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 Budżet uchwalony
Pierwsza w 2012 roku sesja Rady Miejskiej Zabłudowie,
która odbyła się 20 stycznia poświęcona była w głównej
mierze uchwaleniu budżetu gminy na bieżący rok.
Zaplanowane w uchwale dochody budżetu wyniosą 25.633.396 zł,
a wydatki 28.483.396 zł. Deficyt
w wysokości 2.850.000 zł zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów.
Z budżetu gminy w 2012 roku
zostaną udzielone dotacje m.in. na
funkcjonowanie gminnych instytucji kultury tj.: Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w wysokości
497.000 zł oraz Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Zabłudowie w wysokości 223.000 zł.
Wysokość planowanej dotacji
przekazanej gminom Białystok i Supraśl z tytułu prowadzenia opieki
przedszkolnej nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Zabłudów
w 2012 roku wyniesie 227.600 zł.
Wydatki na oświatę w 2012 roku
wyniosą 9.077.427 zł, z czego
5.521.911 zł stanowić będzie subwencja z budżetu Państwa. Oznacza
to, że gmina ze środków własnych
przeznaczy ponad 3,5 mln złotych
na wydatki związane z utrzymaniem
szkół, wynagrodzeniem nauczycieli
oraz dowożeniem uczniów.
Ponadto z budżetu gminy zostanie udzielona pomoc ﬁnansowa
powiatowi białostockiemu w wysokości 820.000 zł na sﬁnansowanie
następujących zadań:
− przebudowę drogi powiatowej,
ul. Sikorskiego w Zabłudowie,
− przebudowę drogi powiatowej
Białystok – Halickie,
− opracowanie dokumentacji pro-

jektowej na przebudowę drogi
powiatowej na odcinku Łubniki
– Zwierki,
Każde z w/w działań będzie
współﬁnansowane przez gminę do
50% wartości. Dotacja zostanie rozliczona po zakończeniu inwestycji,
na podstawie kosztorysu powykonawczego.

wicza w Zabłudowie.
Dodatkowo opracowywane będą
dokumentacje projektowe na wodociągi: Tatarowce, Bobrowa, Rudnica,
Miniewicze, Laszki.
Wśród zaplanowanych na
2012 rok projektów przewidziano
do wykonania dokumentację na remont ciągu dróg gminnych: Kolonia Zabłudów – Ostrówki, Ostrówki
– Dawidowicze.
Ogółem wydatki na inwestycje
w 2012 roku wyniosą 6.073.874 zł,

Radni podczas styczniowej sesji

Większość z zaplanowanych na
2012 rok inwestycji skupia się na
kontynuacji budowy sieci wodociągowej na terenie gminy.
Do realizacji przewidziano budowę wodociągów we wsiach: Kamionka, Zajezierce, Płoskie, Borowiki. Ponadto modernizowany będzie
wodociąg na odcinku Kuriany – POM
Białostoczek – Halickie.
Uzupełniona zostanie sieć kanalizacyjna na ulicach Bielskiej i Mickie-

w tym planowane do pozyskania ze
środków unijnych: 2.790.310 zł.

Likwidują komisariat
Podczas obrad sesji Rada, na
wniosek Burmistrza zajęła stanowisko w sprawie zamiaru przeniesienia
Komisariatu Policji z Zabłudowa do
Michałowa.
Z pisma Komendanta Miejskiego
Policji w Białymstoku wynika, że jed-
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nym z istotniejszych powodów przeniesienia Komisariatu jest kwestia
ekonomiczna wynikająca z zapewnienia dla potrzeb Policji przez Burmistrza Michałowa budynku o wysokim
standardzie, doposażonego w sprzęt
komputerowy i umeblowanie. W Zabłudowie funkcjonować będzie posterunek, dzięki czemu Policjanci nadal
ﬁzycznie będą obecni w mieście.
Rada Miejska w Zabłudowie jednomyślnie opowiedziała się za pozostawieniem Komisariatu w Zabłudowie. Dotychczasowa lokalizacja
sprzyja zapewnieniu bezpieczeństwa
mieszkańcom gmin, a rozmieszczenie komisariatu i posterunków
uwzględnia takie czynniki jak liczba
mieszkańców, liczba zdarzeń oraz
możliwość zapobiegania wypadkom
drogowym w rejonach szczególnie
niebezpiecznych.

Nowe wzory formularzy
Od 14 lutego br. będą obowiązywały na terenie gminy Zabłudów
nowe wzory formularzy informacji
i deklaracji podatkowych. Należy pamiętać, że informację nt. nieruchomości przeznaczonych do opodatkowania
składamy w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie w terminie 14 dni od daty
zaistnienia okoliczności powodujących
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (kupno, sprzedaż,
rozbiórka, wydzielenie części nieruchomości na prowadzenie działalności
gospodarczej). Formularz informacji
o nieruchomościach przeznaczonych
do opodatkowania składają osoby ﬁzyczne będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości
lub obiektów budowlanych.
Deklaracje na podatek rolny, leśny
i od nieruchomości składane są w ter-

minie do 15 stycznia roku podatkowego, a także w terminie 14 dni od
daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Formularze deklaracji przeznaczone są z reguły dla osób prawnych.

Protokół z obrad sesji oraz podjęte
uchwały niebawem będą dostępne
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie http://um-zabludow.pbip.pl .
JJ

 Bezpieczne gospodarstwo
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku informuje, że
rozpoczęła się X edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne. Jego celem jest promowanie za-

sad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Szczegółowe informacje
znajdą Państwo na stronie internetowej
www.krus.gov.pl
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 Stabilny budżet
Z Jackiem Lulewiczem, burmistrzem
Zabłudowa rozmawia Piotr Woroniecki
20 stycznia br. radni uchwalili
budżet gminy. Czym się on różni pod ubiegłorocznego? Co się
zmieni w tym roku?
Budżety gmin powinny być stabilne. Różnice zachodzące z roku na rok
nie mogą być duże. W gminie Zabłudów sytuacja jest podobna. Jak co roku
wydajemy pieniądze przede wszystkim na oświatę, opiekę społeczną,
inwestycje, gospodarkę komunalną,
kulturę i sport. Główne wydatki są
bardzo zbliżone. Budżety różnią się
inwestycjami, które mam nadzieję, że
mieszkańcy dostrzegają. Jak wiadomo jedna budowa się kończy, a druga
zaczyna. Podsumowując budżet ten
jest stabilny, zabezpiecza główne potrzeby mieszkańców gminy.
W ubiegłym roku ponad 20%
budżetu było przeznaczone na inwestycje, czy w tym roku będzie
podobnie?
Tak, sytuacja powtarza się
z 2011 roku. W bieżącym roku planujemy wydać ponad 24% budżetu na
inwestycje. Szczególnie zależy mi na
rozwoju infrastruktury gminnej. Chcę,
aby mieszkańcy poruszali się po utwardzonych drogach i korzystali z wody
doprowadzonej do ich domów.
A co konkretnie będzie budowane w Gminie Zabłudów?
Jedną z najważniejszych i najdroższych inwestycji będzie dalsza
rozbudowa systemu wodociągowego. W tym roku planujemy wybudować wodociągi na odcinkach
Rafałówka – Kamionka – Zajezierce
– Płoskie – Borowiki oraz Halickie
– Kuriany – Kucharówka – Zwierki.
Przebudowana zostanie sieć wodociągowa w Białostoczku. Na ul. Bielskiej i ul. Mickiewicza w Zabłudowie
zmodernizowany zostanie wodociąg
wraz z kanalizacją.
Ponadto zamierzamy przebudo-

wać wraz ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku ul. Sikorskiego
w Zabłudowie oraz drogę łączącą
Halickie z Białymstokiem. W tym roku

pozytywne efekty. Skala bezrobocia
w gminie Zabłudów zmniejsza się,
coraz więcej osób po szkoleniach
oraz kursach znajduje pracę i przestaje korzystać z pomocy społecznej.
Widzimy wzrost standardu życia naszych mieszkańców.

Jacek Lulewicz, burmistrz Zabłudowa

nastąpi również budowa nawierzchni drogi gminnej w Zwierkach.
W budżecie zaplanowaliśmy pieniądze na remont świetlicy wiejskiej
w Pawłach oraz remont dachu świetlicy w Rzepnikach. Chcielibyśmy także zmodernizować kotłownie przy
ul. Św. Rocha i Kalwińskiej.
W dobie kryzysu wielu mieszkańców ma utrudnioną sytuację
życiową i materialną. Czy w budżecie Gminy Zabłudów przewidziano
pieniądze na pomoc społeczną?
Kryzys nie dotyka wyszystkich
ludzi jednakowo. Wśród tych, co
ponieśli największe straty są słabo
wykształceni, bierni zawodowo,
bezrobotni, młodzież czy osoby
z rodzin dysfunkcyjnych. W tegorocznym budżecie przewidziano
dla nich ponad 3,8 mln złotych na
różnorodną pomoc społeczną. Z tej
kwoty będą m.in. ﬁnansowane zasiłki stałe, stypendia socjalne, refundowane koszty leczenia, czy też
dożywiane dzieci i osoby starsze.
Warto zaznaczyć, że działania podejmowane przez MOPS-u przynoszą

Czy kolejny rok z rzędu oświata pochłonie najwięcej pieniędzy
z budżetu gminy?
Tak. Wydatki na oświatę to kwota
ponad 8,5 mln złotych, co stanowi ok. 40% całego budżetu gminy.
Najwięcej pochłonią pensje nauczycieli, jak również pozostałe koszty
utrzymania budynków (ogrzewanie,
energia elekryczna).
Coraz większym problemem
dla gminy jest ﬁnansowanie szkół.
Subwencja oświatowa jest niewystarczająca nawet na wypłatę wynagrodzeń. Z budżetu państwa
otrzymamy ponad 5,5 mln złotych.
Samorząd Zabłudowa musi dołożyć
do oświaty ponad 3 mln złotych.
Jeśli mówimy o gminnym szkolnictwie to należy też wspomnieć
o przedszkolu samorządowym, na
którego utrzymanie przeznaczymy
w tym roku ok. 480 tysięcy złotych.
Ponadto musimy też pokryć koszty
uczęszczania dzieci do przedszkoli
w Białymstoku i Supraślu w kwocie
ok. 230 tys. złotych.
Dziękuje bardzo za rozmowę.
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 Zabłudów najlepszy
w futsalu
Drużyna Zabłudowa
drugi rok z rzędu okazała
się najlepsza w VI
mistrzostwach województwa
podlaskiego pracowników
oświaty w futsalu. Odbyły
się one 14 stycznia
br. w hali sportowej
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Grajewie.
Mistrzowska ekipa wygrała
wszystkie mecze nie tracąc w nich
żadnej bramki. Drugie miejsce za-

jęła Politechnika Białostocka. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna
Zespołu Szkół z Niećkowa. Królem
strzelców został z trzema bramkami Radosław Klepacki, a miano
najlepszego bramkarza otrzymał
Norbert Jendruczek. Obaj to zawodnicy z Zabłudowa.
Drużyna mistrzów wystąpiła
w składzie: Norbert Jendruczek
– Andrzej Pogorzelski, Jan Omelianowicz, Marek Jamiołkowski,
Radosław Klepacki, Dariusz Goł-

dowski, Jarosław Leończuk.
Organizatorem zawodów był
Związek Nauczycielska Polskiego w Grajewie pod honorowym
patronatem burmistrza miasta.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe upominki ufundowane
prze Biuro Promocji Urzędu Miasta Grajewo. Kolejne mistrzostwa
odbędą się za rok, 12 stycznia
2013 roku również w Grajewie.
PW

 Jest nas coraz mniej
Trzeci rok z rzędu w Gminie
Zabłudów zanotowano
więcej zgonów niż
urodzeń. W ubiegłym
roku do wieczności
odeszło 109 osób. W tym
samym okresie urodziło
się 85 dzieci i zawarto
76 małżeństw. Tak wynika
z danych Urzędu Stanu
Cywilnego w Zabłudowie.
W 2011 roku zmarło 61 męż-

czyzn i 48 kobiet. Najwięcej zgonów było w marcu – 15, najmniej
w maju tylko 5.
W ubiegłym roku urodziło się
35 chłopców i 50 dziewczynek.
Najpłodniejszy okazał się listopad,
w tym miesiącu przyszło na świat
12 dzieci. Najmniej maluchów
pojawiło się w lutym i czerwcu
– po 4.
W analogicznym okresie 76 par
zawarło związki małżeńskie. Naj-

więcej ślubów odbyło się we
wrześniu – 14. Najmniej w lutym,
listopadzie i grudniu – po 1.
Urząd Stanu Cywilnego odnotował również w 2011 roku 31 rozwodów.
Warto przypomnieć, że
w 2010 roku zmarło 109 osób,
urodziło się 83 dzieci i zawarto 76
małżeństw.
PW

 Wspomnienie
Śp. Józef Kiercul – długoletni
Prezes Zarządu Koła
Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów
Politycznych w Zabłudowie.
Był naocznym świadkiem oraz
uczestnikiem wydarzeń wrześniowych z 1939 roku. Pomimo swego
dostojnego wieku (97 lat) był wyróżniającym się działaczem kombatanckim województwa podlaskiego. Wielokrotnie nagradzanym
odznaczeniami państwowymi i re-

sortowymi oraz dyplomami. Do
ostatnich chwil z wielkim zapałem,
zaangażowaniem i oddaniem poświęcał się pracy społecznej na
rzecz środowiska kombatanckiego. Był inicjatorem obchodów
świąt narodowych w naszej gminie. Starał się w swoich wystąpieniach okolicznościowych przekazać młodzieży jak najwięcej historii. Na długo pozostanie w naszej
pamięci.
BK

Śp. Józef Kiercul
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 Worki zamiast kontenerów
Od stycznia br. MPO zmienia zasady funkcjonowania selektywnej
zbiórki odpadów w Gminie Zabłudów. W miejsce trzech
kontenerów wprowadza system workowy.
– Niestety różnokolorowe kontenery na makulaturę, szkło i butelki plastikowe nie sprawdziły się. Mieszkańcy
wrzucali do nich wszystkie śmieci,
jakie gromadziły się w ich domach
– mówi Marek Rzepniewski, kierownik
oczyszczania i recycklingu w MPO.
- Podjęliśmy więc decyzję o innym sposobie selektywnej zbiórki odpadów.
I tak do żółtych worków należy
wrzucać tylko butelki plastikowe,
opakowania po chemii gospodar-

czo – domowej oraz puszki aluminiowe. W zielonych workach należy
umieszczać słoiki i butelki szklane.
Nie można wrzucać do nich szkła,
typu szyby, lustra.
MPO zaleca, aby butelki plastikowe i puszki zgniatać przed umieszczeniem ich w worku. Zgodnie z terminarzem umieszczonym poniżej
zapełnione i zabezpieczone przed
wysypaniem worki należy wystawić
w widocznym miejscu przed własną

posesją, nie później niż do godz.
7.00. Właściciel posesji, który w dniu
odbioru wystawi worki z posegregowanymi odpadami dostanie od
kierowców worki na wymianę. MPO
informuje, że w przypadku zanieczyszczenia surowców wtórnych innymi odpadami, worki nie zostaną
odebrane.
Warto przypomnieć, że selektywna zbiórka odpadów w Gminie Zabłudów trwa już od października
2009 roku. Kontenery na makulaturę, szkło i butelki plastikowe stały
w 21 miejscowościach.
PW

 Terminarz odbioru worków
do selektywnej zbiórki odpadów
w Gminie Zabłudów w 2012 r.
Data odbioru worków: 26.01; 23.02; 26.03; 26.04; 28.05; 27.06; 25.07; 27.08; 26.09; 25.10;
27.11; 27.12
Dobrzyniówka, Rafałówka, Folwarki Małe, Folwarki Wielkie, Folwarki Tylwickie, Ochremowicze, Małynka, Kołpaki, Żywkowo, Olszanka, Gnieciuki, Sieśki, Aleksicze, Ostrówki, Dawidowicze, Pawły, Ciełuszki,
Koźliki, Kamionki, Ryboły, Rzepniki, Krynickie, Koźliki, Solniki, Kowalowce
Data odbioru worków: 27.01; 24.02; 27.03; 27.04; 29.05; 28.06; 26.07; 28.08; 27.09; 26.10;
28.11; 28.12
Nowosady, Żuki, Kucharówka, Pasynki, Kudrycze, Zagłuszany, Skrybicze, Łubniki, Halickie, Białostoczek,
Kuriany, Płoskie, Kamionka, Zacisze, Zajezierze, Łubiany, Tatarowce, Bobrowa
Data odbioru worków: 27.01; 24.02; 28.03; 27.04; 29.05; 28.06; 27.07; 29.08; 27.09; 29.10;
28.11; 28.12
Zabłudów, Zabłudów kolonia, Krasne, Zwierki

MPO odbiera następujące surowce:
- plastik: butelki PET oraz opakowania po chemii gospodarczo domowej (prosimy nie wrzucać

innych plastików)
- szkło: słoiki, butelki (proszę nie
wrzucać szkła innego typu, np.
szyb, luster, itp.)

- makulatura: kartony, gazety,
książki, czasopisma (prosimy wiązać w paczki)
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 To jest piękne
Kolędy w wielu aranżacjach i językach rozbrzmiewały
15 stycznia br. w zabłudowskim kościele podczas
„Drugiego wspólnego kolędowania”. To była
prawdziwa „uczta duchowa” dla ucha.

po których wystąpiły „Folwarczanki”.
Sporą niespodziankę sprawiły zespoły „Reczańka” i „Barwianka”, które kolędy zaśpiewały po angielsku,
niemiecku, białorusku i ukraińsku.
Na najwyższym poziomie zaprezentował się chór paraﬁi prawosławnej
pw. Zaśnięcia NMP w Zabłudowie,
który również popisał się śpiewem
w trzech językach.
Ponadto w kościele wystąpiły:
schola dziecięca i młodzieżowa oraz
grupa wokalno – muzyczna z paraﬁi
pw. św. App. Piotra i Pawła, zespół
dziecięcy z Dobrzyniówki, zespół
z Ryboł oraz gościnnie zespół z Czarnej Wsi Kościelnej.

Zespół „Barwianka” zaskoczył kolędami w trzech językach

Już po raz drugi zespoły i chóry
reprezentujące oba wyznania: katolickie i prawosławne spotkały się,
aby głosić radosną nowinę Narodzenia Jezusa Chrystusa. Tym razem
miejscem wspólnego śpiewania był
kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła
w Zabłudowie. – Był to dobry wybór,

ponieważ wielu mieszkańców w dobrej akustyce miało okazję wysłuchać
pięknych kolęd, tych znanych i często
śpiewanych oraz zupełnie nowych –
stwierdziła Cecylia Halicka z Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie. Imprezę rozpoczął chór
złożony z zabłudowskich emerytów,

Schola młodzieżowa z paraﬁi
katolickiej w Zabłudowie

Kolędy śpiewają dzieci z Dobrzyniówki

– Wspólne śpiewanie kolęd uważam za dobry pomysł, ponieważ zbliża ludzi i pokazuje piękną tradycję
chrześcijańską. Wspólne kolędowanie to wspaniała okazja wychwalania
Pana Jezusa – stwierdził ks. Jarosław
Pagór, wikariusz paraﬁi prawosławnej w Zabłudowie.
Wspólne kolędowanie w zabłudowskim kościele pochwaliła Helena
Juszczyk z Kamionki, która stwierdziła: – To jest piękne. Warto było
zostać i posłuchać kolęd w wykonaniu tak wielu chórów i zespołów.
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Podobnego zdania była też Wanda
Harasimczuk z Folwark Wielkich.
– Wspólne śpiewanie kolęd jest bardzo cenną inicjatywą. Jednoczy ona
katolików i prawosławnych. Uważam,
że należy to kontynuować w kolejnych
latach – zachęcał organizatorów ks.
Ryszard Falkowski, proboszcz paraﬁi
katolickiej w Zabłudowie.
Imprezę zorganizował Miejski
Ośrodek Animacji Kultury wspólnie
z paraﬁą katolicką i prawosławną.
PW

Występ chóru z paraﬁi prawosławnej

 Ferie w MOAKu

Podczas tegorocznych ferii zimowych dzieci z Gminy Zabłudów
z pewnością nie mogły się nudzić. Miejski Ośrodek Animacji
Kultury zaproponował im ciekawe i interesujące zajęcia.
Pierwszy tydzień zimowego wy- nywania ozdób z koralików, chłopcy
poczynku odbywał się pod hasłem mogli zrobić indiańską procę.
„Ferie z językiem angielskim”. OczyPonadto nie zabrakło zabaw
wiście zajęcia te odbiegały od typo- i gier na hali sportowej; dzieci mowych w szkole. Dzieci doskonaliły gły również poznać świat prehistorii
język angielski poprzez różne formy – tworząc w klubie własną wyspę
zabawy: gry zespołowe, zajęcia pla- dinozaurów. Ferie w klubie zakoństyczne (robienie masek, ﬁgur lodo- czyły się wspólnym świętowaniem
wych) i scenki teatralne (odgrywanie przy zrobionych przez dzieci i wychoról). Wykorzystywały do tych działań wawców sałatkach, kanapkach jak
sprzęt multimedialny.
również wspomnieniach wspólnie
W drugim tygodniu dzieci spot- spędzonego wolnego czasu.
kały się z podróżnikami, którzy opoW zajęciach organizowanych
wiedzieli im o swoich przygodach przez Miejski Ośrodek Animacji Kulw Ameryce Południowej, zwyczajach tury w Zabłudowie wzięło codziennie
i kulturze ludzi tam mieszkających. udział około 45 młodych osób.
DR
Dziewczynki poznały techniki wyko-

Dzieci z podróżnikami z Ameryki Południowej

Układaniem koralików szczególnie
zainteresowane były dziewczęta

Dinozaury z plasteliny zagościły w klubie
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 Z potrzeby serca
- Muzeum to zbiór martwych przedmiotów, ale oglądając
eksponaty starsi przypominają sobie rodzinny dom, dzieciństwo
w otoczeniu mebli i sprzętów. Wnuki pamiętają wakacje
spędzone u dziadków na wsi, smaki i zapachy oraz potrawy
jakie przygotowywała babcia – tak rozpoczyna się przedmowa
do właśnie wydanej książki Antoniny Troc – Sosny pt.
„Baćkauszczyna” Muzeum Kultury Materialnej w Rybołach.
Książka o muzeum to bardzo
cenna i ważna inicjatywa. Wiele
osób chętnie ją nabędzie. Jest
ona doskonałym przykładem,
jak propagować i rozszerzać
wieści o wspaniałym muzeum
w Rybołach. Dowiemy się z niej
co to są hołoble, czyhun czy
dzieża. Do czego służą kopańki
i sunduczki. To istna encyklopedia dawnych, minionych czasów. Ksiażka ta z pewnością
zachęci czytelników do odwiedzenia muzeum przy szosie.

Muzeum żyje

Trzy rozdziały
Książka ta nie jest obszerna,
ma 136 stron. Została wydana
na dobrym papierze, zawiera
kolorowe fotograﬁe i składa się
z trzech części. Pierwsza z nich
to zarys historii wsi, szkoły i muzeum. Druga to charakterystyka
piętnastu działów wystawienniczych muzeum. Znajdziemy tu
dokładny opis jak uprawiano
rolę i jakich używano sprzętów w gospodarstwie domowym. Nie zabrakło
informacji o kuchni i jej wyposażeniu,

m.in. pralnię, kuźnię, stolarnię i bibliotekę. Druga jej część to jakby
niezwykle poszerzony opis zwiedzania muzeum w Rybołach. Ostatni
rozdział książki to dokładny katalog
wszystkich eksponatów z zaznaczeniem oﬁarodawcy i jego miejsca zamieszkania. W większości są
to osoby z Ryboł, Pawłów,
Wojszek, Koźlik i okolic. Sporo jest też darów od osób
mieszkających w Bielsku Podlaskim i Białymstoku. Bardzo
dużo eksponatów przekazała
do muzeum sama kustoszka,
a zarazem autorka książki i jej
mąż, ks. Grzegorz Sosna.

dużym pokoju w dawnych domach,
ubiorach codziennego i odświętnego
użytku. Scharakteryzowano w niej

Dokładnie przed rokiem,
w lutym 2011 r. w miesięczniku „Zabłudów i Okolice”
zamieściłem tekst ukazujący
muzeum w Rybołach. Napisałem, że znajduje się w nim
ponad 1500 eksponatów.
Jakie było moje zdziwienie
gdy w/w książce kustoszka
posługuje się już liczbą około 2000. Tytuł tego artykułu
brzmiał „Muzem żyje”. Jak
widać z powyższego tytuł ten
nie był na wyrost. Muzeum
żyje i gromadzi coraz więcej
eksponatów, które koniecznie należy
zobaczyć.
PW

 KRUS informuje
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Białymstoku informuje, że w związku z ogłoszeniem
przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r.,
które wyniosło 3 416 zł 00 gr – od
1 grudnia 2011 r. zmieniły się kwoty przychodu decydujące o zmniej-

szeniu lub zawieszeniu emerytur
i rent.
Aktualne uregulowania to :
− 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
1 024 zł 80 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują
zawieszenie prawa do renty socjalnej),
− 70 % przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia 2 391 zł 20 gr
(dot. emerytur, rent rolniczych
z tytułu niezdolności do pracy
oraz rent rodzinnych),
− 130 % przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia 4 440 zł 80 gr
(dot. emerytur/rent rolniczych
z tytułu niezdolności do pracy
oraz rent rodzinnych).
Barbara Sołomiewicz
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 Kochanym babciom
i dziadkom
Od wielu lat Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś
„Barwa” organizuje w Dobrzyniówce Dzień Babci i Dziadka.
I w tym roku, 27 stycznia spotkało się liczne grono
osób, aby wspólnie świętować to piękne święto.
– Już od ponad 10 lat, a może
i dłużej pamiętamy o babciach
i dziadkach w ich święto. Spotykamy
się, wspólnie świętujemy i śpiewamy
im jak potraﬁmy najlepiej – mówi
Danuta Bagińska, szefowa Stowarzyszenia „Barwa”.
W trakcie styczniowego spotkania
zaprezetowały się najmłodsze dzieci,
starsze i dorośli. Maluchy recytowały
wiersze. Starsi, czyli zespół gitarowy dał prawdziwy koncert. Wykonał

uczestniczenia w tym święcie.
Miłym akcentem podczas imprezy były osobiście przygotowane
przez dzieci małe prezenty i bukieciki
kwiatów wręczone wszystkim babciom, dziadkom i przybyłym gościom. Wśród nich pojawił się Jacek
Lulewicz, burmistrz Zabłudowa wraz
z Mirosławem Maksymiukiem, swoim zastępcą oraz Teresa Teoﬁlewicz,
przewodnicząca Rady Miejskiej Zabłudowa. Nie zabrakło też sołtysa

Dopisała publiczność i zaproszeni goście

znane polskie piosenki na 12 gitar.
Natomiast dorośli, czyli zespół „Barwianka” zaśpiewał „Podlaską balladę”, „Cyt cyt”, „Fajnie jest spotkać
się” i kolędę „Bóg się rodzi” oraz
utwór „100 lat” w specjalnej aranżacji przywiezionej z województwa
świętokrzyskiego.
– Takie spotkanie uważam za
bardzo potrzebne. Dzieci i młodzież
mają okazję zaprezentować wiersze oraz piosenki swoim babciom
i dziadkom – mówi Barbara Sacharewicz, autorka tekstów dla zespołu „Barwinaka” – Oby było takich
imprez jak najwięcej. Jak zauważyła
poetka z Folwark Wielkich to wnuczek zmobilizował ją do wspólnego

Dobrzyniówki Mieczysława Makulewskiego.
Dużą furorę wśród publiczności
zrobił występ zespołu gitarowego
z Dobrzyniówki. Powstał on latem

Występ Karoliny Dziemiańczyk
podczas święta babci i dziadka

ubiegłego roku. Obecnie prowadzą
go Maciej Płoński i Małgorzata Podlewska. Co warto zaznaczyć robią to
bezpłatnie. Wcześniej wspierał ich
również ks. Kamil Ciulkin.
– Zaproponowaliśmy dzieciom
naukę gry na gitarze i oczywiście
wspólne z nimi granie. Ten pomysł
przypadł im do gustu. Obecnie
około 20 młodych osób co wtorek
spotyka się w Dobrzyniówce i spędza swój wolny czas na wspólnym
graniu – informuje Maciej Płoński
i jednocześnie dodaje. – Muzyka jest
niesamowitą rzeczą. Lubimy pomagać innych i to robimy. Dużo radości daje nam, że dzieci przychodzą
i chcą uczyć się grać.

Zespół gitarowy z Dobrzyniówki zachwycił wszystkich zebranych

PW
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 Rozliczenie podatku
dochodowego za 2011 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku
informuje, że do 29 lutego br. przekaże emerytom
i rencistom formularz PIT-40 (roczne obliczenie
podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację
o dochodach uzyskanych od organu rentowego).
Właściwe jednostki KRUS co miesiąc pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur
i rent rolniczych, zgodnie z art. 34
ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób
ﬁzycznych w 2011 r. KRUS potrącała zaliczki na podatek dochodowy
w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę
w danym miesiącu (jeżeli dochód
z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej od początku roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł) minus kwota
46,33 zł (tzw. ulga w zaliczce).
KRUS jako organ rentowy, zgodnie z art. 34 ust. 7 i 8 ww. ustawy,
po upływie każdego roku podatkowego do końca lutego sporządza
i przekazuje emerytom/rencistom
stosowny formularz PIT. Dane podatkowe emerytów/rencistów zawarte
na formularzach PIT, KRUS przekazuje również do urzędu skarbowego
właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta/rencisty, a w przypadku
osób mieszających za granicą – do
urzędu skarbowego właściwego
w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych.
W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę,
wystawiając formularz PIT-40A.
Jeżeli emeryt/rencista otrzyma
z KRUS PIT-40 i poza emeryturą
lub rentą wypłacaną z tego organu

rentowego w 2011 r. nie osiągnął
innego przychodu, który zgodnie
z ustawą podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób
ﬁzycznych (dochód z gospodarstwa
rolnego nie wchodzi do tego przychodu), to emeryt lub rencista nie
ma obowiązku składania w urzędzie
skarbowym dodatkowego zeznania
podatkowego. Podatek obliczony
przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2011.
Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie
formularza podatkowego PIT-40A)
nie oznacza, że emeryt/rencista nie
może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym.
Jeżeli emeryt/rencista stwierdzi,
że korzystniejsze dla niego będzie
rozliczenie podatku z małżonkiem
lub dzieckiem (w przypadku osób
samotnych) – sam składa zeznanie
podatkowe (formularz PIT-36 lub
PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia
2012 roku.
Zeznania takie składają również
emeryci/renciści, którzy:
− chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie (np.
z tytułu wychowywania dzieci,
z tytułu poniesienia wydatków
na cele rehabilitacyjne, z tytułu
dokonania darowizny pieniężnej
na rzecz organizacji pożytku publicznego) lub

− chcą wnioskować o przekazanie
1% podatku należnego na rzecz
wybranej organizacji pożytku
publicznego.
Ponadto informujemy, że KRUS
nie rozliczy podatku dochodowego
emeryta/rencisty za 2011 r. m.in.,
gdy:
− emeryturę/rentę wypłacała w ciągu 2011 r. więcej niż jedna jednostka organizacyjna KRUS (np.
emeryt/rencista zmienił miejsce
zamieszkania i wypłatę emerytury/renty podjęła inna jednostka
organizacyjna KRUS),
− emeryturę lub rentę wypłacała
jednostka organizacyjna KRUS,
a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
− realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
− obniżano w danym roku podatkowym wysokość miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy
w związku ze złożonym przez
emeryta/rencistę oświadczeniem
o wspólnym opodatkowaniu
dochodów z małżonkiem lub
w sposób przewidziany dla osób
samotnie wychowujących dzieci (chyba, że oświadczenie takie
emeryt/rencista wycofał w danym
roku podatkowym).
Jednocześnie zwracamy uwagę, że podatku dochodowego od
osób ﬁzycznych za 2011 r. nie płacą osoby (w tym emeryci/renciści),
których roczny przychód podlegający opodatkowaniu nie przekroczył
3 091 zł.
Iwona Nagórka
KRUS w Białymstoku

 To miejsce czeka na Twoją reklamę.
tel. 85 718 84 43
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Przepisy Pani Basi

 Faworki i róże
40 dkg mąki pszennej, 6 łyżek
gęstej śmietany, 6 żółtek,szczypta
soli, 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
2 łyżki spirytusu. Cukier puder do
posypania i tłuszcz do smażenia.

Smakowite faworki

Mąkę wymieszać ze śmietaną dodać żółtka,sól, proszek do pieczenia
– wszystkie składniki razem wymieszać, dodać spirytus i dokładnie za-

gnieść. Ciasto powinno być gładkie.
wyrobione ciasto wałkować bardzo
cienko, ciąć na paski, paski ponacinać na środku i przewinąć. Faworki
smażyć w gorącym tłuszczu na złoto,
gotowe posypać cukrem pudrem.
Na bazie tego ciasta proponuję
wykonać róże:
Z rozwałkowanego ciasta trzema
szklankami o różnej średnicy wyciąć
taką samą ilość kółek. Każde kółko
naciąć w kilku miejscach, na głębokość około 2 cm, ale na tyle głęboko,
aby nie przeciąć ich do końca. Następnie układać je kolejno największe
kółko, posmarować białkiem, kółko
średniej wielkości, mocno dociskam
środek palcem i również posmarować białkiem i na końcu najmniejsze
kółko, które również należy mocno
docisnąć. Układać tak, aby nacięcia

Smakowite róże

się nie nakładały. Smażyć najmniejszym płatkiem do spodu, na kolor
lekko złoty, później przewrócić na
drugą stronę i jeszcze chwilę smażyć.
Po usmażeniu odłożyć na ręcznik
papierowy, aby róże obciekły z tłuszczu. Po wystudzeniu posypać cukrem
pudrem, a w środek włożyć wisienkę
lub odrobinę marmolady.

 Nowe książki
Miejska Biblioteka Publiczna
w Zabłudowie zaprasza wszystkich
mieszkańców Zabłudowa i okolic do swojej placówki. Biblioteka
powiększyła swoje zbiory o najnowsze bestsellery. Na półki traﬁły
nowości wydawnicze prezentowane poniżej.
Wałęsa D. – Marzenia i tajemnice,
King S. – Dallas”63, Czubaszek M.
– Każdy szczyt ma swój czubaszek,
Filipiuk A. – Aparatus, Steel D. – Hotel Vendome, Eco U. – Cmentarz
w Pradze, Sokół J. – Czas Honoru,
Wilk P. – Lalki w ogniu, Paolini Ch.
– Dziedzictwo ks. 4, Graham M.
– Pani fortuny, Parys M. – Tunel,
Miszczuk J. – Matki, żony, czarownice, Martin R. R. – Taniec ze smokiem
cz. 1, Łysiak W. – Satynowy magik,
Michalak K. – Powrót do Poziomki
oraz wiele innych.
- Każdy zakup książkowy jest dla
nas ogromnym wyzwaniem, staramy się, aby każdy czytelnik był zado-

Nowe książki w zabłudowskiej bibliotece

wolony. Niestety książki są bardzo
drogie i dlatego musimy rozważnie
je kupować – powiedziała Janina

Turecka, dyrektor biblioteki.
MT

12

Zabłudów i Okolice

 ZEGAR (32)
Bramy miejskie pojękiwały jakby
przeczuwając, że głos ligawy zwiastuje, jak ongiś trojański koń w starożytności, podstępne czasy i niegodziwe czyny, które mogą się zalęgnąć
w miasteczku i jego okolicach. Znano
już takich czarodziejów, nazywano ich
czmutarami. Wędrowali od wioski do
wioski, organizowali pokaz swoich
sztuczek na rynkach miejskich. Byli też
w Budowie, przynosząc wieści ze świata i dostarczając rozrywki. Wystarczyło
aby zagrał czmutar a kobiety unosiły
spódnice, wszak wydawało im się, że
są w wodzie a ta podnosi swój poziom. Aby nie zamoczyć przyodziewku, unosiły spódnice coraz wyżej i wyżej. A że nie nosiły wówczas bielizny, to
i widok był szczególny. W Błudowskiej
Wyższej Szkole Odczyniania Cugów
i Spalania Róży nie raz o tym debatowano. Studenci nieustannie stawiali
pytania: czemuż to dzisiaj taki czmut
nie można puścić? Gdzie się zapodzieli
tamci magicy? Odpowiedź była prosta: - w dzisiejszym świecie wszystko
się pokiełbasiło, i pewnikiem nastąpił
już koniec świata o którym wieszczyła ongiś święta Sybilla, że niewiasty
nosić będą w dniach ostatnich męski
przyodziewek. Stąd spodni nie ima
się żaden czmut jak dawniej. Teraz
ludzie chwytają się za noże i inne ostre
narzędzia aby swojego dochodzić!
I nie ważne czy jest to sprawiedliwe,
ważne, że podług ich myśli, zrobaczywiałych i coraz durniejszych obraca
się życie. Świat oszalał i szaleństwo

wlewało się także do Błudowa.
Rumak na Burbuciowej kamienicy
coraz niespokojniej wierzgał aż kopytami pozbawiał dach resztek farby. To nie
wróżyło nic dobrego! Tyleż razy koń na
dachu dawał znać, że demon w owczej
skórze jest już w murach miasta i przekabaca jego mieszkańców.
Dźwięk ligawy paraliżował odtąd każdą miejscową inicjatywę,
pomniejszał dokonania, pluł nienawistną śliną ocierając raz po raz
wargi wyperfumowaną chusteczką
jak przystało na mistrza ligawy. I zdawało się, że jest już bliski zwycięstwa,
że czarodziejski instrument omotał
swoim dźwiękiem oderwanych na
chwilę od telewizyjnych sygnałów
i doniesień, że udała mu się czarodziejska sztuczka… Oczyma wyobraźni widział już swój konterfekt
w złotych ramach dumnie wiszący
w ratuszowej sali posiedzeń. I jego
zausznicy rozpuszczali wieści, że kiedy przekraczał bramę miasta, choć
była to pora zimowa, śpiewały słowiki a szpaki i inne ptactwo oplatały
wchodzącego z ligawą, jak wieńcem.
I zapach różany ścielił się usłużnie
niczym kadzidlany dym. I wiele innych znaków na ziemi i na niebie
zapowiadało tę szczególną chwilę.
Wieża ratuszowa jakoś smętnie,
zapewne pełna rezygnacji, chyliła się
ku ziemi. I nie było to jej odwieczne
prawidło przyciągania ziemskiego, ale
stan jakiegoś niewyrażalnego smutku
i apatii, który przygniatał, a wieża jakby

poddała się nieubłaganemu losowi.
Nagły hałas oznajmił, że odezwały
się znowu nożyczki. I te niklowane,
i te, które pokrywała żarłoczna rdza,
hałasowały nawet lata całe bezczynnie wiszące gdzieś w schowku a którymi strzygło się niegdyś owce, teraz
i one pojękiwały dotknięte niepokojem. Ktoś uderzył w stół przerywając
milczenie. Milkliwe dotąd naparstki
podawały wieść igłom. Rozpoczęto
fastrygowanie nowej rzeczywistości, umęczenia „dla dobra sprawy”
i wszelakich atrybutów, które by poświadczały jak wielkie i odpowiedzialne są nadzieje niezrealizowane.
Chyliła się wieża ratuszowa. Niejedno już widziała. Zmęczenie ogarniało jak wówczas, kiedy postawiono
na rynku Postument Wszechwiedzącego Lenina. Wówczas strach ogarnął miasteczko i zakneblował usta.
Tylko lizusostwo nabierało swoich
kształtów. Teraz pojawił się plakat
aby wyciszyć hałaśliwe nożyczki. Na
plakacie umieszczono informację, że
wszelakie podobieństwo jest przypadkowe i niezamierzone.
Bramy miasta nad Mieletyną nadal
w skrzypieniu starczym otwierały swoje
podwoje. Coraz więcej cudzoziemców
odwiedzało miasto. Niesprzedane towary pozostawiali kupcy w Zulowym
supermarkecie. Walonki nadal cieszyły
się ogromnym popytem. Kolejka ustawiała się już za Burbuciową kamienicą.
Tylko klacz na dachu tejże kamienicy
była nadal niespokojna, jakby apokaliptyczne moce sprzęgły się z mrozem
i sny napełniały lękiem.
Błudowianin

 „Baje, bajki, bajeczki…” coraz bliżej
Dużymi krokami zbliżają się gminne eliminacje do XXV konkursu recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki…”.
W związku z tym zachęcamy chętne
dzieci ze szkół podstawowych z te-

Zabłudów
i Okolice

renu gminy Zabłudów do poszukiwania – przy wsparciu opiekunów
– konkursowego repertuaru.
Więcej szczegółów oraz kartę zgłoszeniową będzie można

znaleźć na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie pod adresem
www.moak-zabludow.pl
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