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Miesięcznik bezpłatny
Szanowni Państwo
Przekazujemy w Wasze ręce
pierwszy numer pisma pt.
„Zabłudów i Okolice”. Jest
to gminna gazeta wydawana
przez Miejski Ośrodek Animacji
Kultury w Zabłudowie. Oczekujemy, że pismo wzbudzi Państwa zainteresowanie i będzie
odbierane pozytywnie. Chcemy,
aby gazeta ukazywała się regu-
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larnie, co miesiąc. Czekamy na
Państwa uwagi i tematy, które
należałoby poruszyć w kolejnych
numerach pisma.
Głównym celem wydawania
gazety jest stałe informowanie
mieszkańców o różnych działaniach i decyzjach podejmowanych przez władze Zabłudowa,
jak również inicjatywach, które
mają miejsce na terenie gminy.

Zależy nam na dobrym przepływie informacji pomiędzy
urzędem miejskim a mieszkańcami gminy.
Jeśli chcemy by Gmina
Zabłudów rozwijała się dynamicznie – musimy wspólnie
pracować na jej sukces.
Piotr Woroniecki
redaktor naczelny

Remont ulicy Białostockiej
Największą inwestycją
realizowaną na terenie
gminy jest przebudowa
ulicy Białostockiej,
leżącej w ciągu drogi
krajowej nr 19. Ruch na
tym odcinku w trakcie
wykonywania prac będzie
odbywał się wahadłowo,
jedną stroną jezdni.

Sama jezdnia nie będzie
poszerzana, z wyjątkiem tych
miejsc, gdzie powstaną pasy
do skrętu w lewo oraz elementy uspokojenia ruchu.
Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 z drogą wojewódzką
nr 685 (obok cerkwi) zostanie
zbudowane rondo.
Jak zapewnił nas Rafał

Przebudowa drogi krajowej nr 19 na długości 1320
metrów, to dwuletnie zadanie realizowane od kwietnia
w Zabłudowie, przez białostocki oddział Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. W ramach prac
na tym odcinku zostanie zbudowana nowa konstrukcja
drogi – od podbudowy, po
nową nawierzchnię. Wcześniej przygotowana zostanie
także infrastruktura: kanalizacja deszczowa, energetyka, telekomunikacja.

Robotnicy przy pracy

Malinowski, rzecznik białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad większość prac
zostanie wykonana jeszcze
w tym roku.
Remont ulicy Białostockiej,
czyli roboty drogowe plus
nadzór kosztować ma około
7,5 mln zł.
PW
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Wspieramy bezrobotnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie
rozpoczął kolejny projekt wspierania osób
bezrobotnych. 25 osób będzie miało okazję
zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej rozpoczął realizację projektu pt. „Odnaleźć
siebie – program wsparcia
społeczno – zawodowego dla
osób objętych pomocą MOPS
w Zabłudowie”. Projekt ten
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest skierowany
do osób długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych
zawodowo oraz do rolników
korzystających z pomocy

społecznej. Jego celem jest
zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych lub
zmiana kwalifikacji zawodowych zgodnie ze specyfiką
lokalnego rynku pracy.
– Powstawanie projektów
skierowanych do bezrobotnych pokazuje, że takie osoby
nie pozostają samotne ze swoimi problemami – powiedziała Teresa Wiercińska, p.o. kierownika MOPS w Zabłudowie.
W projekcie weźmie udział
25 osób wyłonionych na podstawie wywiadów środowisko-

wych. W jego trakcie odbędą
się dwa szkolenia zawodowe:
opiekun osób starszych oraz
kasy fiskalne i inne urządzenia
sklepowe. Ponadto nie zabraknie zajęć z psychologiem czy
ekspertem od rynku pracy.
Ogółem projekt będzie
kosztował prawie 130 tys. złotych. Wkład własny Gminy
Zabłudów to 15 tys. złotych.
Działania w projekcie rozpoczęły się 1 czerwca br, a zakończą 31 grudnia 2009 roku.
PW

„Droga” pomaga mieszkańcom
21 maja jedenaście rodzin z Gminy Zabłudów otrzymało
pomoc w postaci kurcząt z przeznaczeniem do
dalszego chowu. Ptaki te ofiarowało Stowarzyszenie
„DROGA” w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej i Gminną Komisją Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Stowarzyszenie „Droga” już
od kilka lat wspiera najuboższe rodziny z terenu Gminy
Zabłudów. Jednym z takich
działań jest uczestnictwo dzieci i młodzieży w koloniach
nad morzem. W 2007 roku
wzięło w nich udział 46 dzieci,
w 2008 r. 16 dzieci, zaś w tym
roku zaplanowano wyjazd 30

dzieci z Gminy Zabłudów
- Cieszymy się, że współpraca ze Stowarzyszeniem
Droga trwa już od kilku lat
i mamy nadzieję na jej dalsze
kontynuowanie – powiedziała
Teresa Wiercińska, p.o. kierownika MOPS w Zabłudowie.
Dzięki kontaktom nawiązanym przy okazji wspólnych

wyjazdów na kolonie rodziny
tych dzieci objęte są kompleksową, długofalową pomocą
przez Stowarzyszenie „Droga”.
Dzieci z tych rodzin otrzymują
wyprawki szkolne, paczki świąteczne wręczane podczas zabawy choinkowej, co sprawia
im radość i stwarza okazje do
atrakcyjnego spędzania czasu.
Do rodzin trafia również
pomoc żywnościowa w postaci
paczek rozdawanych przed świętami oraz pomoc na rozwój gospodarstw rolnych, wyżej wspomniane rozdawanie kurcząt.
PW
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Po pierwsze gospodarka
Z Jackiem Lulewiczem, burmistrzem Zabłudowa
rozmawia Piotr Woroniecki
Za nami półmetek obecnej kadencji samorządu
i Pana na stanowisku burmistrza. Jak ocenia Pan swoją
dotychczasową pracę?
Dwa lata temu, po wygranych wyborach samorządowych rozpoczęliśmy
działalność od określenia
celów, które chcemy osiągnąć w obecnej kadencji, czyli
w latach 2006-2010. Mając na
uwadze możliwości pozyskiwania środków finansowych
z nowych źródeł byliśmy pewni nadziei, że rozwój gminy
będzie szybszy i zaspokoimy
więcej potrzeb naszych obywateli. Wiele problemów
udało się nam rozwiązać,
kilka jeszcze przed nami.
Naszym głównym celem
jest rozwój gospodarczy
gminy. Pamiętamy również
o sprawach społecznych, edukacji, ochronie zdrowia, opiece społecznej, kulturze. Te tematy są dla nas bardzo ważne.
Ocena naszej pracy najlepsza byłaby przez samych
mieszkańców. Trudno mi
samemu oceniać siebie.
Pozostawiam to innym.
Co konkretnego udało
się Panu zrobić dla mieszkańców Gminy Zabłudów?
Na terenie Zabłudowa rozpoczęliśmy bardzo duże inwestycje. Największą z nich jest
przebudowa ul. Białostockiej.
Po wielu latach starań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział
w Białymstoku, której w tym

miejscu składam podziękowania, zdecydowała się na
przeprowadzenie przebudowy
drogi. Stan tej ulicy i cała otaczająca infrastruktura były tak
uciążliwe dla mieszkańców Zabłudowa, że czekaliśmy z niecierpliwością na jej poprawę.

Burmistrz na spartakiadzie
samorządowej
Ponadto remontujemy
ulicę 3 Maja, tutaj budujemy
chodnik i nawierzchnię ulicy
oraz ul. Surażską, gdzie powstaje kanał deszczowy, nowa
nawierzchnia i nowe chodniki. Wartość prac na tych
trzech ulicach wynosi około
10 mln złotych. Jest to suma
niebagatelna. Osobiście nie
zetknąłem się z tak dużymi wydatkami. Warto przypomnieć,
że koszt hali sportowej oscylował w kwocie 4,5 mln złotych.

Ponadto została przeprowadzona termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej, czyli szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola,
biblioteki, ośrodka zdrowia,
straży pożarnej, urzędu
miejskiego wraz ze szkołami
w Białostoczku i Dobrzyniówce. Remonty te polegające
na dociepleniach budynków
i dachów, wymianie stolarki okiennej oraz wymianie
systemów grzewczych pochłonęły 3,5 mln złotych.
Wyremontowaliśmy budynki będące w użytkowaniu Klubu Sportowego „Rudnia”. Tutaj należy podkreślić wzorową
współpracę z działaczami
i władzami klubu. Wiele prac
konserwatorskich na obiektach sportowych jak i budynkach jest przeprowadzanych
przez ludzi z „Rudni”. Samorząd służy pomocą, to dobra
tendencja. Park zamkowy
doczekał się oświetlenia oraz
ławek i koszy na śmieci.
Wraz ze Starostwem Powiatowym w ubiegłym roku
zbudowaliśmy 3 km nowej
drogi z Krynickich do Rzepnik. Znacznie poprawiliśmy
przejezdność w Kurianach
oraz na drodze do Sobolewa.
Folwarki Małe otrzymały nową
nawierzchnię, bruk zastąpiono asfaltem. Jest to odcinek
drogi powiatowej kończący
się w Folwarkach Tylwickich.
Tej drodze trzeba poświęcić
w przyszłości więcej uwagi.
Cd. na str. 5
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Nowe place zabaw
W drugiej połowie maja oddano do użytkowania
najmłodszym mieszkańcom Zabłudowa nowe place zabaw.
Był to prezent władz miasta z okazji Dnia Dziecka.
Urządzenia do zabaw dla
dzieci rozmieszczono z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
Elementy drewniane tych
urządzeń zostały zabezpieczone przed deszczem i mrozem
specjalnymi substancjami
impregnacyjnymi. Ponadto zostały one pomalowane
farbami ekologicznymi.
Całkowity koszt nowych placów wyniósł 53 tysiące złotych.
PW
Nowy plac zabaw przy ul. Dembińskiej
Pierwszy z placów powstał
od podstaw u zbiegu ulic
Chodkiewicza i Dembińskiej.
Obok placu zabaw powstanie
także w przyszłości boisko do
piłki siatkowej z nawierzchnią
trawiastą.
Drugi z placów mieszczący się
przy przedszkolu w Zabłudowie został doposażony w dodatkowe urządzenia.

Na obu placach zostały
ustawione różnego rodzaju urządzenia do zabaw dla
dzieci, w tym: huśtawki, zjazd
linowy, zjeżdżalnie, lokomotywa z wagonem, konik,
pomosty, wierze, trapy oraz
stół pingpongowy. Mała architektura uzupełniona została ławkami, stojakami na
rowery i koszami na śmieci.

Nowe huśtawki przy przedszkolu

Muzeum w Rybołach
1 maja w Rybołach otwarto
i poświęcono Muzeum Kultury
Materialnej „Baćkowszczyzna”,
czyli Ojcowizna. Zebrano
w nim sprzęty, narzędzia i wyroby sztuki ludowej pochodzące z gminy Zabłudów i okolic.

Nowe muzeum mieści się
w budynku dawnej szkoły
podstawowej. Jego pomysłodawcą jest proboszcz miejscowej parafii prawosławnej
ksiądz Grzegorz Sosna.
W nowym muzeum można

zobaczyć m.in. stroje codziennego i odświętnego życia, żarna, krosna, zegary, kołowrotki, jak również wóz konny.
Muzeum jest czynne
codziennie, a wstęp jest
bezpłatny.
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Po pierwsze gospodarka (cd. ze str. 3)
Większość wymienionych
zadań zostało wykonanych
dzięki dofinansowaniu poprzez programy unijne.
Rozbudowaliśmy budynek
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłudowie,
a ostatnio jednostka otrzymała
ciężki samochód ratowniczy.
To bardzo ważny nabytek.
Radni zwracają baczną uwagę
na poprawę bezpieczeństwa
obywateli. Inicjatywy kierowane przez mnie do radnych tj.
dofinansowanie do radiowozu
policyjnego, dofinansowanie
zakupu angiokardiografu dla
Szpitala Uniwersyteckiego
lub spowodowanie całodobowego stacjonowania karetki
pogotowia w Zabłudowie spotkały się z pełną akceptacją.
Z innych spraw, które udało
się nam zrealizować są place
zabaw. Pierwszy z nich powstał
w 2008 roku w Dobrzyniówce. W tym roku rozbudowaliśmy plac przy przedszkolu
i pobudowaliśmy od podstaw
plac przy ul. Chodkiewicza.
W chwili obecnej prowadzimy roboty na drodze Zabłud-

ów – Rafałówka – Kucharówka.
Pieniądze na modernizację
pochodzą z rządowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych oraz Gminy Zabłudów. Całkowity koszt zadania to ok. 850 000 złotych.
Ponadto złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie projektu pt.
Modernizacja systemu wodno
– kanalizacyjnego w Gminie
Zabłudów. Chcemy zbudować
wodociągi przez Nowosady
– Żuki – Kowalowce oraz
Krynickie – Solniki – Koźliki.
W samym Zabłudowie kanalizacja powinna pojawić się na
Bielskiej i Zamiejskiej. Na ulicach Sikorskiego i Podrzecznej
będzie ona modernizowana
wraz z samą oczyszczalnią,
która od wielu lat sprawia
mieszkańcom problemy.
Jak układa się Panu
współpraca z radnymi?
Współpraca z radnymi układa mi się dobrze.
Dziękuję, nie narzekam.
Co chciałby Pan powiedzieć mieszkańcom Gminy

Zabłudów w pierwszym
numerze nowej gazety?
Bardzo się cieszę, że gazeta
po czterech latach przerwy wraca do życia. Myślę, że inicjatywa
ta spotka się z wyrozumiałością
mieszkańców, którzy oceniają
naszą pracę, jak i samą gazetę.
Jednocześnie chciałbym
przeprosić mieszkańców za
utrudnienia, które ich spotykają w centrum miasta.
Wiem, że są to duże remonty
i wymagają od nas wszystkich dużo cierpliwości.
Chciałbym zadeklarować, że
będziemy dalej pracować nad
poprawą infrastruktury. Pragnę
również zachęcić mieszkańców
do aktywnego włączania się
w prace własnych środowisk,
w których żyją. Mogą Państwo
wpływać na radnych, sołtysów.
Mogą też Państwo zwracać się
bezpośrednio do mnie z każdym tematem, o ile jest on
możliwy do wykonania. Wnioski mieszkańców są brane pod
uwagę i stopniowo realizowane.
Dziękuje bardzo za rozmowę.

Turniej piłki nożnej
30 kwietnia br. odbył się
w Zabłudowie Gminny
Turniej Piłki Nożnej
Szkół Podstawowych.
Najlepszą drużyną okazała
się ekipa ze Szkoły Podstawowej w Białostoczku . Drugie
miejsce zajęła SP w Zabłudowie, klasy III. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna
ze SP w Zabłudowie, klasy IV.

Na kolejnym miejscu znalazła się SP w Dobrzyniówce,
zaś stawkę zamknęła drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Rafałówce.
Oprócz nagród drużynowych wręczono również
statuetki indywidualne. Najlepszym bramkarzem turnieju
okazał się Paweł Martynowicz
z SP w Zabłudowie - klasa III.

Krystiana Sidorowicza z SP
w Dobrzyniówce wybrano najlepszym zawodnikiem, zaś królem strzelców turnieju z rewelacyjnym wynikiem 25 bramek
został Łukasz Karczewski z SP
w Białostoczku.
Organizatorem i sponsorem nagród był Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy „Lider” z Zabłudowa.
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Sobota na wesoło

Mamy Ciebie gagatku

Prawie jak w cyrku

Około 400 dzieci i młodzieży wzięło udział
w Festynie Rodzinnym, który odbył się
6 czerwca br. w parku zamkowym.

Dużą popularnością cieszyła się ściana wspinaczkowa, zjeżdzalnia, trampolina
i basen z piłeczkami.
Imprezie towarzyszyły
konkursy w przeciąganiu
liny, mecze piłki nożnej
i siatkowej, malowanie tatuaży i stoisko plastyczne.
Tegorocznymi organizatorami Festynu Rodzinnego
był Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie, Szkoła Podstawowa im.
Franciszka Karpińskiego
i Gimazjum w Zabłudowie.
PW

To już po raz czwarty Miejski Ośrodek Animacji Kultury
w Zabłudowie zorganizował
Festyn Rodzinny. Przez cztery
godziny odbywały się konkursy, gry i zabawy, w których
licznie uczestniczyły dzieci,
młodzież i dorośli z terenu
miasta i gminy Zabłudów.

Wspinać się nie jest łatwo

W programie festynu organizatorzy przywidzieli m.in.
pokazy „Szkoły cyrkowej”,
koncert Krzysztofa Ościłowskiego, szkolenie psów,
pokaz strażacki i prezentację sprzętu policyjnego.
– Cieszę się, że po raz kolejny mogliśmy zaprosić do
zabawy dzieci na nasz festyn.
W takich chwilach najważniejsza jest radość i uśmiech
naszych milusińskich – powiedziała Cecylia Halicka,
p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji
Kultury w Zabłudowie.
W trakcie festynu
uczniowie Szkoły Podstawowej w Zabłudowie
zaprezentowali piosenki, tańce, scenki
na Dzień Matki oraz
popisy wokalne.
Strażacy pokazali co potrafią
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Festyn w Kurianach
Przeciąganie liny dzieci i dorosłych, rzucanie piłką lekarską,
podnoszenie ciężarków, wspólna zabawa – te i inne
atrakcje odbyły się 17 maja w Kurianach, podczas szóstego
festynu z okazji odpustu św. Jana Nepomucena.
Zgromadził on liczne grono mieszkańców wsi.

Wyścigi w workach to świetna zabawa
Jak co roku festyn rozpoczął się Mszą św. w wiejskiej
kaplicy, przy której stoi
drewniana figura św. Jana
Nepomucena. Następnie
oficjalnie rozpoczęto imprezę konkursami dla dzieci.
– Cieszymy się, że mogli-

Ależ ta piłka jest ciężka

śmy w tym roku zorganizować
festyn. To dzięki naszym staraniom oraz licznym sponsorom możemy tutaj wspólnie
bawić się i radować z okazji
naszego małego święta – powiedziała Sylwia Borowska
z Rady Sołeckiej w Kurianach.

Ciągnęliśmy, ciągnęliśmy i… przegraliśmy

Zabawa taneczna z zespołem „AS” zakończyła festyn.
Jego organizatorem była
Rada Sołecka Sołectwa Kuriany oraz Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie.

Przyszła kolej na tańce

PW
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Tu się dzieje sporo

Festyn Rodzinny w Zabłudowie

Na kwietniowej sesji Rady
Miejskiej Zabłudowa
przedstawione zostało
sprawozdanie z działalności
Miejskiego Ośrodka
Animacji Kultury (MOAK)
za 2008 rok. Poniżej
przedstawiamy jego skrót.
Na terenie gminy Zabłudów MOAK działa poprzez
placówki w Zabłudowie (klub
„Pod Burmistrzem”), w Rafałówce (Wiejski Dom Kultury),
w Krynickich (Wiejski Dom
Kultury), w Rybołach (Wiejski Dom Kultury) i w Halickich (świetlica wiejska).
MOAK w ubiegłym roku

był organizatorem lub współorganizatorem 168 imprez
na terenie gminy Zabłudów
dla ok. 9800 osób. Było to
m.in.: 7 festynów (w Kurianach, w Zwierkach, w Halickich, w Rybołach, pozostałe
w Zabłudowie, w tym 455
Urodziny Zabłudowa), 6 koncertów, w tym „Ave Maria”
w ramach obchodów rocznicy
śmierci papieża Jana Pawła
II, 4 konkursy literackie,
recytatorski, plastyczny.
- Staramy się rozwijać wciąż
nowe formy zajęć, uatrakcyjniać obecne działania naszego
ośrodka i wychodzimy naprze-

Eliminacje rozstrzygnięte
8 maja w Miejskim
Ośrodku Animacji Kultury
w Zabłudowie odbyły
się gminne eliminacje
XXII Małego Konkursu
Recytatorskiego „Baje,
Bajki, Bajeczki…”

W kategorii wiekowej 7-9
lat I miejsce zajął Radosław
Bojko, II – Łukasz Stanisławczyk, III - Magdalena Bach.
Jury wyróżniło zaś Mateusza
Godlewskiego, Krystiana Jaszczuka i Macieja Lulewicza.

ciw potrzebom kulturalno
– rozrywkowym mieszkańców
naszej gminy – stwierdziła Cecylia Halicka, p.o. dyrektora
Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie.
Ponadto odbyło się 13 spotkań, 10 warsztatów, 21 wycieczek, 8 turniejów, w tym
6 szachowych, 25 wystaw
– poplenerowa, plastyczna,
1 plener malarski, 11 imprez
patriotycznych i 58 imprez
okolicznościowych, 8 pokazów, 3 rajdy rowerowe,
spotkania wigilijne i opłatkowe, wyjazdy, zawody sportowe, dyskoteki, bale, itp.
Organizowane były okazjonalne spotkania różnych
grup mieszkańców naszej
gminy np. spotkania emerytów, kombatantów, kół
gospodyń, dzieci, młodzieży,
ostatki, andrzejki, zapusty.
Uruchomiona w końcu 2007 roku nowa forma
pracy - zajęcia socjoterapeutyczne - objęła swym zakresem dużą liczbę dzieci.
Trzykrotnie przeprowadzono warsztaty kulinarne promujące zdrowe odżywianie.
Został wydany folder
promujący gminę Zabłudów w nakładzie 1500 szt.
PW

W kategorii dzieci starszych
10 – 12 lat jury I miejsce przyznało Szymonowi Chojnowskiemu, II miejsce – Agnieszce
Januszkiewicz. Wyróżniono
natomiast Agnieszkę Tarasiuk.
Do eliminacji wojewódzkich
zakwalifikowano Radosława Bojko i Szymona Chojnowskiego.
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Żywy Kościół
Pod koniec maja odbyła się
wizytacja zabłudowskiej
parafii przez ks. Abp
Edwarda Ozorowskiego,
Metropolitę Białostockiego.
Podczas dwudniowego
pobytu ks. Arcybiskup spotkał się z dziećmi, młodzieżą
i nauczycielami w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum
oraz w Domu Dziecka w Krasnem. Odwiedził kaplicę
w Krynickich, chorych oraz
rodziny księży i alumnów
z terenu parafii. Nawiedził
cmentarze oraz kaplice św.
Rocha i św. Marii Magdaleny.
Ponadto udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży
i spotkał się z Radą Parafialną,
Domowym Kościołem, Kołami
Żywego Różańca, ministran-

Nowa plebania przy kościele
tami, scholą i harcerzami.
- Cieszę się, że mogłem
spotkać się z żywym Kościołem
– stwierdził ks. Arcybiskup
podczas Mszy św. 31 maja.

Na zakończenie pobytu
w Zabłudowie Metropolita
Białostocki poświęcił nowo
wybudowaną plebanię.
PW

Razem można więcej
13 lutego br. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu
Zabłudowa do Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego. Nasza gmina była
jedną z nielicznych, nie należących do związku.
Celem tego związku jest
integracja samorządów
wiejskich i rozwiązywanie
problemów tego środowiska. Ważne jest również
współdziałanie z gminami
w zakresie rozwoju kultury
i dobrobytu materialnego.
Najbardziej spektakularnymi akcjami organizowanymi
przez związek są: coroczna

impreza o charakterze festynowo – wystawowo - targowym
pn. Podlaskie Gminy Wiejskie
w Warszawie oraz Targ Smaków Podlasia w Białymstoku.
Ponadto związek zajmuje
się negocjacjami z rządem,
konsultacjami z Wojewodą
Podlaskim, Zarządem Województwa Podlaskiego oraz
z instytucjami mającymi

w zakresie swego działania
sprawy mieszkańców wsi.
Związek Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego
jest organizacją zrzeszającą
gminy wiejskie, miejskowiejskie i miasta do 20 000
mieszkańców z terenu województwa podlaskiego.
Obecnie w jego skład wchodzi 91 gmin (na 110 gmin
możliwych). Przewodniczącym związku jest Mirosław
Lech, wójt gminy Korycin.
PW
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Zabłudów górą
Zabłudów po raz drugi z rzędu został zwycięzcą
Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej Powiatu
Białostockiego. Odbyła się ona w naszym mieście
22 maja br. Na drugim miejscu uplasowała się
reprezentacja Gminy Gródek, na trzecim Dobrzyniewa.

Jeszcze tylko dwa razy i rekord
Spartakiada Sportowo
– Rekreacyjna Powiatu Białostockiego, która odbyła się
już po raz szósty zgromadziła
reprezentacje Choroszczy,
Dobrzyniewa, Gródka, Supraśla, Suraża, Tykocina,
Wasilkowa oraz Starostwa
Powiatowego w Białymstoku.
Drużyny kobiece współzawodniczyły w sześciu
dyscyplinach, męskie zaś
w siedmiu. Natomiast drużyny mieszane wystąpiły
w slalomie, przeciąganiu liny
oraz sztafecie 4 × 100 m.
- Taka spartakiada to naprawdę świetna zabawa. To
odskocznia od codziennej
pracy za biurkami naszych
urzędów – stwierdził Mirosław Zalewski, zastępca

burmistrza Choroszczy.
Samorządowcy z Zabłudowa zdobyli 208 punktów
i zajęli drużynowo pierwsze

Z tą ekipą nikt nie wygra

miejsce, tryumfując głównie
w trójboju władz, slalomie
oraz sztafecie 4 × 100m. Na
drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Gminy
Gródek uzyskując 201,5
punktów, na trzecim zaś Dobrzyniewa z 177,3 punktami.
Kolejną, siódmą już Spartakiadę Sportowo – Rekreacyjną Powiatu Białostockiego
w 2010 roku organizować
będzie Gmina Suraż.
Kobiety:
- bieg na 60 m
I miejsce: Choroszcz,
- bieg na 600 m
I miejsce: Tykocin,
- skok w dal
I miejsce: Gródek,
- pchnięcie kulą
I miejsce: Dobrzyniewo,
- rzut do kosza
I miejsce: Zabłudów,
- rzut lotką
I miejsce: Starostwo
Powiatowe;
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Mężczyźni:
- strzał na bramkę
I miejsce: Dobrzyniewo
- bieg na 80 m
I miejsce: Gródek,
- bieg na 1000 m
I miejsce: Tykocin,
- pchnięcie kulą
I miejsce: Zabłudów,
- podnoszenie ciężarów
I miejsce: Zabłudów,
- piłka nożna
I miejsce: Tykocin,
- piłka siatkowa
I miejsce: Dobrzyniewo
PW

W piłkę to my potrafimy grać

Po wyborach
Prawo i Sprawiedliwość
zostało zwycięzcą
wyborów do Parlamentu
Europejskiego na
terenie gminy Zabłudów.
Frekwencja wyniosła tutaj
16, 64 proc. i była jedną
z najniższych w powiecie
białostockim.
Według danych zebranych
z gminy Zabłudów Prawo
i Sprawiedliwość uzyskało
45,17 proc. poparcia, Platforma Obywatelska zanotowała
zaś wynik 29,33 proc. Na
trzecim miejscu znalazło się
Polskie Stronnictwo Ludowe
z wynikiem 8,62 proc., na
czwartym Sojusz Lewicy Demokratycznej z 6,70 proc.

W obwodowej komisji wyborczej nr 1, w której mieszkańcy Zabłudowa wybierali
europosłów, najwięcej głosów
– 147 – uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Kolejne miejsca
zajęło PO – 106 głosów, PSL
– 24 gł., SLD – 23 gł. Najwięcej osób znak „x” postawiło
przy nazwisku Krzysztof Jurgiel – 113. Tadeusz Arłukowicz uzyskał 55 głosów.
Natomiast w obwodowej komisji wyborczej nr 8
w Zwierkach PiS uzyskało
39 głosów, w tym K. Jurgiel
30 gł., PO zanotowało 21 gł.,
w tym T. Arłukowicz 9 gł.,
na PSL zagłosowało 19 wyborców, którzy 12 głosami

Pamiętamy o deportacji
W niedzielę, 21 czerwca br.
odbędzie się uroczystość upamiętniająca deportację mieszkańców wsi Zacisze. Miała
one miejsce prawie siedemdziesiąt lat temu, 10 lutego

1940 roku. Organizatorem
uroczystości jest burmistrz
Zabłudowa oraz białostocki
oddział Związku Sybiraków.
W programie uroczystości
przewidziano o godz. 11.00

wsparli Jana Kamińskiego, zaś
SLD poprało tylko 12 osób,
z których 7 skreśliło znak „x”
przy Tadeuszu Iwińskim.
Frekwencja w powiecie
białostockim wyniosła 22,06
proc. W gminie Zabłudów
zanotowano 16, 64 proc. Najmniejsza ilość osób wybrała
się na wybory w gminie Gródek 15,31 proc., największa
w gminie Suraż – 26,93 proc.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego w gminie
Zabłudów otwartych było
osiem obwodów do głosowania. Dwa z nich mieściły się
w Zabłudowie, po jednym
w Dobrzyniówce, Rafałówce,
Folwarkach Wielkich, Zwierkach, Krynickich i Rybołach.
Uprawnionych do głosowania było 6997 wyborców,
oddano 1149 głosów ważnych.
PW
Mszę św. w kościele parafialnym w Zabłudowie. Po
Eucharystii wszyscy chętni
zostaną przewiezieni autokarami do wsi Zacisze, gdzie
przy pomniku – obelisku odbędą się dalsze uroczystości.
Na zakończenie tradycyjna wojskowa grochówka.

12 |

Zabłudów i Okolice

Zegar
Wieża zegarowa zapewne
by runęła na Zulowy supermarket, gdyby nie zmiany
które zaszły w ratuszu, ratując niechybnie zabytek wraz
z zegarem niedomagającym
od dłuższego czasu. Ratunek
przyszedł nieoczekiwanie.
Któregoś dnia dały o sobie
znać fanfary i nowe poczęło
wkraczać w Błudowskie opłotki. A weszło to z odą radosną
czy jak tam ją zwać. Impet był
tak wielki, ze walonki w supermarkecie spadały z półek ale
nie poczytano tego za znak
zwiastujący nieszczęście. Niektórzy chcieli budować bramy
na wejście ale znali tylko sowieckie hasła, zaniechano tegoż pomysłu. Odnowiono zatem reklamę, już nie przeszkadzał nikomu czterowiersz jako
nie pasujący nijak do miasta:
Walonki na głowie
a na nogach szlapa
Kto walonek nie nosi
ten ostatni gapa
Nawet na przypiecku
dobrze mieć walonki
Przy ciepłym boku
leżąc swojej żonki.

Ostatni wers planowano
jednak zmienić, bo jak to
Błudów nie może być prowincjonalną stęchlizną przepocony! Jakby nie wiedział, że
w Unii zmierzają do tego, tak
jak niegdyś w bolszewickim
raju, aby posiadać wspólne
kobiety. Ostatni wers miał być
wyzwolony z wszelkich przesądów i brzmieć następująco:
Przy ciepłym boku
leżąc cudzej żonki!
Zmiany zachodziły tak
szybko, że rajcowie nocowali już w ratuszu. Nie wracali
do domów, debatując nad
przyszłością powierzonych
ich zatroskaniu problemów.
Żony rajców nieraz podchodziły do okien, wycierając
w fartuchy łzy wzruszenia,
aby popatrzeć jak ich mężowie w utrudzeniu radzą nad
świetlaną przyszłością. Jedna
z nich zawodziła tęsknie – „Oj
mileńkij, mileńkij, dojdziesz
kiedyś do burmistrza, ale
stracisz siłę mistrza, cóż mi
wtedy pozostanie, świnie, krowy, harowanie!”. Aż ślozy jej
spływały do pobliskiej Rudni.
Sprzątano urząd jak nigdy przedtem i zegar wraz
z wieżą doczekał się remontu. Wypucowany cyferblat
lśnił na cztery strony świata

oznajmiając, że oto przyszło
nowe do Błudowa. „Nie ze
Wschodu, lecz z Zachodu”
o czym prorokowała kronika
przechowywana od niepamiętnych czasów w pobliskiej
wsi. „Nie zburzą ale rozkopią
miasto, aby z tęsknych trzewi budować jego wspaniałą
przyszłość”. I proroctwo poczęło się spełniać ku niezadowoleniu tych, którzy śnili
o tym, aby za ich przyczyną
pomyślne wiatry przewracały
karty zapisanych proroctw.
Odtąd odmłodzony zegar
zapisywał swoje spostrzeżenia
świeżo naoliwionymi wskazówkami. Wschodziło i zachodziło
słońce odmierzając właściwy
rytm miasta. Na wieżę ratuszową codziennie wchodził
Romuś, aby odtrąbić jego pomyślny dzień. Walonki sprzedawały się dobrze. W aptece
Gerbera tylko nie sprzedawały
się, jak wcześniej bywało, krople na uspokojenie ani inne
medykamenty na wszelakie
neurozy. Cisza i ukojenie wisiały nad miastem aż do dnia,
kiedy to wrzask dziki począł
wlewać się w ulice miasta od
Zaozierańskiej. A i smród
nieznanego pochodzenia
wdzierał się wraz z krzykiem…

Błudowianin

Mistrzostwa na ekranie
Miejski Ośrodek Animacji
Kultury w Zabłudowie serdecznie zaprasza na Pierwsze Mistrzostwa Zabłudowa
w PES 2009 (symulator piłki

:ABUDÐW

/KOLICE

nożnej). Odbędą się one
27 czerwca br. od godz. 12.00.
Zgłoszenia i zapisy będą przyjmowane do 18 czerwca br.
w klubie „Pod Burmistrzem”.

Spotkanie organizacyjne
uczestników zaplanowano
20 czerwca, o godz. 12.15
w tym samym klubie.
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