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 Wielkanocny kiermasz
Przepiękne jaja, kartki wielkanocne i inne cudeńka można było
nabyć podczas kiermaszu ozdób wielkanocnych, który odbył
się 25 marca br. przy kościele katolickim w Zabłudowie.
– To bardzo dobry pomysł, że
tego typu kiermasze odbywają się
przed świętami. Cieszę się, że takie
inicjatywy mają miejsce w naszej
gminie i chciałabym, aby było ich
jak najwięcej – stwierdziła Teresa
Teoﬁlewicz, przewodnicząca Rady
Miejskiej Zabłudowa, która zakupiła
duże, piękne jajo.
– Ten kiermasz to oddolna inicjatywa mieszkanek Folwark, które chcą
coś wspólnie robić. Dzięki temu, że
mamy wspaniałą świetlicę, mogliśmy
spotykać się w niej i przygotować
ozdoby wielkanocne – mówi Iwona

Młodzianowska, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folwarki, które
było głównym organizatorem imprezy przy współpracy MOAK-u.

Kiermasz ozdób wielkanocnych przy zabłudowskim kościele

Wśród sprzedawanych ozdób największe wrażenie robiły duże jaja
wykonywane metodą karczocha.
Do styropianowej formy przypinane są różne ozdoby, kwiatki, cekiny
i wstążki. Rezultat można zobaczyć
na zamieszczonym obok zdjęciu.
Jak zauważyła Iwona Młodzianowska: – Była to pierwsza taka inicjatywa i myślę, że nie ostatnia.
PW

Pięknie zdobione jaja

Z okazji Świąt Wielkanocy składamy wszystkim
mieszkańcom Gminy Zabłudów najserdeczniejsze życzenia.
Niech ten szczególny czas będzie dla wszystkich
okresem miłości, pokoju i prawdziwej radości.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Zabłudowa
Teresa Teofilewicz

Burmistrz Zabłudowa
Jacek Waldemar Lulewicz
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 Radni za funduszem sołeckim
Ostatnia, XIV sesja Rady
Miejskiej w Zabłudowie
miała miejsce w dniu
29 marca br. Było to niezwykle
pracowite posiedzenie
ponieważ, podjęto na nim
aż trzynaście uchwał oraz
przyjęto dwa sprawozdania.
Jedną z uchwał, która niewątpliwie
wpłynie na stan naszych domowych
funduszy jest ta dotycząca zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków.
Obowiązkiem rady było zatwierdzenie taryf na poziomie nie niższym niż
wynikający z kalkulacji kosztów dostarczania usług związanych z wodą i odprowadzaniem ścieków. Opłatę za 1m3
wody ustalono w wysokości 2,56 zł
brutto. Odprowadzenie 1 m3 ścieków
od 1 kwietnia br. będzie kosztowało
5,19 zł brutto. Poprzednio obowiązująca cena 1m3 ścieków była niższa od
kosztów jego odprowadzenia. Oznacza to, że różnica była pokrywana
środkami z budżetu gminy.
Sporo emocji wyzwoliła dyskusja na
temat uchwały dotyczącej wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków z przeznaczeniem na
fundusz sołecki.
Ostatecznie zgoda na ten fundusz została przez Radę wyrażona.
Oznacza to, że na podstawie danych
szacunkowych z budżetu gminy każdemu sołectwu naliczona zostanie
kwota funduszu, którą sołectwo będzie mogło przeznaczyć na realizację
określonych przez zebranie wiejskie
przedsięwzięć, które będą służyć poprawie życia mieszkańców. Ze środków funduszu można sﬁnansować
wydatki związane z realizacją następujących zadań:
1. ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów,
3. wodociągów i zaopatrzenia
w wodę, kanalizacji, usuwania

i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
4. działalności w zakresie telekomunikacji,
5. lokalnego transportu zbiorowego,
6. ochrony zdrowia,
7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8. edukacji publicznej,
9. kultury, w tym bibliotek gminnych
i innych instytucji kultury oraz
ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami,
10. kultury ﬁzycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i sportowych,
11. targowisk,
12. zieleni i zadrzewień,
13. cmentarzy gminnych,
14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
15. utrzymania gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki
socjalnej, medycznej i prawnej,
17. promocji,
18. współpracy i działalności na rzecz
organizacji pozarządowych,
19. współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych
państw.
Aby fundusz sołecki został przyznany, sołtysi powinni w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, złożyć odpowiedni
wniosek. Jeżeli Burmistrz oceni, że
wniosek jest prawidłowo sporządzony to przekazuje go Radzie Miejskiej.
Rada nie musi przyjąć wszystkich
wniosków sołectw. Uchwalając budżet radni, mogą odrzucić wniosek
sołectwa, w przypadku gdy uznają, że zadanie, które sołectwo chce
zrealizować nie spełnia warunków

określonych w ustawie o funduszu
sołeckim.
Wysokość funduszu na najmniejsze
sołectwo w gminie wyniesie ok. 5.000 zł,
a na największe ponad 22.000 zł.
Z budżetu gminy Zabłudów została udzielona dotacja w wysokości
60.000 zł na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku – kościele pw.
św. Ap. Piotra i Pawła w Zabłudowie.
Udzielona pomoc stanowi połowę
środków niezbędnych do przeprowadzenia remontu, który będzie polegał
na remoncie podestu, czterech kolumn
przed wejściem do kościoła oraz zabezpieczenia zawilgoconej ściany za
kolumnami. Pozostała część kosztów
stanowi wkład własny paraﬁi.
Podczas obrad burmistrz poinformował o złożeniu wniosków do
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na sﬁnansowanie następujących
zadań: budowa placu zabaw w Krynickich i Protasach, remont dachu
w świetlicy w Rzepnikach, budowa
i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów.
Ostatni z wymienionych wniosków
obejmuje takie zadania jak:
− budowa wodociągu począwszy od
wsi Zwierki poprzez Rafałówkę, Kamionkę, Zajezierce i Płoskie,
− uzupełnienie sieci wodociągowej
we wsiach Kuriany, Kucharówka,
Białostoczek oraz w Zabłudowie,
− rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w Zabłudowie,
− modernizacja przepompowni na ul.
Muchawieckiej w Zabłudowie,
− modernizacja oczyszczalni ścieków
w Zabłudowie i Białostoczku.
Ogółem wartość projektu związanego z budową i przebudową
systemu wodno – kanalizacyjnego
wyniesie ponad 6 milionów złotych.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku blisko 2 miliony z tej
kwoty będzie stanowiło doﬁnansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Województwa Podlaskiego
na lata 2007 – 2013.
JJ
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 Służę parafianom
Z ks. Ryszardem Falkowskim, proboszczem Paraﬁi
św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie
rozmawia Piotr Woroniecki.
Przed nami Wielkanoc. Co jest W mojej poprzedniej parafii bygłównym sensem tego Święta?
łem sam i musiałem wszystkiemu
Najważniejszym elementem tego podołać. Tutaj w Zabłudowie mam
Święta jest Zmartwychwstanie Pana do pomocy dwóch księży wikarych
Jezusa. Święty Paweł powiedział: i muszę przyznać, że więcej pracuję.
— Gdyby nie było zmartwychwsta- Oczywiście wiąże się to z liczbą pania próżne byłoby nasze nauczanie. raﬁan, których tu jest zdecydowaWielkanoc jest więc pamiątką ob- nie więcej. Pomimo nawału pracy,
chodzoną raz w roku i powtarzaną cieszę się, że mogę służyć swoim
w każdą niedzielę. Mamy przypo- paraﬁanom.
mnieć i przeżyć to,
co Chrystus uczynił
dla nas. Pokonał
śmierć, piekło i szatana. Złożony do
grobu, po trzech
dniach zmartwychwstał. To jest właśnie zwycięstwo
Chrystusa. Dlatego
Wielkanoc jest dla
katolików i szerzej
dla chrześcijan najważniejszym święks. Ryszard Falkowski, proboszcz paraﬁi pw. św. Apostołów
tem w całym roku.
Piotra i Pawła w Zabłudowie
Poprzednio był ksiądz proboszczem w Czarnej Wsi koło Czarnej
Białostockiej. Czy praca duszpasterska w Zabłudowie jest inna?
Praca duszpasterska jest bardzo
podobna w każdej paraﬁi. Odprawiamy Msze św., katechizujemy,
prowadzimy kancelarię, głosimy
kazania i homilie, spotykamy się
z ludźmi. Myślę, że nie jest inna,
lecz różni się intensywnością.

W ubiegłym roku wymieniane były okna w kościele, czy dalej
będą kontynuowane prace upiększające świątynię?
Oczywiście. W tym roku zamierzamy wybudować parkan przed
kościołem. Chcemy do tego użyć
kamienia, tak, aby służył wiele lat.
Ponadto chcę wyremontować ﬁlary przed wejściem do kościoła,
które niestety już się sypią. Mam

także w planach ogrzewanie kościoła. Ale to już w nadchodzących
latach. Wszystko to się wiąże z ﬁnansami. Mam taką zasadę, że nie
wyznaczam żadnych stawek i nie
upominam się o pieniądze. Jak ktoś
chce wesprzeć kościół, to się podzieli swoim groszem. Poinformowałem paraﬁan, że ile zbiorę, tyle
zrobię i na koniec roku publicznie
się z tego rozliczam.
Pod koniec czerwca br. minie
dwa lata posługiwania księdza
proboszcza w Zabłudowie. Jak
ksiądz ocenia ten czas?
Oceniam dobrze. Jak przychodziłem do Zabłudowa wiedziałem,
że nie będą sam, mając do pomocy
dwóch, młodych księży. Myślałem,
że trochę odpocznę. Rzeczywistość
okazała się inna. Tutaj cały czas coś
się dzieje, cały czas muszę robić różne rzeczy. Oceniam to krótko – nie
nudzę się, nie mam na to czasu.
Bogu dzięki.
Styka się ksiądz na co dzień
z mieszkańcami Gminy Zabłudów.
Jacy oni są? Jak najkrócej można
ich scharakteryzować?
Mieszkańcy naszej gminy to dobrzy i życzliwi ludzie. Współpracuję
z wieloma z nich. Odkąd tu jestem
nie zaznałem żadnej przykrości. Muszę Panu powiedzieć, że nie lubię
oceniać ludzi, tym bardziej negatywnie. Moją rolą jest łączyć, a nie
dzielić i na tym poprzestańmy.
Dziękuję za rozmowę.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
bukiet najwspanialszych życzeń,
wielu radości, zdrowia, miłości
i uśmiechu na co dzień
składają pracownicy Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie
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 Gmina Zabłudów w statystyce
Serwis internetowy www.zabludow.pl zamieścił na swoich
stronach Statystyczne Vademecum Samorządowca. Jest
to zbiór danych charakteryzujących Gminę Zabłudów.
Wynika z niego, że już od kilku lat
obszar gminy nie zmienia się i wynosi 33976 hektarów. Zmienia się za to
ilość osób mieszkających na tym terenie. I tak w 2008 roku było tu 8576
osób, rok później 8627, zaś w 2010
roku już 8734 osób, w tym 4381
kobiet. Jak widać ilość mieszkańców z roku na rok wzrasta. Pomimo
spadku urodzeń gmina przyciąga
ludzi, którzy budują domy czy kupują mieszkania w nowych blokach
w Zabłudowie. Rzecz ciekawa, na

terenie gminy dominują młodzi ludzie, w wieku 15-30 lat. Potwierdza
się również tutaj zasada, że kobiety
żyją dłużej od mężczyzn. Szczególnie jest to widoczne wśród niewiast
w wieku od 65 lat w górę.
W analizowanych latach zaobserwowano stopniowy wzrost ilości
osób korzystających z bieżącej wody
w domu oraz skokowy jeśli chodzi
o podłączenie gazu.
Poważnym problem gminy jest
ilość bezrobotnych. Niestety ich licz-

ba w minionych latach wzrastała od
311 w 2008 r. do 502 w 2010 r.
W Statystycznym Vademecum
Samorządowca znajdziemy również
dane o osobach i ﬁrmach prowadzących działalność gospodarczą.
Według rejestru Regon jest ich ogółem 579. Spośród nich w sektorze
usługowym funkcjonuje 340, w budowlanym 102 i w branży przemysłowej 81.
Po więcej ciekawych informacji
statystycznych o Gminie Zabłudów
odsyłam Państwa na stronę internetową – www.zabludow.pl.
PW

 Projekty zakwalifikowane
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Knyszyńska” ogłosiła
wyniki konkursu na doﬁnansowanie w ramach działania
„Małe Projekty”. Najwyżej oceniono propozycję złożoną
przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie.
To właśnie 459 Urodziny – Święto Zabłudowa zostało najwyższej
ocenione przez ekspertów, którzy
zakwalifikowali go do realizacji
w kwocie 23589 złotych. Kolejny
projekt zabłudowskiego MOAK-u
spotkał się również z uznaniem jury.
Na organizację białoruskich dożynek
w 2012 r. wstępnie zatwierdzono
kwotę 5385 złotych. – Cieszę się, że
nasze projekty tak wysoko oceniono.
Czas poświęcony na ich przygotowanie nie poszedł na marne – mówi
Cecylia Halicka, dyrektor Miejskiego

Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie.
LGD Puszcza Knyszyńska zakwaliﬁkowała wniosek Stowarzyszenia
Społeczno-Edukacyjnego „Panorama” z siedzibą w Zabłudowie. Prawie
6200 zł będzie wydatkowane na organizację zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz na wyposażenie
nowego lokalu stowarzyszenia.
Propozycje złożone przez Gminę Zabłudów również zyskały akceptację komisji konkursowej. Na
budowę dwóch placów zabaw

w Krynickich i w Protasach wnioskowano odpowiednio 25 tys. złotych i 21,5 złotych, zaś na remont
świetlicy wiejskiej w Rzepnikach
również 25 tys. złotych.
Znane wielu mieszkańcom gminy Stowarzyszenie Bardzo Aktywna
Wieś „BArWA” wnioskowało ponad
15 tys. złotych na organizację warsztatów kulinarnych i muzycznych
oraz na zakup elementów strojów ludowych i wyposażenia do kuchni.
O prawie 25 tysiące złotych starała się spółka Habitat Prime z Warszawy. Za te pieniądze na terenie
Zabłudowa chce zorganizować mobilne gry plenerowe pt. „5 minut
przed pożarem”.
PW

 Wystawa w klubie
Miejski Ośrodek Animacji Kultury
w Zabłudowie serdecznie zaprasza do
obejrzenia wystawy prac plastycznych
dzieci młodszych z klas I-IV. Powstały
one w trakcie zajęć koła plastycznego
prowadzonego przez instruktorkę

Katarzynę Purę. Piękne rysunki zostały
wykonane różnymi technikami. Można je obejrzeć w „Klubie pod Burmistrzem”, mieszczącym się w budynku
Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
PW

Prace dzieci z koła plastycznego
MOAKu
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 Zmniejszamy bezrobocie
Już za kilka tygodni rozpoczniemy rekrutację uczestników
do kolejnej edycji projektu „Odnaleźć siebie – program
wsparcia społeczno-zawodowego dla osób objętych pomocą
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie”.

Projekt jest skierowany do
mieszkańców Gminy Zabłudów
trwale bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, korzystających
z pomocy społecznej oraz do

osób opłacających składki KRUS
(nie więcej niż 50% wszystkich
uczestników). W tym roku można uzyskać kwaliﬁkacje w trakcie
bezpłatnych szkoleń w zawodach
takich jak: operator koparko-ładowarki, opiekunka do dzieci, opiekun osób starszych, posadzkarz
glazurnik, pracownik wykonujący
elewacje i docieplenia, pracownik
małej gastronomii i prawo jazdy
kat „B”.

Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu systemowego trwa od 1.05.2012 do
30.11.2012 roku. Budżet: planowane środki własne 20.000, wnioskowane doﬁnansowanie 175.000.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja
integracji społecznej Działanie 7.1.
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
PT

 Powstanie klub
integracji społecznej
W wyniku podpisania umowy
partnerskiej pomiędzy Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Zabłudowie a Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym w Białymstoku na przełomie
kwietnia i maja 2012 w budynku
Urzędu Miejskiego powstanie Klub
Integracji Społecznej KIS w Zabłu-

dowie. W ramach tego działania
mieszkańcy gminy będą mogli nieodpłatnie korzystać z porad prawnika, psychologa, z dostępu do
internetu oraz brać udział w nieodpłatnych szkoleniach podnoszących swoje kwaliﬁkacje zawodowe.
Całkowity koszt projektu na realizację szkoleń w okresie maj 2012

– czerwiec 2014 szacowany jest na
prawie 4.000.000 złotych. Już zapraszamy chętnych mieszkańców
do udziału w działalności klubu.
Więcej informacji można uzyskać
w siedzibie MOPS w Zabłudowie lub
pod nr tel. 85 7188-100 wew. 26
lub 42.
PT

 Druga zbiórka żywności
Od 29 marca do 6 kwietnia
br. trwa II Gminna Akcja Charytatywna pt. „Wielkanocna akcja pomocy”. Jej celem jest zaopatrzenie mieszkańców gminy
Zabłudów będących w trudniej
sytuacji materialnej w podstawowe artykuły spożywcze o dłu-

gim terminie ważności, środków
czystości, słodycze. Do zbiórki
zaangażowały się następujące
instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie,
Miejski Ośrodek Animacji Kultury
w Zabłudowie, Szkoły Podstawowe w Rafałówce i w Dobrzy-

niówce oraz grupa wolontariacka
Gimnazjalna ERKA z Gimnazjum
w Zabłudowie.
W sklepach ustawione zostały
oznakowane kartony, do których
można wkładać wyżej wymienione produkty.
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Kontynuujemy cykl poświęcony lokalnym twórcom z Gminy Zabłudów.
Tym razem prezentujemy Eugeniusza Samsonowicza z Laszek.

 Artysta przy szosie
Eugeniusz Samsonowicz to niecodzienna postać. Porzucił
Białystok i już od ponad 10 lat mieszka w Laszkach przy
ruchliwej szosie do Bielska Podlaskiego i Lublina. Nie uprawia
ziemi, lecz maluje, rzeźbi, rysuje i zajmuje się konserwacją
zabytków. Na dodatek mieszkańcy wsi wybrali go sołtysem.
Swoje dzieciństwo i młodość
spędził w Białymstoku. Zdolności
plastyczne ujawniły mu się jeszcze
w szkole podstawowej. Rysowanie
przychodziło mu łatwo i sprawiało
dużo frajdy. Kreślił na kartkach rysunki, które podobały się jego kolegom. Zdecydował się na Liceum Plastyczne w Supraślu. Później wybrał
Uniwersytet Wrocławski, gdzie studiował wzornictwo przemysłowe.

wana XVII-wieczna kaplica w Pałacu
Branickich. Zadbał również o wystój
wnętrz w Pałacu Lubomirskich w białostockich Dojlidach czy w obecnym
budynku wydziału historyczno – socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku (dawny dom partii). Ponadto jego prace można spotkać
w Wiźnie – rzeźba z piaskowca czy
w Ślężanach nad Bugiem. Jego największym osiągnięciem zawodowym
Jedna z rzeźb mistrza

Często pracuje do późnych godzin
nocnych. Jak sam mówi sztuka to
odczucie bardzo indywidualne. –
Najważniejsze, że nie mam pustki.
Choć nigdy nie jestem zadowolony,
z tego co zrobiłem – dodaje rzeźbiarz z Laszek. – Trzeba mieć naprawdę dużo samodyscypliny, aby
realizować swoje dzieła. Choć czasy
dla twórców są ciężkie, muszę żyć

Artysta malarz przy pracy

– Pierwsza praca to białostockie
PKZ, czyli pracownie konserwacji
zabytków. Tam przepracowałem
ponad 10 lat. Zdobyłem doświadczenie i spore umiejętności, które
teraz wykorzystuję w swojej pracy na
własny rachunek – mówi Eugeniusz
Samsonowicz.

i jednocześnie dużym wyzwaniem są
odrestaurowane dwie XIII-wieczne
kolumny w pałacu Peterhof w Sankt
Petersburgu. – Układaliśmy na nich
misterne mozaiki ze szkła i złota. – To
była naprawdę żmudna i wyczerpująca praca – zauważa Eugeniusz
Samsonowicz.

Tu zostawił siebie

Sztuka

Artysta z Laszek jest dumny z kilku
prac, które każdy z nas może zobaczyć. Jedną z nich jest zrekonstruo-

Na co dzień artysta zajmuje się
rzeźbą, malarstwem, rysunkiem
a ostatnio graﬁką komputerową.

Obraz namalowany na desce
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z tej sztuki. Niestety brakuje profesjonalnych menadżerów, którzy
sprzedawaliby nasze prace.

Galeria na wsi
– Moim marzeniem jest stworzenie galerii przy domu w Laszkach.
Chciałby, aby oprócz moich prac
wystawiane były dzieła zaprzyjaźnionych kolegów – mówi Eugeniusz
Samsonowicz. – Myślę, że jesienią
uda mi się zrealizować moje plany.

Wystawy
Za miesiąc obrazy oraz rzeźby
mistrza będą prezentowane w klubie na białostockim osiedlu Zielone Wzgórza i na ul. Starobojarskiej
w akcji pod nazwą „Sztuka na
ulicy”. Natomiast w październiku
br. dzieła artysty będzie można zobaczyć w Starostwie Powiatowym
w Białymstoku.
PW

Eugeniusz Samsonowicz

 Wiersze bliskie sercu
Już niebawem ukaże się drugi tomik wierszy Ewy Barbary
Sacharewicz pt. „Rozśpiewać każdy dzień ...”.
Znajdą się w nim utwory, które
powstały w ciągu ostatnich sześciu lat. W ponad 110-stronicowej
książce znajdziemy wiersze m.in.
poświęcone miłości, małej ojczyźnie,
świętom, wnukom, czy tym, którzy
już odeszli.

– Poezja rozśpiewanych zauroczeń, odległa od wszelakich konwenansów literackich, sięgająca do praźródła poezjowania, tak bym określił
wiersze zebrane w tym zbiorku – napisał poeta Jan Leończuk, we wstępie
do tomiku Ewy Barbary Sacharewicz

Czas na pisanki

a zakończył to następującymi słowami: – Większość z tym publikowanych
wierszy powstało po to, aby niejako
wyśpiewać „ziemię najbliższą” podczas świątecznych spotkań.
Pięknie wydana przez Miejski
Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie książka zostanie opatrzona
dwudziestoma zdjęciami związanymi z życiem autorki. Jedno z nich
ma ponad 100 lat. Ukazuje ojca
autorki z jego dzieciństwa. Jednak
większość fotografii przedstawia
młodość, dorosłe życie oraz czas
spędzony z czwórką wspaniałych
wnucząt, którymi autorka opiekuje
się do chwili obecnej.
– Promujemy lokalnych artystów
ludowych, ponieważ zależy nam,
aby ich twórczość promieniowała
i stała się dobrem narodowym Gminy Zabłudów – stwierdziła Cecylia
Halicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie.
Wydanie tomiku poezji zostało
doﬁnansowane przez Unię Europejska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wydawca planuje w nadchodzących
miesiącach organizację czterech
spotkań promujących zbiór wierszy
Ewy Barbary Sacharewicz.
PW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wielkanoc do nas przyszła
Już pierwsze kwiaty kwitną
I boćki przyleciały
Bo przecież wiosnę mamy.
Kokoszki po zagrodach
Urządziły zawody,
Która więcej jaj zniesie
Na pisanki dla dzieci.
Mama już cebulnik waży
Oby kolor się wydarzył
Od złotego po brunatny
Albo nawet i szkarłatny.
Te różowe, purpurowe
Daje wywar burakowy
Ozimina da nam zieleń
Więc narywać jej się nie leń.
Najciemniejsze, te brązowe
Będą od kory dębowej
Woskiem popisane wszystkie
W kwiaty, ptaszki oraz listki.
A Oleńka nasza mała
Prócz listeczków napisała:
„Niech się cały świat raduje
Wesołego Alleluja”.

Wiersz pochodzi z tomiku
Ewy Barbary Sacharewicz
pt. „Rozśpiewać każdy dzień...”.
MOAK 2012.
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 Władysław Gryko
– zabłudowska
ofiara Katynia
W pamięci Polaków kwiecień zapisał się na kartach martyrologii
narodu jako miesiąc mordu polskich oﬁcerów w Katyniu. Jedną
z oﬁar tej barbarzyńskiej zbrodni jest syn zabłudowskiej ziemi
– Władysław Gryko, urodzony 18 czerwca 1906 roku w Rudnicy.
25 czerwca tegoż roku, w zabłudowskim kościele pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła ksiądz proboszcz Marcin Puzyrewski
udzielił mu sakramentu chrztu. Rodzice Władysława – Jan
i Stefania z Podgórskich – byli rolnikami, ale nie chcieli, aby
ich syn w przyszłości, wzorem przodków, zajmował się pracą
na roli i dlatego zabiegali o jego gruntowne wykształcenie.

sku i zapewne odnosił tam liczne
sukcesy, skoro w 1932 roku został
awansowany na stopień porucznika
mianowanego ze starszeństwem,
po czym został przydzielony do 77
pułku piechoty w Lidzie. Po zakończeniu służby wojskowej, jesienią
tego samego roku, a więc cztery
lata po otrzymaniu dyplomu nauczyciela, Władysław Gryko rozpoczął pracę w Szkole Powszechnej

W 1923 roku Władysław ukończył szkołę powszechną i po zdaniu
egzaminu został przyjęty w szeregi
uczniów pięcioletniego Seminarium
Nauczycielskiego w Szczuczynie
Lidzkim. W międzywojennej Polsce
seminaria nauczycielskie odznacza-

fot: Ogrodywspomnien.pl

ły się wybitnie wysokim poziomem
nauczania. Przygotowywały kadry
nauczycielskie na potrzeby przedszkoli i szkolnictwa podstawowego,
zwanego wówczas powszechnym.
Władysław Gryko ukończył seminarium w 1928 roku. Niestety, początkowo dyplomy nauczycielskie
absolwentów
seminariów nie
uprawniały do
wstępu na wyższe
uczelnie, dlatego
dwudziestodwuletni młodzieniec
musiał rozpocząć
pracę zawodową.
Jednak zanim
otrzymał przydział placówki
oświatowej, został powołany do
Szkoły Podchorążych Rezerwy
Piechoty w Berezie Kartuskiej. Po
jej ukończeniu
został skierowany na praktykę
wojskową do 77
pułku piechoty
w Lidzie. Najwidoczniej dobrze
czuł się w wojTablica upamiętniająca 70 rocznicę zbrodni katyńskiej

Władysław Gryko zginął
na nieludzkiej ziemi

w Juszkowym Grodzie, w gminie
Michałowo. Jego kolejną placówką była szkoła w Klepaczach koło
Świsłoczy, gdzie pracował do końca
roku szkolnego 1938/1939. Groźba wybuchu wojny, której konsekwencją była powszechna mobilizacja, spowodowały, że 24 sierpnia
1939 roku Władysław Gryko otrzymał przydział do 77 pułku piechoty.
Wyruszającego na wojnę męża i ojca
żegnała żona Lidia i córka Alina. Nie
wiadomo jak przebiegał szlak bojowy Władysława Gryko podczas
kampanii wrześniowej. Istnieje jedynie duże prawdopodobieństwo,
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że brał udział w bitwie z Niemcami pod Janowem Lubelskim. Natomiast pewnym jest, że pod koniec
września 1939 roku traﬁł do niewoli
sowieckiej i został wywieziony do
obozu w Kozielsku. Obóz mieścił
się w zabytkowym, osiemnastowiecznym prawosławnym monasterze zwanym Pustelnią Optyńską.
3 kwietnia 1940 roku z Kozielska
wyruszył pierwszy transport jeńców kierowanych na egzekucję do
Katynia. Wywózkę skazanych prowadzono na podstawie list dyspozycyjnych wysyłanych z Moskwy.
Z danych zawartych w Materiałach
i Dokumentach Wojskowego Instytutu Historycznego wynika, że
Władysław Gryko został bestialsko
uśmiercony strzałem w tył głowy
13 kwietnia 1940 roku. Zamordowanych jeńców, a wśród nich i naszego rodaka, pogrzebano w zbiorowej mogile, jednej z tych, które
obecnie stanowią Polski Cmentarz
Wojenny w Katyniu. W kwietniu
1943 roku Niemcy ujawnili informację o odkryciu masowych grobów
zawierających szczątki polskich

Dąb pamięci poświęcony
Władysławowi Gryce

jeńców zamordowanych przez Sowietów.
Przez lata panującego w Polsce
socjalizmu pamięć o Katyniu była
zakazana. Jeżeli temat zbrodni katyńskiej był gdzieś nieśmiało podnoszony, to zwykle przybierał postać
„kłamstwa katyńskiego”, z którego
miało wynikać, że zbrodni na polskich oficerach dokonali Niemcy.
Jednak prawda o Katyniu przetrwa-

ła w świadomości polskich patriotów, którzy nigdy nie pozwolili, aby
milczeniem i kłamstwem uśmiercić
pamięć o katyńskich oﬁarach sowieckiego totalitaryzmu. W kwietniu
2010 roku, w całej Polsce, w ramach
akcji „Katyń – ocalić od zapomnienia”, posadzono 21 473 dębów.
Każde drzewo symbolizuje jednego
zamordowanego w Katyniu jeńca.
Także i Władysław Gryko został
upamiętniony dębem posadzonym
przez uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Białymstoku. Porucznik
podchorąży rezerwy Wojska Polskiego – Władysław Gryko – jest także
upamiętniony tablicą w Katedrze
Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Może wypadałoby, aby pamięć
o zamordowanym w Katyniu rodaku
uczcić także na zabłudowskiej ziemi? Może w jego rodzinnej Rudnicy?
Może zabłudowscy nauczyciele zechcieliby zainicjować akcję upamiętnienia Władysława Gryko?
Marek Hyjek
Zespół Szkolno -Przedszkolny
w Zabłudowie

 Tradycje wielkanocne
z BArWĄ
Przez kilka marcowych dni
w klubie osiedlowym Krokus
w Dobrzyniówce odbyły
się zajęcia poświęcone
tradycjom wielkanocnym.
Ich organizatorem było
Stowarzyszenie Bardzo
Aktywna Wieś „BArWA”.
Uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonywali dekoracje
i ozdoby wielkanocne, korzystając przy tym z tradycji minionych
pokoleń. Spotkania poprowadziła
znana w Polsce i za granicą twórczyni sztuki ludowej – Pani Jadwiga
Przyborowska, zamieszkała na co
dzień w okolicach Zambrowa.
Znaczna część ozdób została

Wspólna praca nad ozdobami wielkanocnymi w klubie „Krokus”
w Dobrzyniówce

przekazana trzydziestu dwóm
osobom. Wśród nich znalazły się
samotni oraz niepełnosprawni.
Wszyscy obdarowani to mieszkań-

cy gminy Zabłudów z Dobrzyniówki, Folwark, Kamionki, Zabłudowa
i Ryboł.
DB
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 Rekordowa frekwencja
Aż 59 zawodników wzięło udział w turnieju tenisa
stołowego, który odbył się 11 marca br. w Zwierkach.
Jego organizatorem był Ludowy Zespół Sportowy.
Ze względu na duże zainteresowanie organizatorzy postanowili podzielić uczestników na dwie grupy: młodszą (do szkoły podstawowej włącznie)
i starszą (od gimnazjum w górę). W tej
pierwszej wystartowało 15 zawodników, w drugiej zaś 44.
Zdecydowaną większość uczestników turnieju stanowili chłopcy.
Jednak znalazło się również 7 dziewczynek, które dzielnie stawiły czoła
chłopakom.
Najlepszym zawodnikiem w grupie
młodszej okazał się Jakub Fiedorczuk
z Zagruszan, przed Konradem Borysem z Protas i Natalią Harasimczuk
z Łubnik. W grupie starszej pierwsze
miejsce zajął Nikon Owerko z Rafałówki, drugi był Jakub Wyszyński
z Dobrzyniówki, a trzeci Łukasz Bogdański, również z Dobrzyniówki.
Do ﬁnałowej szóstki dostał się Zbigniew Janowicz z Halickich, zwycięzca z 2010 roku, a zarazem sportowiec

najstarszym wiekiem (70 lat).
W turnieju uczestniczyli zawodnicy
ze Zwierek, Dobrzyniówki, Zagruszan,
Pasynek, Protas, Halickich, Łubnik,
Zabłudowa, Skrybicz, Rafałówki, Folwark Tylwickich, Płoskich i Żuk.
Jak zauważył Robert Buraczyk,
sędzia zawodów, tegoroczny turniej był bardziej wyrównany, a za-

wodnicy reprezentowali wyższy
poziom od ubiegłorocznego.
- W tym roku mieliśmy rekordową
frekwencję, która nas bardzo zaskoczyła. W sumie wystartowało 59 zawodników – dodał Jerzy Paradowicz,
organizator imprezy z LZS-u.
Turniej tenisa stołowego w Zwierkach odbył się już po raz dziewiąty.
Był on przeznaczony tylko dla amatorów tej dyscypliny sportowej z Gminy
Zabłudów.
PW

Zbigniewa Janowicza, najstarszego zawodnika turnieju podziwiało wielu
zawodników

 Przepisy Pani Basi

Tylko spałaszować

Puszysty biszkopt
Składniki: 6 jajek, 1 szklanka cukru, 1 cukier waniliowy, pół łyżeczki
proszku do pieczenia, 1 łyżka mąki
pszennej, 3 budynie (jeśli chcemy

mieć biszkopt ciemny to użyjmy budyń czekoladowy, jeśli jasny - waniliowy, jeśli różowy – malinowy).
Przygotowanie: Białka ubijamy
na sztywną pianę, stopniowo dodając cukier, następnie dodajemy
żółtka i jeszcze chwilę miksujemy.
Mąkę i proszek do pieczenia mieszamy z budyniami, dodajemy do
masy, mieszamy wszystko łyżką na
gładką masę. Należy się ściśle trzymać sposobu wykonania. Najlepiej
smakuje lekko nasączony.
Biszkopt jest bardzo puszysty,
przekładać można wg własnego
uznania. Może być bazą do różnych
ciast.

Lambada
Ciasto: 4 jajka, 1 szklanka cukru,
1 szklanka mąki, 0,5 łyżeczki proszku
do pieczenia – upiec biszkopt.
Masa I: 4 szklanka soku pomarańczowego, 2 budynie waniliowe, 0,5
szklanki cukru, 3 szklanki soku zagotować z cukrem, w pozostałym soku
rozpuścić budyń i ugotować – ciepłą
masę wyłożyć na biszkopt.
Masa II: 0.5 litra śmietany 30%,
0,5 szklanki mleka, 1 łyżka żelatyny,
3 łyżki cukru pudru.
Przygotowanie: Żelatynę rozpuścić
w gorącym mleku – odstawić, śmietanę ubić z cukrem pudrem i dodać żelatynę – wyłożyć na ciasto. Całość polać
polewą czekoladową i schłodzić.
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 Ritbet rośnie
Kontynuujemy cykl artykułów o przedsiębiorstwach,
które mają siedzibę w gminie Zabłudów. Tym razem
przedstawiamy ﬁrmę Ritbet ze Zwierek.
– Marzec to ważny okres dla naszej ﬁrmy. W tym miesiącu nastąpił rozruch nowoczesnej linii technologicznej do produkcji dennic,
czyli betonowych podstaw studni
kanalizacyjnych – mówi Tomasz
Dąbrowski, dyrektor zarządzający.
– W listopadzie 2011 r. przeprowadziliśmy udany próbny rozruch,
a od marca br. produkujemy je na
zamówienie klientów.
Jak zapowiada dyrektor uruchomienie nowej linii technologicznej
wiąże się ze zwiększeniem osób
do jej obsługi. Zatrudnienie znajdą
również handlowcy i specjaliści ds.
marketingu.
Zanim powstała nowoczesna linia
technologiczna wybudowana została nowa hala produkcyjna.
– W sumie koszty całej inwestycji zamknęły się w kwocie ponad

dukcji podstaw studni jest jedyną
w promieniu ok. 500 km. Oprócz
nowoczesnych dennic ﬁrma ze Zwierek produkuje studnie kanalizacyjne,

Tomasz Dąbrowski w nowej hali fabrycznej

14 mln złotych. Dzięki wsparciu
unijnemu udało nam się je zmniejszyć o prawie 25 proc. – dodaje
Tomasz Dąbrowski.
Warto zaznaczyć, że linia do pro-

wpusty uliczne, osadniki i pierścienie
regulacyjne. Służą one do budowy
sieci sanitarnych i deszczowych.
PW

 Kolejne wyróżnienia
Ewelina Mińczuk, Dominika Pietruczuk, Martyna Rogucka,
Judyta Matysewicz, Małgorzata Hermanowska, Agnieszka
Kużelewska i Julita Matwiejenko - to osoby nagrodzone
w konkursie plastycznym o tematyce pożarniczej.

Nagrodzone dziewczynki w konkursie pożarniczym

Konkurs zorganizowany został
przez Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z województwa podlaskiego.
– Z naszego ośrodka na szczeblu
powiatowym wyróżnionych zostało jedenaście osób, zaś na wojewódzkim siedem osób – mówi Katarzyna Pura, instruktorka plastyki
w MOAK-u.
Uroczyste rozdanie nagród
odbyło się w Białymstoku. Dzieci
otrzymały upominki i pamiątkowe
dyplomy oraz zwiedziły wystawę
prac w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Poza tym uczestniczyły w zajęciach lepienia z gliny. Wszystkie nagrodzone prace
wysłane zostały do Warszawy na
szczebel krajowy.
PW
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 Zasady bezpiecznej pracy
Okres wiosenny w rolnictwie to czas
wzmożonych prac polowych. Rolnicy
niejednokrotnie pracują długo w niesprzyjających warunkach, co doprowadza do zmęczenia i utraty koncentracji
a tym samym do większego prawdopodobieństwa powstania wypadku.
Aby temu przeciwdziałać pragnę przedstawić rolnikom najważniejsze zasady
bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń
do prac wiosennych i pielęgnacyjnych.
Stosowanie się do tych zaleceń w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo
pracy rolnika i członków jego rodziny.
Oto najważniejsze zasady obsługi
maszyn i urządzeń:
•
nie należy stawać lub siadać
na ramach narzędzi zawieszanych lub
doczepianych do ciągnika,
•
nie należy eksploatować maszyn i narzędzi polowych bez osłon
ruchomych części napędu (wałek przekazu mocy, paski klinowe, łańcuchy,
koła zębate, itp.) i części roboczych
(np. sadzarki),
•
nie należy wykonywać jakichkolwiek prac naprawczych pod
podniesionym do góry narzędziem
zawieszanym,
•
wymiana podzespołów i ele-

mentów roboczych, naprawa, czyszczenie, konserwacja, wymiana lemieszy może być wykonywana tylko po
ustawieniu maszyny (urządzenia) na
odpowiednio mocnej podporze i wygaszeniu silnika ciągnika,
Ponadto:
•
szerokie maszyny w drodze na
pole należy transportować w pozycji
transportowej,
•
znaczniki sadzarek i siewników
powinny być na czas transportu zabezpieczone w pozycji pionowej,
•
nie wolno przewozić ludzi na
siewnikach i sadzarkach ani transportować tych maszyn z załadowanymi
zbiornikami (skrzyniami),
•
podczas prac glebogryzarek,
bron aktywnych i kosiarek rotacyjnych
należy osłonić ruchome zespoły robocze
oraz nie dopuszczać na małą odległość
osób postronnych,
•
nie używać kosiarek rotacyjnych w pobliżu zabudowań, na poboczach dróg, jeżeli nie jest zachowana
strefa bezpieczeństwa wynosząca 50m
(istnieje możliwość pochwycenia przez
zespoły robocze kamieni, grud ziemi
lub urwania się noży i odrzucenia ich
na odległość do 50m),

 KRUS o składkach
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku informuje, że
miesięczna składka na ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II kwartał 2012 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę
podlegającą ubezpieczeniu (pozostaje
bez zmian). Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w
ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.
Podstawowa miesięczna składka
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
w II kwartale 2012 r. stanowić będzie
10% obowiązującej emerytury podsta-

Zabłudów
i Okolice

wowej (od 1 marca 2012 r. – 799,18 zł),
tj. 80,00 zł.
Dodatkowa miesięczna składka na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe w
II kwartale 2012 r. dla prowadzących
gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków
rolnych stanowić będzie:
 12% emerytury podstawowej
tj. 96,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych
do 100 ha przeliczeniowych,
 24% emerytury podstawowej
tj. 192,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych

•
przy zawieszaniu ciężkich maszyn uprawowych (siewniki, sadzarki,
pługi wieloskibowe) należy stosować
obciążniki na przednią oś ciągnika w celu
zapewnienia równowagi agregatu,
•
przegarnianie ziarna w skrzyni
nasiennej siewników może być wykonywane tylko za pomocą łopatki,
•
zabronione jest wybieranie
ziemniaków rękoma lub ich uzupełnianie w mechanizmach wysadzających
sadzarek do ziemniaków,
•
w czasie prac ze środkami
ochrony roślin należy stosować się
do instrukcji podanej na opakowaniu
środka chemicznego oraz koniecznie
stosować właściwie dobrane środki
ochrony indywidualnej,
•
w pracach wiążących się z kontaktem ze środkami ochrony roślin nie
mogą brać udziału dzieci, młodociani
i kobiety.
Przedstawione uwagi są tylko przypomnieniem o najczęściej występujących wiosną zagrożeniach. Warto
o nich pamiętać, by ograniczać liczbę
występujących wypadków przy pracy
w gospodarstwie rolnym.
opr. Krzysztof Kozioł
KRUS Białystok

powyżej 100 ha przeliczeniowych do
150 ha przeliczeniowych,
 36% emerytury podstawowej
tj. 288,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych
powyżej 150 ha przeliczeniowych do
300 ha przeliczeniowych,
 48% emerytury podstawowej
tj. 384,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych
powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Ustawowy termin uregulowania
należnych składek za II kwartał upływa
z dniem 30 kwietnia 2012 r.
Iwona Nagórka
KRUS Białystok
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