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 Mamy budżet
30 grudnia ubiegłego roku
Rada Miejska w Zabłudowie
uchwaliła budżetu
gminy na 2016 rok.
Zaplanowane w uchwale dochody
budżetu wyniosą 28 806 050 zł, a wydatki 33 446 050 zł. Deficyt w wysokości 4 640 000 zł. zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z wolnych
środków i zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Z budżetu gminy w 2016 roku zostaną udzielone dotacje m.in. na funkcjonowanie gminnych instytucji kultury
tj.: Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury

w wysokości 554 tys. zł oraz Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zabłudowie
w wysokości 249 tys. zł. Dotacja dla
stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wyniesie 185
tys. zł.
W budżecie gminy zawarte też zostały pieniądze na fundusz sołecki na
2016 rok. Na ten cel zostanie przekazane 426 100 zł.
Wydatki na oświatę i wychowanie
w 2016 roku wyniosą 9 597 060 zł,
z czego 6 100 422 zł stanowić będzie
subwencja i dotacje z budżetu Państwa. Oznacza to, że gmina ze środków

własnych przeznaczy prawie 3,5 mln
złotych na wydatki związane z utrzymaniem jednostek oświatowych, wynagrodzeniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów.
Inwestycje gminne
Najdroższą z zaplanowanych na
2016 rok inwestycji będzie poprawa
efektywności energetycznej poprzez
modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów.
Pochłonie ona prawie 2,3 mln złotych.

cd. na str. 2

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

KS. MITRATA
GRZEGORZA SOSNY
duchownego, publicysty i historyka, doktora nauk teologicznych,
wieloletniego proboszcza parafii prawosławnej w Rybołach

ŻONIE i RODZINIE
najszczersze wyrazy współczucia
składają
władze i społeczność Gminy Zabłudów
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Budowa nawierzchni ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci
telefonicznej będzie kosztować ponad
2,2 mln złotych. Z kolei przebudowa
nawierzchni ulicy Polnej w Zabłudowie
wraz z budową kanalizacji deszczowej
wyniesie ponad 1,2 mln złotych.
W budżecie znalazły się też pieniądze na termomodernizację świetlic
wiejskich w Krynickich i Kaniukach.
W tej pierwszej miejscowości planuje się wydać ponad 600 tys. złotych,

w tej drugiej prawie 160 tys. złotych.
W obu przypadkach inwestycje te będą
dofinansowane ze środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Wśród zaplanowanych na 2016 rok
projektów wykonana zostanie dokumentację na: budowę sieci wodociągowej na odcinkach: Krynickie – Laszki
– Miniewicze i Zajezierce – Bobrowa,
budowę studni głębinowej i zbiornika wyrównawczego w Kurianach oraz
przebudowę drogi w tej ostatniej miejscowości.

Dokładnie 300 tys. złotych pochłonie
budowa punktu segregacji odpadów
komunalnych dla gminy Zabłudów. Natomiast 650 tys. zł będzie przeznaczone
na rekultywację gminnego wysypiska
odpadów. Na obie inwestycje gmina
stara się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Kwotę 130 000 złotych radni przeznaczyli na budowa nawierzchni ulicy
Izabeli Demblińskiej w Zabłudowie.
Ogółem wydatki na inwestycje w 2016 roku wyniosą dokładnie
9.019.039 złotych.
PW

 Papierowy pomnik
„Dzieje wsi Rafałówka” taki tytuł nosi wspaniała
książka, która ukazała się
pod koniec grudnia 2015
roku. Jej autorką jest Anna
Ostapowicz, osoba niezwykła
i wszechstronnie utalentowana.
Co warto podkreślić jest to
pierwsza pozycja książkowa
o tej miejscowości.
– Praca nad książką nie była łatwa.
Anna Ostapowicz odbyła setki rozmów
zapisując wspomnienia ludzi. Udało jej
się wzbudzić zaufanie wśród mieszkańców na tyle, że powierzono jej zdjęcia z domowych archiwów. Musiała
uporządkować historię wsi od dziejów
najdawniejszych aż do czasów współczesnych. Następnie ułożyła chronologicznie i stworzyła koncepcję całej
książki – stwierdziła Cecylia Halicka, dyrektor MOAK-u w Zabłudowie podczas
uroczystej promocji, która odbyła się
9 stycznia br., oczywiście w Rafałówce.
– Ta książka to bardzo dobry pomysł.
Cieszę się, że znalazła się taka osoba jak
Pani Ania. Domyślam się ile było z tym
pracy. Nie każdy przecież to potrafi.
Raduję się, że taka książka powstała
– zaznaczył Piotr Lulewicz, sołtys wsi.
– Taka książka to historia zatrzymana w czasie. Ludzie przemijają a ona
pozostanie – dodał Adam Tomanek,
burmistrz Zabłudowa.

Anna Ostapowicz ze swoim wyczekanym dziełem
Należy zaznaczyć „Dzieje wsi Rafałówka” to naprawdę imponujące
dzieło. Liczy 350 stron i jest bardzo
bogato ilustrowane. Książka ukazała się
na kredowym papierze, w formacie A4.
Posiada sztywną okładkę. Jej pierwsza
część – prawie 50 stron – to historia wsi
od pierwszej wzmianki w 1568 roku do
czasów dzisiejszych. Pozostała część
zawiera wspomnienia mieszkańców

z ostatniego półwiecza opatrzone około pięciuset, czarno-białymi zdjęciami.
– Jestem szczęśliwa, że osiągnęłam
cel i będę się cieszyć, jeśli książka ta będzie pożyteczna mieszkańcom w przywoływaniu zdarzeń i ludzi – dodała na
zakończenie Anna Ostapowicz.
PW
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 Proinwestycyjny budżet
O niedawno uchwalonym
budżecie gminy na 2016
rok z Adamem Tomankiem,
burmistrzem Zabłudowa
rozmawia Piotr Woroniecki
30 grudnia radni uchwalili budżet gminy na 2016 rok. Czy jest Pan
z niego zadowolony?
Myślę, że obecny budżet można nazwać budżetem kompromisu, kompromisu pomysłów moich i Rady Gminy.
Z pewnością należy go potraktować
jako proinwestycyjny, ukierunkowany na wykorzystanie dostępnych zewnętrznych środków unijnych i przygotowanie do ich spożytkowania w kolejnych latach. Z drugiej strony budżet
ten stanowi kontynuację działań podjętych w roku 2015, czego wyrazem
jest szereg inwestycji planowanych do
realizacji w roku bieżącym.
W ubiegłym roku planowany deficyt gminy wynosił 1 541 000 zł.,
w tym wzrósł aż do 4 640 000 zł.
Dlaczego jest taki duży skok w przeciągu jednego roku?
Faktycznie, deficyt budżetowy
nie jest sytuacją korzystną dla gminy, zwłaszcza jeśli utrzymuje się przez
dłuższy okres. Rozwój społeczno-ekonomiczny wymaga niestety nakładów.
Kontynuacja niektórych inwestycji, jak
chociażby przebudowa ul. Polnej oraz
rozpoczęcie nowych: przebudowa ul.
Zamiejskiej, na którą będziemy wnioskować o dofinansowanie z Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, czy modernizacja
oświetlenia ulicznego w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego –
wymagać będzie znacznych nakładów
finansowych. Stąd konieczność kredytowania. Zwracam jednak uwagę, że
większość to inwestycje dofinansowywane ze środków zewnętrznych. Warto, nawet kosztem zadłużenia, sięgnąć
po te pieniądze. Już u progu nowej
perspektywy wiadomo było, że trzeba
będzie zrobić wszystko, żeby pozyskać
jak najwięcej pieniędzy z zewnątrz. To

mój priorytet i trzeba to robić, bo po
roku 2020 już takich pieniędzy z unii
nie będzie. Warto także zwrócić uwagę
na fakt dużego zmniejszenia planowanych wydatków bieżących gminy,
co w części tłumaczyć należy poszukiwaniem środków na działania inwestycyjne.

jest kwestią względną i uzależnioną
od założonego kryterium ich oceny.
Uwzględniając kryterium oddziaływania na procesy rozwojowe w gminie do
najważniejszych działań planowanych
do podjęcia w roku 2016 należeć będą
inwestycje realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Adam Tomanek, burmistrz Zabłudowa
Ludzie czekają na nowe inwestycje w gminie. Co konkretnie będzie
realizowane w tym roku z pieniędzy
budżetowych. Proszę wymienić te
najważniejsze.
Lista planowanych na rok 2016 zadań inwestycyjnych jest bardzo długa.
Na dzień dzisiejszy zawiera ponad 30
pozycji, a warto pamiętać, że sukcesywnie, między innymi wraz z ogłaszanymi konkursami o dofinansowanie
ze środków zewnętrznych może być
rozbudowywana. Pragnąłbym nadmienić, że na łączną kwotę 9.854.039
zł. inwestycji, połowę mają stanowić
środki zewnętrzne, bezzwrotnej pomocy finansowej. Odnosząc się wprost
do zadanego pytania. Nie sposób
w tym miejscu wymienić wszystkich.
Zachęcam zatem do zapoznania się
z uchwałą budżetową i jej załącznikiem inwestycyjnym. Pojęcie wagi poszczególnych zadań inwestycyjnych

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, do których zaliczyć należy (na rok
2016): przygotowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej uzbrojenia
terenów inwestycyjnych; dokumentacji
wraz z mapami do przebudowy drogi
w Kurianach; dokumentacji rozbudowy
przedszkola w Zabłudowie; wymianę
oświetlenia ulicznego na ledowe na
terenie gminy Zabłudów. Na wszystkie
te inwestycje planowane jest pozyskanie dofinansowania unijnego. Późną
jesienią 2015 roku w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
został złożony w PUW w Białymstoku
wniosek o dofinansowanie budowy
nawierzchni (wraz z kanalizacją deszczową) ul. Zamiejskiej. Dzisiaj mogę
już powiedzieć, że mamy realną szansę
na otrzymanie tegoż wsparcia. Same

cd. na str. 4
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wyżej wymienione inwestycje opiewają
na kwotę rzędu niemal 5 mln zł. Oprócz
nich, gmina planuje dokończenie inwestycji na ul. Polnej oraz rozpoczęcie
modernizacji drogi gminnej na kol.
Zabłudów. Istniejące regulacje prawne
obligują nas do wybudowania Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz rekultywacji gminnego
wysypiska odpadów, co znalazło także
swoje odzwierciedlenie w planach budżetowych. Zakładamy również, choć
nie zostało to jeszcze jednoznacznie
ukazane w uchwalonym budżecie
przystąpić z chwilą posiadania wymaganej dokumentacji do złożenia
wniosków o dofinansowanie budowy
nawierzchni drogi Zabłudów-Kudrycze oraz ul. I.Demblińskiej. W swoich
zamierzeniach inwestycyjnych gmina
uwzględnia także inne, niemniej istotne dla mieszkańców tematy, takie jak
gospodarka wodno-ściekowa, rozwój
kultury i dziedzictwa kulturowego czy
też bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Do wykazu zadań inwestycyjnych
radni dołączyli budowę ulicy Demblińskiej. Czy uznali, że jej powstanie

jest tak istotne dla funkcjonowania
osiedla Św. Marii Magdaleny?
Nie wiem jakie były czy są intencje samych radnych. Osobiście jestem
zdania, że konsekwencją działań zrealizowanych w minionym roku na ulicach Ostaszewskiego, Drukarzy Zabłudowskich, Karpińskiego i Sapiehów
w pierwszej kolejności powinna być
przebudowa ulicy Demblińskiej, która spina w sensie technicznym i funkcjonalnym całość inwestycji. Ulica
Demblińskiej będzie odbierać wody
powierzchniowe z czterech w/w, stąd
konieczność szybkiego wybudowania
kanalizacji deszczowej i nawierzchni
właśnie tej drogi, żeby uniknąć podtopień.
Świadom jestem wysokości nakładów niezbędnych na tą inwestycję,
stąd też będziemy ubiegać się o jej
wsparcie ze środków unijnych.
Czy w 2016 roku oświata również
pochłonie najwięcej pieniędzy z budżetu gminy?
W tej materii nic się zasadniczo
nie zmieniło. Jak co roku wydatki na
oświatę stanowią lwią część budżetu.
W stosunku do roku poprzedniego

sama kwota planowanych wydatków
na oświatę i wychowanie nie uległa
większej zmianie, wzrosła „jedynie”
o około 120 tys. Zmianie z kolei i to
dużej uległ sam udział wydatków na
oświatę i wychowanie w wydatkach
budżetowych ogółem. Spadł o jakieś
7 punktów procentowych. Tłumaczyć
to należy, wspominanym już dużym
wzrostem planowanych wydatków
majątkowych.
Jakby Pan podsumował tegoroczny budżet?
Reasumując, tegoroczny budżet
został skonstruowany przy uwzględnieniu z jednej strony potrzeb i oczekiwań społeczności gminnej, z drugiej
możliwości finansowych rysujących
się w programach wsparcia zewnętrznego. Jednocześnie kierowaliśmy się
wizją rozwoju gminy opartą na dwóch
zasadniczych celach strategicznych,
czyli wzroście atrakcyjności gospodarczej gminy oraz poprawie atrakcyjności
gminy jako miejsca do życia, zapisanych w przyjętym także 30 grudnia
przez Radę Gminy Planie Rozwoju
Lokalnego Gminy Zabłudów na lata
2016-2020+.
Dziękuję bardzo za rozmowę

 Rolnicy nagrodzeni
„Poprawa warunków
bezpieczeństwa pracy
w gospodarstwie rolnym” - taki
tytuł nosi konkurs KRUS, który
odbywa się co roku w gminie
Zabłudów. W 2015 roku
oceniane były cztery posiadłości
wiejskie w Koźlikach.
Zgłoszone gospodarstwa rolne zostały zwizytowane przez komisję, która wskazała zagrożenia wypadkowe.
Następnie rolnicy musieli usunąć te
nieprawidłowości występujące w ich
obejściu. – Między innymi zabezpieczyli drzwi przed samoczynnym zamykaniem się, wykonali wieszak na
narzędzia ręczne, wyposażyli maszyny
i urządzenia w brakujące zawleczki
oraz sworznie, naprawili uszkodzony

włącznik w stajni czy
uporządkowali podwórza – wyjaśnia
Krzysztof Kozioł,
z Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku. Ponownie
komisja zwizytowała
gospodarstwa i oceniła wykonanie zale- Luba Gawryluk odbiera nagrodę z rąk Adama Tomanka
ceń. Stwierdziła, że
wszyscy uczestnicy
wykonali zlecone zadania i zasługują
Organizatorami konkursu i fundana wyróżnienie. Oto oni: Jan Roguc- torami nagród (szlifierka stołowa i naki, Luba Gawryluk, Marian Stepaniuk rzędzia ręczne) byli: Kasa Rolniczego
i Aneta Zdanowicz.
Ubezpieczenia Społecznego Oddział
Uroczyste wręczenie nagród odbyło Regionalny w Białymstoku i Urząd Miejsię 30 grudnia 2015 r. w zabłudowskim ski w Zabłudowie.
PW
urzędzie podczas sesji Rady Miasta.
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 VI Wspólne Kolędowanie, 10 stycznia 2016 r. - Zabłudów

Chór parafii Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w
Zabłudowie

Grupa kolędnicza „Aniołki”

Zespół „Barwianka”

Zespół wokalno – instrumentalny „Gwiazdeczki”

Solistka ze Szkoły Podstawowej w Białostoczku

Grupa teatralno – muzyczna „Maska” działająca przy
Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Zabłudowie

Zespół „Jaskółki” działający przy Wiejskim Domu
Kultury w Rybołach

Gość specjalny – Chór Miejski z Grajewa
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 Nauczyciele na scenie
W Szkole Podstawowej
w Dobrzyniówce przed
świętami zostały wystawione
Jasełka. Jednak nie były one
grane, jak to zwykle bywa
przez uczniów. Tym razem
w rolę aktorów wcielili się
nauczyciele i pracownicy szkoły.
Pomysłem tym zapalił grono nauczycielskie ks. Łukasz Andrejczyk, szkolny
katecheta, który był reżyserem przedstawienia i wcielił się w rolę Józefa.
– Zastanawialiśmy się co możemy
zrobić dzieciom w ten przedświąteczny
czas, aby był on wyjątkowy i niepowtarzalny. Postanowiliśmy ukazać pamiątkę
narodzin Jezusa w formie niekonwencjo-

Trzej królowie z Dobrzyniówki
nalnych jasełek – wyjaśnia ks. Łukasz Andrejczyk. – I po reakcji uczniów podczas
przedstawienia można było wywnioskować, że był to strzał w dziesiątkę.
– Granie przed dziećmi okazało się
bardzo tremujące. Nauczenie roli nie
okazało się trudne, pewne problemy
sprawiło mi patrzenie na publiczność

– stwierdziła Marzena Wasiluk, nauczycielka języka
polskiego, która
grała w jasełkach
pastuszka. – Zastanawiałam się czy
śmiech dzieci nie
udzieli się mi i czy
będę w stanie wystąpić.
– Dużą trudnością było dla
naszego grona
nauczycielskie- W rolę aktorów w jasełkach wcielili się nauczyciele
go zachowanie i personel pomocniczy
wszystkiego w tajemnicy, dzieci dopytywały się kiedy będą nie rozdzieliły role. Chcieliśmy pokazać
rozdzielone role coś nowego, coś oryginalnego. Uczniom
w jasełkach, a my sprawiliśmy radość i nie pomylę się, jeśli
musiałyśmy nieste- powiem, że sobie również – zaznaczyła
ty kłamać, aby nic dyrektor szkoły.
nie wyszło na jaw
– Miejmy nadzieję, że Jasełka wysta– dodała Marzena wiane przez nauczycieli wejdą do tradycji
Wasiluk.
szkoły. A może uda się kiedyś zorganizoSamo przedsta- wać przedstawienie nauczycieli wspólnie
wienie było prze- z rodzicami i uczniami – zastawia się ks.
platane śpiewa- Łukasz Andrejczyk.
PW
niem kolęd, w które włączyli
się uczniowie, rodzice
oraz zaproszeni goście.
Na koniec wszyscy podzielili się
opłatkiem i złożyli sobie życzenia.
Zdaniem Barbara Trusiuk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce te jasełka to bardzo
trafiony pomysł. – Na początku nie
został przyjęty z aplauzem, ale po Łamali się opłatkiem i składali życzenia
namowach moje koleżanki chęt-

Zostaw pieniądze w swojej gminie
Szanowny Mieszkańcu!
Rozwój Gminy Zabłudów może być w Twoich rękach. Aby pieniądze, mogłyby posłużyć naszej gminie wystarczy,
że zaktualizujesz swój adres zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym. W rocznym zeznaniu podatkowym
PIT należy wpisać swoje miejsce zamieszkania na terenie Gminy Zabłudów a nie miejsce zameldowania lub złożyć
zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą
wystarczy, że wypełnisz formularz CEIDG-1 i zaznaczysz w nim Gminę Zabłudów jako miejsce zamieszkania. W ten
sposób część podatku z rozliczonego PIT trafi do budżetu Gminy Zabłudów a większy budżet, to większe możliwości
gminy, także inwestycyjne. Ważne! Zmiana danych w Urzędzie Skarbowym nie będzie skutkowała koniecznością
wymiany dokumentów.
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 Szanować żywność
„My freeganie – Folwarczanie”
– taki nazwę nosi projekt
realizowany przez
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Folwarki. Od listopada 2015
roku do końca czerwca br.
dzieci i młodzież uczą się
jak unikać marnotrawienia
różnorodnej żywności.

piwnicka, sołtys Folwark
Małych. – Oczywiście na
samych pogadankach te
zajęcia się nie skończą. Za
pozyskane pieniądze kupujemy żywność, z której
wykonujemy różne przetwory i potrawy.
W listopadzie ubiegłe– Chcemy ożywić naszą świetlicę go roku dzięki pomocy
w Folwarkach Małych. Dlatego dzięki koła gospodyń wiejskich
usilnym staraniom udało nam się pozy- dzieci miały okazję osobiskać dotację z Fundacji Tesco dzieciom ście szatkować kapustę. Szatkowania kapusty dzieci i młodzież uczyła
się pod czujnym okiem pań z koła gospodyń
na konkretny cel. Jest nim edukacja Następnie po jej ukiszewiejskich z Folwark Małych
najmłodszych o źródłach oraz przyczy- niu przygotowywały pienach marnotrawienia żywności i walki rogi, które spożywano podczas wigilii cami – mówi Iwona Młodzianowska,
z tym zjawiskiem – wyjaśnia Anna Kro- 21 grudnia ub.r. w świetlicy. Ponad- prezes Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
to zapoznawały się Folwarki.
jak z owoców i wa– Na poniedziałkowych spotkarzyw przygotowywać niach, a będzie ich w sumie trzydzieprzetwory na zimę ści jeden staramy się tłumaczyć dziei jak je konserwować. ciom jak rozsądnie kupować produkty
– Na styczeń zapla- i w jakiej ilości, aby nie wyrzucać ich
nowaliśmy zajęcia co do kosza. Ponadto pokazujemy jak je
można zrobić z nad- przetwarzać, aby służyły nam na dłumierną ilością chleba. go – dodaje sołtys wsi Folwarki Małe.
W lutym dzieci będą
Projekt „My freeganie – Folwarpoznawały potrawy czanie” obejmuje również zajęcia
z ziemniaka, a w ko- w świetlicy podczas ferii zimowych,
lejnych miesiącach które odbędą się na przełomie stycznia
zajmiemy się jajkiem, i lutego br.
Na wspólnej wigilii spotkały się trzy pokolenia
PW
serem, mięsem i owo-

Bal sołtysów

Nowe komputery w bibliotece

6 lutego br., w sobotę, w Sali Konferencyjno – Bankietowej Kajar w Kurianach odbędzie się coroczny Bal
Sołtysów. Początek imprezy zaplanowano na godz. 19.00. Koszt od pary
220 złotych. Gra zespół DuoBoys.
Bliższych informacji o balu udziela
Ala Kamieńska, sołtys Koźlik, pod
numerem tel. 691-601-891.

Pod koniec grudnia 2015 r., Miejska
Biblioteka Publiczna w Zabłudowie
wzięła udział w programie realizowanym przez Instytut Książki - „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DO BIBLIOTEK
2015”. Z programu udało się pozyskać trzy laptopy oraz jeden komputer stacjonarny. Więcej informacji
o programie ukaże się w następnym
numerze miesięcznika „Zabłudów
i Okolice”.
DK
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Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy Państwu jedno z opowiadań Jacka
Getnera. Jest ono wspomnieniem z pobytu w Puszczy Knyszyńskiej, jeszcze
z czasów studenckich. Autora gościliśmy w październiku ubiegłego roku
w zabłudowskiej bibliotece. Koniecznie chciał odwiedzić miasto nad Rudnią.

 KOGO ZGWAŁCIŁ PIES PLUTO?
- Jezus Maria... To facet! – wystękał
najtrzeźwiejszy z nich wszystkich trzydziestoparolatek.
- Bzdury gadasz – zaprzeczył energicznie najstarszy, który już całkiem nie
widział na oczy – Pani pozwoli, że się
przedstawię – skłonił się do mojej ręki,
chcąc ją pocałować.
- Czekaj, a moje kwiaty? – wtrącił się
Wąsacz, odpychając kolegę. On jeszcze
jako tako rozpoznawał kształty. W dłoni
dzierżył bukiet polnych kwiatów. Zdecydowanym gestem ręki próbował mi
go wręczyć, mało jednak nie podbijając
mi oka.
- Idźże z tymi kwiatami – oburzył się
czwarty i wyciągnął zza pazuchy wino
„Bonanza” – Zapoznać się przyszliśmy.
- Bardzo mi miło – odpowiedziałem
rozbawiony.
- To naprawdę jest facet – jęknął Wąsacz, bo ile moje długie włosy, opadające
aż na ramiona, mogły kogoś zmylić, to

mój „chropawy” głos rozwiewał wszelki
wątpliwości.
- A gdzie ta samotna studentka? – zapytał właściciel wina „Bonanza”.
- Przykro mi, ale obawiam się, że zaszła
jakaś pomyłka. W tej chwili w gajówce
jestem ja, oraz trzech moich kolegów.
- To ja mandat wypiszę – zadeklarował
ten, który wcześniej usiłował pocałować
mnie w rękę.
- Za co?
- Dwa miesiące temu ktoś tu palił
ognisko. A zakaz był, bo to środek lasu.
Ja jestem leśniczym... To znaczy pomocnikiem leśniczego... To znaczy kiedyś byłem.
- Zamknij się, Miruś, i wstydu nie rób
– zakomenderował najtrzeźwiejszy.
Po tych słowach nastąpiła chwila dość
kłopotliwego milczenia. Sytuacja była
odrobinę niezręczna. Stałem w drzwiach
gajówki leżącej w Puszczy Knyszyńskiej.
Przyjechałem tam kilka dni wcześniej.
Przez dwa dni byłem sam, spacerując po

okolicznych lasach i zastanawiając się nad
różnymi dziwnymi szczegółami swojego
życia. Wczoraj dojechali do mnie koledzy
z klubu poezji i mieliśmy za sobą bardzo
ciężki, choć twórczy wieczór.
Ranek był już wyłącznie ciężki
i w obecnej chwili pękała mi głowa. A teraz przede mną stała czwórka „ledwo
ciepłych” miejscowych, którzy usłyszeli, że
samotna studentka zamieszkuje gajówkę. Tę pomyłkę spowodowały zapewne
moje długie włosy i fakt, że „tutejszych”
widziałem tylko z daleka.
- Czyli... studentki nie ma? – zajęczał
w końcu rozczarowany Wąsacz.
- Przykro mi, ale nie. Możecie zresztą
sami panowie sprawdzić.
Spojrzeli na mnie niepewnie, ale skoro
zapraszałem...
Weszli do jadalni, gdzie przy porannej
kawie powoli dochodzili do siebie moi koledzy. Zaproponowaliśmy im również po

cd. na str. 9

 Tak trzymać
Od 15 do 16 grudnia
ubiegłego roku w Zabłudowie
przeprowadzono szóstą już
Gminną Akcję Charytatywną
pn. „Kolędnicy Dobroci”.
– Nasza pomoc skierowana była
po raz kolejny do osób starszych i samotnych. Zbieraliśmy artykuły spożywcze dla potrzebujących z terenu
naszej gminy. Choć były też i osoby
w młodszym czy średnim wieku, które niedawno straciły pracę, wyszły ze
szpitala lub z zakładu karnego. O nich
też pamiętaliśmy – powiedział Piotr
Torbicz, kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zabłudowie.
Zbiórka nie odbyłaby się, gdyby nie
pomoc młodzieży z gimnazjum z Za-

błudowie. Chłopcy i dziewczęta stojąc
w sklepach zachęcali kupujących do
wsparcia prowadzonej akcji. Każdy,
kto włożył produkt do świątecznego
koszyka, otrzymał symboliczną kartkę
świąteczną.
W akcji charytatywnej „Kolędnicy
Dobroci” zebrano wiele różnych produktów, m.in. sporo konserw, makaronu, kaszy, cukru, mąki, oliwy i masę słodyczy. Część tych produktów otrzymały
osoby, które wzięły udział 24 grudnia
w wigilii dla samotnych. Reszta była
rozdysponowana sukcesywnie w kolejnych dniach. Jak zaznaczył Piotr Torbicz
słodycze trafią do dzieci uczęszczających na zajęcia terapeutyczne w Stowarzyszeniu „Panorama”.

Takie produkty zebrano podczas akcji
„Kolędnicy Dobroci”
Oto sklepy z Zabłudowa, które wzięły udział w zbiórce żywności: Pro-Trade
Sp. z o.o. - Sklep nr 3 w Zabłudowie Lewiatan Podlasie, Chorten – PH Łotko,
KAMA – Sklep wielobranżowy Kużel J.
PW
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cd. ze str. 8
kubku tego „trzeźwiącego” napoju. Zgodzili się, za wyjątkiem najstarszego, który,
kiedy tylko usiadł na ławie, usnął.
Pozostała trójka przycupnęła przy naszym stole odrobinę skrępowana. Mówił
tylko właściwie najmłodszy i najtrzeźwiejszy, czyli Jarek. Jako jedyny spośród obecnych miał za sobą maturę i to dodawało
mu odwagi. Trochę nas podpytywał, co tu
robimy, skąd jesteśmy i czym się właściwie
zajmujemy. A ponieważ jedyną rzeczą,
która łączyła naszą grupę (studentów
bardzo różnych kierunków), była poezją,
nią zainteresował się najbardziej.
Opowiadaliśmy im o naszych wierszach. Było więc i o poezji klasycznej,
groteskach z obozów koncentracyjnych,
pełnych czarnego humoru, absurdalnych
współczesnych miniaturach, czy tekstach
zbliżonych lapidarnością do haiku. A potem, od teorii, przeszliśmy do praktyki.
W ten sposób, tuż przed południem,
zaczął się najdłuższy „wieczór” poezji, jaki
w życiu przeżyłem. Każdy z nas miał akurat przy sobie jakiś swój tomik. Czytaliśmy
swoje wiersze, które budziły żywe zainteresowanie naszych słuchaczy. Wszystkich.
Nawet Miruś, którego uznaliśmy za śpiącego, podniósł niespodziewanie głowę
i po zakończeniu jednego z utworów,
powiedział:
- Piękne. Blać twoja mać, piękne.

Było już koło czwartej, kiedy wyczerpał się zapas naszych utworów. Wtedy
właściciel „Bonanzy” zaproponował,
żebyśmy wypili za poezję. Takiej propozycji nigdy nie odmawialiśmy. Ze strony
naszych słuchaczy posypały się pytania
o sens poszczególnych wierszy, znaczenie
przenośni i tym podobne.
Gdyby opisać tę scenę jakiemuś socjologowi, znającemu realia tak zwanej
Polski „B”, zapewne popukałby się w czoło. Bo według statystyk i innych mądrych
badań, mieszkańcy tego rejonu oglądają
wyłącznie telenowele, albo brutalne kino
klasy „B”. Są zdegradowanymi społecznie
mieszkańcami postpegeerowskich wsi
i nie mają najmniejszej potrzeby obcowania ze sztuką wyższą...
- Ja też kiedyś wiersze pisał – wyznał
w końcu Jarek – Jeszcze w technikum
rolniczym.
- Pamiętasz któryś?
- A gdzie tam. Ja nawet zapomniał, że
je pisał. Dopiero tu, z wami... Napijmy się.
- A pamiętasz, Jareczek – zagadał Wąsacz po spełnieniu toastu – jak u nas ten
pisarz w Domu Kultury był?
- No. Podobnież znany... Jak on się
nazywał...
- A jebał go pies. Przeczytał parę wierszy, a potem zaraz do stolika, żeby autografy rozdawać. Ale najpierw to trzeba
było te jego książkę zakupić. A jak nikt
nie chciał, to się obraził i powiedział, że

na żadne pytania nie będzie odpowiadał.
Tak jakby go ktoś chciał o coś pytać.
- Nie podobało wam się? – zapytał
kolega specjalizujący się w groteskach
z obozów koncentracyjnych..
- To nawet nie to – skrzywił się Jarek.
– Ale on to tak wszystko... z góry czytał,
jakby do matołów mówił. Co innego wy.
Ja nie wszystko rozumiem. Na przykład
nie wiem, kogo ten pies Pluto zgwałcił
– zwrócił się do kolegi autora absurdalnych współczesnych miniatur. – Ale to
nieważne. Ja czuję, że ty chcesz coś do
mnie tym mówić. I te twoją książeczkę,
chętnie bym kupił...
Nasi goście wyszli od nas późnym wieczorem. Książki chcieliśmy im podarować,
ale oni nie chcieli o tym słyszeć. W końcu, krakowskim targiem, dwie dostali za
darmo, a za dwie zapłacili. Przez otwarte
okno słyszeliśmy jeszcze przez jakiś czas,
jak spierali się, kogo w końcu zgwałcił
pies Pluto.
Wtedy właśnie zrozumiałem, że sztuka nie musi być czymś skierowanym do
wąskiej grupy, do elity. I jeśli jakiś artysta
mówi, że jest niezrozumiany, to znaczy,
że nie chce nawiązać kontaktu z odbiorcą. Bo wystarczy potraktować go serio
i z należytym szacunkiem, nie patrząc
z góry jak na matoła, żeby chciał zapłacić
za nasz artystyczny wysiłek.
Jacek Getner

 Zwyciężyli ,,Skazani na sukces”
13 grudnia 2015 r. odbyły się
w hali sportowej w Zabłudowie
VIII Mistrzostwa Miasta
i Gminy Zabłudów w Halowej
Piłce Nożnej. W zmaganiach
wzięło udział siedem drużyn,
w których grało sześćdziesięciu
zawodników. Organizatorem
turnieju był - jak co roku Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy ,,LIDER” Zabłudów
i Miejski Ośrodek Animacji
Kultury w Zabłudowie.
Na początku drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch grupach. Następ-

nie odbyły się rozstrzygające mecze
o miejsca w turnieju. Po pięciu godzinach zmagań, wyłonione zostały najlepsze zespoły. W tym miejscu warto
podkreślić coraz wyższy, z roku na
rok poziom sportowy drużyn. Było
też wiele niespodzianek i nieoczekiwanych rozstrzygnięć. Ostateczna
klasyfikacja turnieju przedstawia się
następująco: 1. ,,Skazani na sukces”,
2. ,,Bajaga II”, 3. ,,Dlaczego My”, 4.
,,Bajaga I”, 5. ,,Szaleni Komornicy”
Dobrzyniówka, 6. ,,KS Rafałówka” I,
7. Trampkarze ,,Rudnia” Zabłudów.
W składzie drużyny zwycięskiej
wystąpili: Dariusz Węcławski, Ce-

zary Chrościcki, Marcin Steckiewicz,
Paweł Zajkowski, Artur Zieniewicz,
Mateusz Borkowski, Robert Prus
i Mariusz Iwanicki.
Organizatorzy zapewnili najlepszym drużynom puchary i pamiątkowe dyplom. Przewidziano także wyróżnienia indywidualne. Najlepszym
zawodnikiem został Paweł Zajkowski
(Skazani na sukces), królem strzelców Kamil Obukowicz (Dlaczego
My), a najlepszym bramkarzem okazał się Patryk Tutaj (Bajaga II).
JL
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 Zmiany w zasiłku macierzyńskim
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego informuje, że od
1 stycznia 2016 r. zmieniają się
zasady przyznawania i wypłaty
zasiłków macierzyńskich
dla ubezpieczonych
rolników i domowników.
Zasiłek macierzyński będzie
przysługiwał osobie podlegającej
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy lub na wniosek,
która:
• jest matką albo ojcem dziecka,
• przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka
w wieku do ukończenia 7. roku
życia, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku
życia;
• przyjęła dziecko w wieku do
7. roku życia na wychowanie,
a w przypadku dziecka, wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego
– do 10. roku życia, jeżeli w tym
czasie został złożony wniosek
o przysposobienie;
• przyjęła dziecko w wieku do 7.
roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia.
Ubezpieczonemu – ojcu dziecka
zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w przypadku:
• skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek
matki dziecka po wykorzystaniu
przez nią tego świadczenia za
okres co najmniej 14 tygodni od
dnia urodzenia dziecka,
• śmierci matki dziecka,
• porzucenia dziecka przez matkę.
Zasiłek macierzyński jako świadczenie okresowe będzie przysługiwał
przez okres 52 tygodni w przypad-

ku urodzenia jednego dziecka przy
jednym porodzie, przysposobienia
jednego dziecka lub przyjęcia na
wychowanie jednego dziecka. Okres
pobierania zasiłku macierzyńskiego
ulegnie wydłużeniu w przypadku urodzenia przy jednym porodzie większej
liczby dzieci.
Osobie uprawnionej do zasiłku
macierzyńskiego będzie przysługiwał
w tym samym czasie jeden zasiłek
macierzyński bez względu na liczbę
wychowywanych dzieci.
Zasiłek macierzyński nie będzie
przysługiwał, jeżeli:
• co najmniej jeden z rodziców
dziecka lub osoba, która przyjmie
dziecko na wychowanie, otrzyma
zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami
Kodeksu pracy jako okres urlopu
macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego, okres
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub
okres urlopu rodzicielskiego,
• dziecko zostanie umieszczone
w pieczy zastępczej - w przypadku osoby, która jest matką lub
ojcem oraz osoby, która przysposobiła dziecko,
• jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, nie będą sprawować
lub zaprzestaną sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem.
Osoba, która zostanie wyłączona
z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, traci prawo do zasiłku macierzyńskiego.
Zasiłek macierzyński od 1 stycznia
2016 r. będzie wypłacany w kwocie
1000 zł miesięcznie. Kwota zasiłku
macierzyńskiego przysługującego za
niepełny miesiąc zostanie ustalona
proporcjonalnie do liczby dni, za które przysługuje zasiłek macierzyński.

Postępowanie w sprawie zasiłku
macierzyńskiego
W celu rozpatrzenia przez jednostkę organizacyjną KRUS uprawnień do
zasiłku macierzyńskiego należy złożyć
wniosek o przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, a ponadto:
• z tytułu urodzenia dziecka - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
• z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia z wnioskiem do sądu o przysposobienie
- oświadczenie o dacie przyjęcia
dziecka na wychowanie oraz zaświadczenie sądu opiekuńczego
o dacie wystąpienia o przysposobienie dziecka zawierające datę
urodzenia dziecka,
•
z tytułu przyjęcia dziecka na
wychowanie w ramach rodziny zastępczej - prawomocne
orzeczenie sądu opiekuńczego
o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy
rodziną zastępczą a starostą oraz
dokument potwierdzający wiek
dziecka.
Prawo do zasiłku macierzyńskiego ustalane będzie od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia
dziecka na wychowanie, jeżeli wniosek
o ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia,
przysposobienia lub przyjęcia dziecka
na wychowanie.
W przypadku złożenia wniosku
w terminie późniejszym niż 3 miesiące od daty urodzenia, przysposobienia
lub przyjęcia dziecka na wychowanie,
jednak nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego,
prawo to ustalane będzie począwszy
od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia
objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym.
Iwona Nagórka
KRUS Białystok
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
W GMINIE ZABŁUDÓW 01.01.2016-31.12.2016
ZABŁUDÓW, Białostocka, Rynek, Chodkiewicza, Radziwiłłowska, Ostaszewskiego, Drukarzy Zabłudowskich,
Karpińskiego, Sapiehów, Kościelna, 3 Maja, Surażska, Mickiewicza
Rodzaj
odpadów

Miesiąc
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane

08

05

04

08;22

06;20

03;17

01;15

05;19

02;16

07

04

09

Segregacja

27

19

18

16

13

25

23

27

24

21

24

22

ZABŁUDÓW Cerkiewna, Podrzeczna, Bielska, Zaułek, Zamiejska, Polna, Św Rocha, Kalwińska, I Dywizji, Szkolna, Książąt
Litewskich, Muchawiecka, Sikorskiego, Koziniec
Rodzaj
odpadów

Miesiąc
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane

15

12

11

15;29

13;30

10;24

08;22

12;26

09;23

14

18

16

Segregacja

27

19

18

16

13

25

23

27

24

21

24

22

KURIANY, BIAŁOSTOCZEK, SKRYBICZE, BOGDANIEC
Rodzaj
odpadów

Miesiąc
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane

04

01

07

04;18

02;16

13;27

04;18

01;22

05;19

03

07

05

Segregacja

13

04

03

01

07

04

02

06

03

06

03

02

BOBROWA, BOROWIKI, TATAROWCE, ŁUKIANY, PŁOSKIE, KAMIONKA, ZAJEZIERCE, ZACISZE, RUDNICA,
KOŚCIUKÓWKA, RAFAŁÓWKA, TEODOROWO, SŁOMIANKA
Rodzaj
odpadów

Miesiąc
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane

05

02

01

05;19

10;24

07;21

05;19

02;16

06;20

04

08

06

Segregacja

07

03

02

02

14

11

09

13

10

05

02

01

ZWIERKI, DOBRZYNIÓWKA, FOLWARKI MAŁE, FOLWARKI WIELKIE, FOLWARKI TYLWICKIE
Rodzaj
odpadów

Miesiąc
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane

18

15

21

13;27

11;25

08;22

13;27

10;24

14;28

17

21

19

Segregacja

14

10

09

09

21

18

16

20

17

12

09

07

KOŹLIKI, OSTRÓWKI, ALEKSICZE, SIEŚKI, GNIECIUKI, OCHREMOWICZE, OLSZANKA, ŻYWKOWO, MAŁYNKA,
KOŁPAKI, KRASNE
Rodzaj
odpadów

Miesiąc
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane

19

16

15

06;20

04;18

01;15

06;20

03;17

07;21

18

22

20

Segregacja

20

11

10

09

21

18

16

20

17

13

10

08

12

Zabłudów i Okolice

PROTASY, KUCHARÓWKA, KOWALOWCE, KOLONIA ZABŁUDÓW MIASTO, KOLONIA ZABŁUDÓW
Rodzaj
odpadów

Miesiąc
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane

11

08

14

11;25

09;23

06;20

11;25

08;29

12;26

10

14

12

Segregacja

21

17

16

01

07

04

02

06

03

19

16

14

HALICKIE, KUDRYCZE, NOWOSADY, ŻUKI, PASYNKI, ZAGRUSZANY, ŁUBNIKI
Rodzaj
odpadów

Miesiąc
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane

12

09

08

12;26

17;31

14;28

12;26

09;23

13;27

11

15

13

Segregacja

22

18

17

30

14

30

29

31

29

20

17

15

RYBOŁY, KANIUKI, CIEŁUSZKI, PAWŁY
Rodzaj
odpadów

Miesiąc
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane

25

22

24

07;21

05;19

02;16

07;21

04;18

01;15

24

28

27

Segregacja

28

26

25

23

28

29

30

30

30

28

25

23

DAWIDOWICZE, MINIEWICZE, LASZKI, RZEPNIKI, KRYNICKIE, SOLNIKI
Rodzaj
odpadów

Miesiąc
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane

26

23

22

14;28

12;27

09;23

14;28

11;25

08;22

25

29

28

Segregacja

29

24

23

23

28

29

30

30

30

26

23

21

INFORMACJE DODATKOWE:
Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu odbioru odpadów od godz. 7:00 rano.

Ferie w MOAK-u
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia podczas nadchodzących ferii zimowych. Szczegółowy ich program
można znaleźć na stronie www.moak-zabludow.pl

Zabłudów
i Okolice
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