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Ratusz Miejski – siedziba Urzędu Miejskiego w Supraślu



Status uzdrowiska miasto otrzymało 28 grudnia 2001 roku. 
Supraśl posiada potwierdzony naukowo mikroklimat, zdrowe powietrze nasycone 

olejkami eterycznymi, a także lecznicze borowiny.



Klasztor w Supraślu został założony w 1498r. Supraski Klasztor Męski Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny w 2011r został uznany za ,,Siódmy cud Polski”   



Kodeks Supraski został napisany wXI wieku na Bałkanach. Prawdopodobnie w XVI wieku trafił do Monasteru
Odkrywca – Michał Borowski 1823r. Obecnie 151 kart jest w Bibliotece Narodowej w Warszawie,118 w Lublanie, 

16 kart w Petrsburgu. Polska część wróciła do kraju z USA w 1968r statkiem ,,Batory”.Kodeks jest to zbiór żywotów 
świętych i nauk Ojców Kościoła      W 2007r Kodeks został wpisany na listę Pamięci Świata UNESCO



Muzeum Ikon w Supraślu-oddział Muzeum Podlaskiego,utworzony na terenie
 Pałacu Opatów byłego unickiego Klasztoru oo.Bazylianów w Supraślu,W zbiorach jest około 1200 ikon. 



Pałac Buchholtzów ( od 1959r i obecnie Liceum Plastyczne) powstał w XVIIIw jako dwór ekonoma klasztoru
Bazylianów.W latach 1892-1903 przebudowany w stylu eklektycznym z przewagą secesji przez nowych właścicieli 

Buchholtzów-fabrykantów pochodzenia pruskiego.
Zachowany jeden z nielicznych w tej części Polski park secesyjny.



Teatr ,,Wierszalin” od 1994r mieści się w budynku zbudowanym w latach 20-tych XXwieku
 (dom kolonijny dla młodzieży) 



Podlaski alef 
Wiktora Wołkowa

To przeświadczenie,
 że region jest

 idealnym miejscem
 do życia.

Harmonia i spokój 
uznawane są przez

 wielu za jego 
esencję.

 Zdaniem innych są  
 nimi piękno

 przyrody oraz
atmosfera 
życzliwości.



Inauguracja Rady Seniorów w Gminie Supraśl

16 maja 2018r pierwszą sesję Rady Seniorów
 zwołał Burmistrz Gminy Supraśl 



Leśnik z wykształcenia, przyrodnik z zamiłowania. Działacz społeczny, harcerz, turysta i krajoznawca, przewodnik 
przyrodniczy, polityk, fotografik i publicysta. Pomysłodawca koncepcji Zielone Płuca Polski. Urodzony i wychowany w 

Warszawie, spędził 20 lat w Białymstoku, od 30 lat mieszkaniec Supraśla.  Pasjonat podróży, książek, kina, fotografii, wina i 
piłki nożnej. Supraśl kocha za to, że po prostu jest…

Krzysztof Antoni Wolfram
 Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Supraśl



Jednym z pierwszych działań
 Rady Seniorów 

w Gminie Supraśl  to tzw.
,, Książeczka Życia”

Wydawana jest sukcesywnie  
seniorom w czasie wizyt

 w placówkach 
służby zdrowia.





Program artystyczny 
przygotowała i prowadziła

 Stanisława Łajewska Szypluk





9.04.2019r otwarcie Klubu Seniora z udziałem Wojewody Bohdana Paszkowskiego









27 lutego 2019r przy udziale burmistrzów obu gmin Wasilkowa i Supraśla 
 podpisano porozumienie w sprawie sąsiedzkiej współpracy



23-25 sierpnia 2018r 12-to osobowa reprezentacja wyjechała na zaproszenie
 Prezydenta Zgierza z wizytą do pertnerskiej gminy.



Edward Sawicki lubi podróże małe i duże. Organizator wyjazdów i wycieczek. 
Działa pod szyldem Rady Seniorów oraz Koła Emerytów i Rencistów w Supraślu



18.05 2018 wizyta w Augustowie



Ziołowy Zakątek - Koryciny



św.p Ojcec Gabriel - pustelnia Odrynki 



27.03.2019r wizyta studyjna w Suwałkach. Spotkanie z głównym organizatorem Panią Marią Lauryn,
prezentacja programu ,,Złota Rączka”, Domu dziennego Pobytu ,,Kalinka”, 

Klubu Seniora prowadzonego przez Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej
 ,,Nie po drodze” i inne formy pracy.





Dom Pomocy Społecznej w Łaźniach



Wspólna sesja Rady Gminy i Rady Seniorów

24 maja 2019r







Pomoc za Pomoc

Rada Seniorów Gminy Supraśl 
rozpoczęła realizację projektu
„Pomoc za Pomoc”.
Projekt polega na 
bezpłatnej wymianie usług w 
grupie osób, które zgłoszą swój
akces do takiej formy  aktywności. 

Usługi mogą mieć bardzo różny charakter np: pomoc 
w pisaniu pism urzędowych, upieczenie ciasta (tortu), 
mięsa, podwiezienie do lekarza, podwiezienie na 
zakupy, zrobienie zakupów,
drobne przeróbki i naprawy krawieckie, drobne 
naprawy w domu; wymiana gniazdka,  naprawa kranu, 
sprzątanie, wspólne spacery, opieka nad dzieckiem 
lub osobą starszą, nauka języka obcego, korepetycje 
przedmiotowe, fotografowanie, spacery z psem, 
sprzątanie grobów, mycie samochodu, naprawy 
stolarskie itp. Wymiana usług polega na tym, że np. 
pani Kasia potrzebuje dwa razy w miesiącu podwózki 
do lekarza, w zamian może upiec ciasto dla pana 
Michała, pan Michał naprawi kran w mieszkaniu pani 
Zosi, pani Zosia skróci spodnie panu Adamowi, pan 
Adam podwiezie do lekarza panią Kasię itp…. Tworzy 
się taka grupa osób, które czegoś potrzebują ale też 
coś oferują od siebie.  
Formą rozliczenia jest 1 godzina np. podwiezienie 
pani Kasi zajmuje   godzinę, upieczenie ciasta również 
godzinę, więc pani Kasia ma na swoim koncie 
wpisaną 1 godzinę po stronie
„godziny pobrane” i jedna godzinę po stronie
„godziny oddane”.

Koordynator projektu telefonicznie przyjmuje 
zapotrzebowanie na usługę, szuka w bazie 
uczestników projektu, kto tę usługę może wykonać i 
„łączy” te dwie osoby, usługa zostaje wykonana 
i odnotowana na kontach obu osób, na jednym jako 
„godzina pobrana” na drugim jako
„godzina oddana”.
Planujemy również spotkania integracyjne grup 
uczestników projektu, mogą to  być spotkania 
towarzyskie przy kawie, herbacie, ciastkach, czytanie 
książek i prasy, spotkania tematyczne, wspólne 
wyjście do kina, teatru, może wycieczki do różnych, 
ciekawych miejsc. Jesteśmy otwarci na inne  
propozycje uczestników.Rozważamy też możliwość 
utworzenia Pogotowia Fachowej Pomocy; korzystania 
z usług fachowców w dziedzinie 
np. drobnych napraw samochodu, sprzętu 
gospodarstwa domowego, instalacji wodnej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej,wstawienie szyby itp.
Został opracowany: Regulamin, Formularz 
zgłoszeniowy, Katalog form pomocy. Wszystkie te 
dokumenty dostępne są na stronie 
www.seniorsuprasl.pl  lub  www.suprasl.pl
oraz na FB profil „Pomoc za Pomoc”. 
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod 
numer koordynatora projektu: 512-228-758 



Rozmowy w Hotelu ,,Knieja” o nowym projekcie dotyczącym organizacji dziennego pobytu
 osób starszych i potrzebujących stałej pomocy



,,Seniorzy w akcji” lokalna inicjatywa – podsumowanie warsztatów artystycznych



Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski z wizytą na podsumowaniu działań ,,Seniorzy w akcjj”



Seniorzy przygotowują dekoracyjne lampiony



Barbara Wolfram prowadzi zajęcia dla dzieci z Domu Dziecka w Supraślu



Wychowanka Domu Dziecka poszukuje swojej pracy wykonanej w ramach zajęć 
plastycznych pod hasłem: piszmy listy.






