisać?
PK: Chyba 13. Na pewno 6 klasa pod-

stawówki.
AW: Co na początku pisałaś?
PK: Pisałam wiersze i to rymowane! Co na 

dzień dzisiejszy jest to dla mnie abstrakcją 
i kompletnie nie moim stylem. Dopiero w 
gimnazjum zaczęłam eksperymentować z 
innymi formami.

AW: Ile prac napisałaś w swoim całym 
życiu?

PK: Nie mam bladego pojęcia. Na 
początku liczyłam, każdy nowy utwór był 
dla mnie jak trofeum. Pewnie wiele z nich już 
zgubiłam, wiele też leży zapomnianych jako 

pamiątki. Dziś piękne kartki zastąpił telefon i  
miliony notatek. W ciągu 2 lat mam za-
pisanych 12 utworów, poprzednie lata były 
na pewno bardziej obfite, ale i całkowicie 
niedojrzałe. 

AW: Jakie formy najczęściej wybierałaś?
PK: Najczęściej wiersze. Mogłam w 

nich zaszyfrować swoje myśli. Książki i  
opowiadania to dość czasochłonne formy, a 
ja jednak tworzę pod wpływem danej chwili. 
Taka chwila może trwać dość długo, ale na 
pewno nie wystarczyłoby jej na książkę. 
Potem, kiedy chcę dokończyć przerwany 
utwór, to już nie to samo i nie podoba mi 
się absolutnie. Tak zresztą było z upadłymi 
aniołami. Pierwszą część napisałam pod 
wpływem chwili. Po jakimś czasie chciałam 
napisać dalsze części, ale to już całkiem mdły 
i zwykły tekst wychodził, brakowało mu tej 
miłości i fascynacji, którą dała mi tamta 
chwila.

AW: W jakich konkursach brałaś 
udział?

PK: W dość wielu. Jednak bardziej ko-
cham recytatorskie konkursy. Poezję po pros-
tu czuję, nie muszę rozumieć wszystkiego, 
żeby mieć świadomość, o co chodzi autorowi 
w wierszu. Wystawianie swojej twórczości, 
zgłaszanie wierszy na konkurs jest jednak 
ciężkie dla mnie. Co innego, jeżeli ktoś ma po 
prostu przeczytać moje utwory czy słyszeć, 
a co innego, jeśli mają być one ocenione. 
Czuję się wtedy strasznie, owszem miło jest 
wygrać, ale świadomość tego, że ktoś oce-
nia nie wiersz, a moje myśli i umysł, jest  
straszna. Każde słowo w moich wierszach 
to intymny element mnie, a nieprzyjemnie 
jest być ocenianym nie tylko po wyglądzie, 
ale i po przeżyciach, umyśle, decyzjach. 
Trochę reality show w szyfrowanej formie, 
choć wiem, że prawdziwy sens i korzenie 
wiersza znam tylko ja, nadal skrępowanie i 
strach pozostają.

AW: Do jakich szkół chodziłaś i dlaczego 
właśnie do nich?

PK: Szkoła Podstawowa w Załukach i 
gimnazjum w Gródku były dość oczywistym 
wyborem i nie miałam też większego pra-
wa decyzji w tych kwestiach, więc ciężko 
się nad tym rozwodzić. Moim pierwszym 
prawdziwym i samodzielnym wyborem było 
obranie ścieżki po gimnazjum. Wybrałam II 
Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sa-
piehów Jabłonowskiej w Białymstoku tak 
trochę na chybił trafił. Jednocześnie chciałam 
pójść gdzieś, gdzie będzie wysoki poziom 
nauczania, żeby mieć dobre podstawy do 
dalszego działania, ale i nie miałam pojęcia 
nawet, jakie licea są w Białymstoku. Ciężko 

Wywiad z Patrycją Karłów  
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W dawnych czasach, nawet kilkadziesiąt 
lat temu warunki pogodowe w ciągu roku 
przebiegały bez większych zakłóceń. Zimy 
były srogie. Przeważnie w styczniu i lu-
tym były obfite opady śniegu i tęgie mrozy. 
Aby przeżyć niekorzystną zimową aurę, 
każda rodzina chłopska musiała solidnie 
przygotować się do przetrwania. Należało 
przygotować zapasy żywności, pasze dla 
zwierząt, suchy opał i ciepłą odzież. Do 
Bożego Narodzenia, a nawet po świętach 
w każdym gospodarstwie trwały omłoty 
zbóż. W dzień i wieczorami, przy zapal-
onych lampach naftowych cepami na klepis-
kach młócili mężczyźni. A jeśli w rodzinie nie 
było mężczyzn, kobiety wynajmowały osoby 
do pracy lub też same młóciły. Wymłócone 
i oczyszczone zboże zaprzęgami konnymi 
wieziono do młynów. Tam mielono zboża na 

mąkę razową, pytlową i kaszę. Za zmielenie 
zboża uiszczano opłaty. Rodziny ubogie, nie 
posiadające koni i pieniędzy mieliły zboże w 
żarnach. We wsiach nieliczni je posiadali. Przy 
żarnach praca była bardzo ciężka. Tu można 
było uzyskać jedynie mąkę razową. Zanim 
gospodarz zawiózł zboże do młyna, kobiety 
naprędce w żarnach mieliły nieco ziarna. (Eu-
genia rocznik 1924: „Gdy ojciec jeszcze nie 
skończył młócenia, matka wzięła trochę zi-
arna i u sąsiadki zmieliła w żarnach na mąkę 
razową, aby upiec trochę chleba”). Mężczyźni 
jadący do młyna często oczekiwali w długich 
kolejkach, dlatego musieli mieć na sobie sol-
idne ubrania. Były to często długie kożuchy, 
niekiedy wyrobione skóry owcze były obszyte 
suknem, a na nogach obowiązkowo walonki. 

 Do pieczenia wiejskiego chleba w naszych 
warunkach używano mąki żytniej grubo 
zmielonej (razowej). Chleb wypiekano w 
większej ilości, często co dwa tygodnie. Do 
ciasta chlebowego dodawano ugotowane 
ziemniaki, dzięki temu chleb trzymał długo 
świeżość. Zanim pojawiły się blachy do piec-
zenia, chleb pieczono na liściach chrzanu, ka-
pusty, tataraku. Liście kapuściane suszono 
latem, aby mieć je zimą. Jeśli w domu nie 
było już chleba, a na świeży trzeba było jeszc-
ze poczekać, pieczono tzw. bondy zwane też 
podpłomykami.  Z przygotowanego ciasta 
razowego na chleb odbierano kawałki i for-
mowano zwilżonymi rękami placki wielkości 
kotletów. Pieczono je w piecu chlebowym, na 
patelni z tłuszczem lub też na płycie kuchen-
nej. Czasami z ciasta chlebowego formowano 
małe, okrągłe bocheneczki i pieczono je przed 
płomieniem pieca (były to bondki).

Solidne porcje jedzenia dawały dużo siły 

i energii, szczególnie zimą. Gospodynie 
każdego ranka przygotowywały dania na 
cały dzień. W ciągu dnia mężczyźni i kobi-
ety mieli dużo obowiązków i nie było czasu 
na gotowanie. W kuchni bardzo często ro-
biono tałkanicę (tawkanicę). Dla osób nie 
znających tej potrawy wyjaśniam, iż były 
to ziemniaki gotowane i tłuczone z dodat-
kiem tłuszczy: oleju, masła, smalcu, smażonej 
słoniny z dodatkiem cebuli i następnie za-
piekane na patelni z obydwu stron. Ziemniaki 
zapiekano na dużej patelni, na małym ogniu, 
aż się zarumienią. Było to danie smaczne i 
pożywne. Tałkanicę można było spożywać 
na gorąco i na zimno, odgrzewać na patelni  
następnego dnia. Dla sytości niekiedy gospo-
dynie przyrządzały tałkanicę z ugotowanym 
oddzielnie grochem. Oczywiście wśród po-
traw nie mogło zabraknąć zup. Gotowano 
je w dużych ilościach. Solidne porcje były 
spożywane w ciągu całego dnia. Zupy 
gotowano z dodatkiem mięsa, tłuszczy, często 
zagęszczane zasmażkami z mąki. Były to 
kapuśniaki, często gotowane je z baraniny. 
Nie mogło zabraknąć krupników, barszczy, 
zup fasolowych, grochowych i grzybowych. 
Niekiedy gotowano zupę szczawiową. Zupy 
jedzono z chlebem i ziemniakami tłuczonymi 
lub gotowanymi w mundurkach. Innym rodza-
jem potraw, dzisiaj nie spotykanych była zupa 
grochowa zapiekana w żeliwnym garnku w 
piecu, babka z mąki gryczanej, zapiekane w 
piecu ziemniaki z mięsem, fasolą i brukwią, 
czy też zupa fasolowa z pęczakiem. Wśród 
spożywanych potraw nie mogło zabraknąć 
babki ziemniaczanej, placków ziemniacza-
nych, czy też placków z mąki pszennej, które 
niestety mogli spożywać ludzie zamożni. 

Tak to było. Zima w chłopskiej zagrodzie

jest zdecydować o swoim życiu, nie wiedząc 
kompletnie, co się chce dalej robić, będąc do-
brym we wszystkim. Z perspektywy czasu 
wiem, że to była dobra decyzja. Przeżyliśmy 
istny horror w tamtej szkole, poziom był 
niesamowicie wysoki, my wszyscy byliśmy 
padnięci i wykończeni. Przez to wszystko, 
nawet będąc słabym na poziomie szkoły, 
było się dobrym w porównaniu z ucznia-
mi z innych szkół. Następnym ciężkim wy-
borem był kierunek studiów. Znowu trze-
ba było kreować swoją przyszłość nie do 
końca wiedząc, kim chce się być. Wybrałam 
Gospodarkę Przestrzenną na Politechnice 
Białostockiej. Ten kierunek, według mnie, 
najprzyjemniej brzmiał i miałam rację.  
Bardzo się na nim odnajdywałam, usłyszałam 
nawet, że posiadam dobrą kreskę do rysunku 
technicznego, jedynym słowem to był strzał 

w dziesiątkę. Byłam tak z siebie dumna, ty-
le osób w moim otoczeniu narzekało, że 
nie odnajduje się na swoich kierunkach, a 
ja kochałam to, co robiłam. Niestety, życie 
dało mi ostro w kość, od początku studiów 
musiałam się borykać się z tragediami 
mniejszymi i większymi. Drugiego dnia mo-
jego wspaniałego życia studenckiego zmarł 
mój tato. Szok, niedowierzanie, tragedia. 
Było ciężko, a przecież obowiązki czekały. 
Studia, praca, życie. Nie miałam czasu na 
nic. Kursowałam z uczelni do domu, z domu 
do pracy, z pracy do domu. Za każdym ra-
zem, gdy czułam, że już staję na nogach, 
życie podrzucało mi kolejną kłodę. Ciężko 
jest co rusz znajdować w sobie siłę, by znowu 
się podnieść. 4 miesiące walki nieustannej, nie 
dałam rady ze wszystkim, w paru miejscach po 
prostu nie miałam siły walczyć. Byłam tak zła 

na wszystko, a najbardziej na osoby, które do 
studiów podchodziły w sposób następujący: 
imprezy, zero wykładów, prace ktoś za mnie 
napisze. Ja naprawdę kochałam wiedzę, którą 
tam poznawałam, a musiałam odejść. Dzisiaj 
wiem, że to fajny i przyjemny kierunek, ale za 
bardzo lubię pracować z ludźmi, a niestety tam-
ta droga prowadziła mnie tylko do zamkniętych 
czterech ścian albo nudnego urzędniczego 
życia. W chwili obecnej pierwszy raz czuję, 
że moje życie w pełni zależy ode mnie. Tym ra-
zem chcę być pewna, że ścieżka, którą obiorę, 
będzie tą moją jedyną słuszną.

Rozmawiała
Aleksandra Woronowicz z SP  

w Gródku▲
(Praca zajęła I miejsce w konkursie dzien-

nikarskim WG-HN “Jesteśmy z nich dumni” 
w kat. ucz. sp i gimnazjum.
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Choć zima w pełni, a luty uchodzi za 
najmroźniejszy miesiąc, bo „gdy mróz w 
lutym ostro trzyma, wtedy jest niedługa zi-
ma”. Pomiędzy pierwszym, a ostatnim dniem 
tego miesiąca, przybywa nam o 2 godziny 
słonecznego światła więcej! Pod koniec lu-
tego na niebie może udać się dostrzec pierwsze 
klucze gęsi oznajmiające swoim gęganiem, że 
wkrótce nadejdzie wiosna, bo w końcu „kiedy 
luty schodzi, człek po wodzie brodzi”. Ale ja 
nie o ptactwie chcę Państwu dziś napisać, ty-
lko o pewnym pospolitym krzewie znanym 
chyba każdemu.  Jest nim (nie)zwykła roślina 
ogrodowa, dodatkowo bardzo łatwa w uprawie. 
Na wiosnę zachwycamy się jej żółtymi “kot-
kami”, ponieważ cechuje ją jednopienność. 
Ponadto, wytwarza kwiaty męskie i żeńskie. 
Kwitnienie zaczyna bardzo wcześnie, gdyż 
już w lutym. Kwiaty męskie zebrane w kot-
ki po 2 - 4, pylą bardzo obficie na żółto, kwi-
aty żeńskie rozwijają się na krótkopędach w 
pąkach, a na zewnątrz widoczne są jedynie 
czerwone znamiona. Później pojawiają się 
soczyście zielone liście. Dorastają one do 
10 cm długości, są podwójnie piłkowane, na 
szczycie zaostrzone, u nasady lekko sercow-
ate z krótkim ogonkiem do 10 mm długości. 
Jesienią przebarwiają się na kolor żółty lub 
żółtobrązowy, opadają na zimę. Na jesieni zj-
adamy jej orzechy. Czy już domyślacie się, 
kto jest gwiazdą części ogrodowej mojej ru-
bryki? Brawo tym, którzy pomyśleli o leszc-
zynie! Warto posadzić ją w każdym ogrodzie, 
ponieważ nie wymaga ona specjalnych za-
biegów pielęgnacyjnych. Rośnie w postaci 
naturalnego krzewu. Raz na kilka lat można 
wyciąć kilka wewnętrznych gałęzi, aby krzew 
zbytnio się nie zagęścił. Poza tym, nie stosuje-
my żadnego formowania ani cięcia. Leszczy-
na jest świetną rośliną dla zapracowanych! W 

przydomowym ogródku doskonale prezentuje 
się posadzona pojedynczo lub w niewielkich 
grupach na trawniku. Leszczyny lubią stanow-
isko wilgotne, nie gustują jednak w glebach 
podmokłych, ani nazbyt suchych. Krzewy te, 
będą dobrze rosły praktycznie na każdej gle-
bie ogrodowej. Są z kolei bardzo tolerancyjne 
względem oświetlenia. Dobrze rozwijają się 
zarówno na stanowiskach nasłonecznionych 
jak i zacienionych, jednak na słońcu tworzą 
dorodniejsze owoce. Skoro „w lutym, gdy za-
grzmi od wschodniego boku, burze i wiatry 
walne są w tym roku”, to jest szansa, że będzie 
naprawdę dużo orzechów. Dlatego, iż za owo-
cowanie leszczyny odpowiedzialne są nie tylko 
warunki uprawowe, ale też sąsiedztwo innych 
odmian. Wprawdzie leszczyny są krzewami 
jednopiennymi (na jednej roślinie pojawiają 
się kwiaty męskie i żeńskie), ale u wielu odmi-
an kwiaty męskie rozwijają się zdecydowanie 
wcześniej niż żeńskie, dlatego też rośliny lep-

iej owocują, gdy mają szansę na zapylenie 
krzyżowe. „Czasem luty się zlituje, że człek 
niby wiosnę czuje, ale czasem tak się zżyma, 
że człek prawie nie wytrzyma”. 

Proszę Państwa proponuję, aby wytrzymać 
do wiosny i upiec pyszne pierniczki. Składniki 
na około 100 sztuk: 55 dag maki (+ więcej do 
podsypywania); 30 dag miodu (z miodem sz-
tucznym pierniczki szybciej będą miękkie); 
10 dag cukru pudru; 12 dag masła; 1 jajko; 
1 łyżeczka sody oczyszczonej; przyprawa 
do piernika lub kakao. Sposób wykonania: 
miód podgrzać i wymieszać z pozostałymi 
składnikami, wyrobić aż ciasto będzie jedno-
lite w przekroju. Wałkować kawałki (sukce-
sywnie podsypując mąką) na grubość około 
2-3 milimetrów (gdy fragmenty będą grub-
sze, staną się bardziej miękkie po upieczeniu). 
Następnie wykrawamy dowolne kształty. Piec-
zemy około 8-10 minut w temp. 180 st. Lukru-
jemy lub polewamy czekoladą po upieczeniu. 
Przepis  przetestowany został w GCK przez 
dziewczyny z Koła Gospodyń Wiejskich. Kto 
był na finale WOŚP w GCK w Gródku, ten wie, 
jak pięknie wyglądały i wybornie smakowały. 

Mówi się, że przysłowia są mądrością 
narodu. Jest w tym zapewne wiele prawdy. 
Przez lata lud obserwował cykliczne zmiany 
zachodzące w przyrodzie wraz z kolejnymi 
miesiącami i porami roku. Przysłowia były 
sposobem przekazania wniosków płynących z 
tych obserwacji przyszłym pokoleniom. Nawet 
dziś, w dobie nowoczesnych umożliwiających 
coraz dokładniejsze prognozowanie pogody, ta 
wiedza wciąż pozostaje użyteczna, tak więc „w 
lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały” - 
Czego Państwu i sobie życzę.

Barbara Niczyporuk▲

W ogrodzie i kuchni. Odcinek trzydziesty dziewiąty. 
Przysłowia mądrością narodu.

Porada językowa
Tuż przed feriami uczennica z czwartej klasy podeszła do mnie i spytała, czy nie mam plajstra, bo skaleczyła palec. W przepastnej 
szufladzie biurka znalazłam plaster (bo taka jest poprawna forma tego wyrazu). Plajster to forma regionalna, dopuszczalna w mowie 
potocznej. Dodatkowe litery pojawiają się  także w takich słowach jak kanister, często wymawiany  karnister i zachłysnąć się, wyma-
wiane zachłystnąć się. Mimo że obie formy są dziś niepoprawne, to znajdziemy je w słowniku języka polskiego W. Doroszewskiego.

Irena Matysiuk

Po całodziennej pracy przychodził czas 
na odpoczynek. Była więc i kolacja (zwa-
na często wieczerzą). Na kolację często 
gotowano ziemniaki i zupy mleczne, jeśli 
krowy się doiło. Były to: zupa mleczna z 
zacierkami z mąki żytniej, pszennej, czy 
gryczanej, zupa mleczna z ziemniakami i 

marchwią, brukwią i pasternakiem, zupa 
mleczna z fasolą i pęczakiem. Oryginalną 
potrawą były ziemniaki ugotowane i po-
dane z utłuczonym w makutrze siemie-
niem lnianym i podsmażonym na patelni 
niekiedy z dodatkiem oleju. Życie rodzin 
koncentrowało się w kuchni. Tu cała rodzina 

spożywała posiłki, dzieci odrabiały lekcje. 
W kuchni przyjmowano sąsiadów, znajo-
mych, rodzinę.

cdn.
Janusz Cimochowicz▲
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OGŁOSZENIA
▼ SPRZEDAM mieszkanie w blo-

ku po gruntownym remoncie (62 
m2), cena 90 tys. do negocjacji.  
tel. 510 355 238

▼KUPIĘ grunt rolny w Gminie Gró-
dek, tel. 791 567 539

▼USŁUGI TAPICERSKIE 
     Piotr Sokołowski - Załuki
     tel. 504 441 220

ZAPRASZAMY DO WYSYŁANIA 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH.

Porady i ogłoszenia

1 PROCENT DLA DZIECI Z NASZEJ GMINY

1 % dla Oliwki
Oliwka urodziła się 10 czerwca 2011 r. z Zespołem Downa. 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”  KRS 0000037904. 
W rubryce „Informacje uzupełniające, cel szczegółowy 1%” 
należy wpisać: 17482 Bielenia Oliwia.

1% dla Szymona
Szymon Grygoruk urodził się z Zespołem Downa.  Fundacja 
Jaś i Małgosia KRS 0000127075 - w rubryce cel szczegółowy 
wpisz #474 Szymon Grygoruk, zaznacz „ wyrażam zgodę „.

1% dla Patrycji
Patrycja choruje na Mukopolisacharydozę, która wyniszcza 
cały organizm. Fundacja Pomóż Im Hospicjum w Białymstoku   
KRS 0000288520,  - w rubryce „ Informacje uzupełniające, cel 
szczegółowy 1 %”  należy wpisać: Patrycja Gryko. 

1% dla Jasia
Jaś w wieku 10 miesięcy zachorował na opryszczkowe zapa-
lenie mózgu, od tamtej pory sam nie siedzi, nie chodzi, trze-
ba go karmić, wymaga całodobowej opieki. Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą” KRS 0000037904, cel szczegółowy: 
17376 Jan Bilkiewicz.

1% dla Sebastiana
Sebastian cierpi na Mózgowe porażenie Dziecięce pod posta-
cią spastycznego niedowładu 4 kończynowego, nie siedzi, ani 
nie chodzi samodzielnie, porusza się na wózku aktywnym. 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” KRS 0000037904, cel 
szczegółowy: 18290 Chlabicz Sebastian.

1% dla Jagody
Jagódka cierpi na ciężką encefalopatię niedokrwienno- niedo-
tleniową oraz wrodzoną , złożoną wadę serca. Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą”  KRS 0000037904. W rubryce „In-
formacje uzupełniające, cel szczegółowy 1%”: 31846 Jagoda 
Mojsak.
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O G Ł O S Z E N I E
Urząd Stanu Cywilnego w Gródku informuje, iż 

pary, które zawarły związek małżeński w 1969 r.  
i obecnie zameldowane są w naszej gminie, mogą 
zgłosić chęć odznaczenia medalem Prezydenta 
RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

Zainteresowane pary powinny zgłosić się do 
Urzędu Stanu Cywilnego w Gródku, ul. Fabrycz-
na 8 do dnia 28.02.2019 r. (od poniedziałku – do 
piątku w godz. 8:00 – 15:00, tel. 85 7180-660).

  Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego
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