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 MOPS
wyróżniony
Z Piotrem Torbiczem,
kierownikiem Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zabłudowie rozmawia
Piotr Woroniecki
18 listopada br. zabłudowski
MOPS otrzymał w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wyróżnienie. Za co je otrzymaliście?
Wyróżnienie to dla nas wielka nobilitacja i dowartościowanie pracy naszego ośrodka. Od 25 lat zabłudowski
MOPS jeszcze nigdy nie został tak doceniony, na taką skalę. Do tej pory tylko
pojedyńcze osoby były nagradzane medalami i wyróżnieniami za zasługi dla
pomocy społecznej. W końcu Podlaski
Urząd Wojewódzki docenił cały nasz
ośrodek i przyznał nam wyróżnienie
za pracę na rzecz drugiego człowieka. Jest to dla nas ogromny zaszczyt
i jednocześnie wyzwanie, aby jeszcze
lepiej pracować na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia z naszej gminy.

Wyróżniona ekipa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie.
Od lewej stoją: Teresa Wiercińska, Danuta Matysewicz, Ewa Baniel, Barbara
Ostaszewska, Piotr Torbicz, Jadwiga Leoniuk, Ewa Żukowska, Iwona
Kuklińska i Katarzyna Baniel.
Słyszałem, że ma Pan pomysł na
zaadaptowanie budynku po byłej
szkole podstawowej w Krynickich.
Pomysłów mamy sporo, gorzej
jednak z ich realizacją. Myślę, że
w obecnej kadencji będzie nam łatwiej je wprowadzać w życie. Pomysł
jest bardzo prosty. Widzimy potrzebę

stworzenia w budynku po byłej szkole
podstawowej w Krynickich gminnego,
środowiskowego domu samopomocy
z elementami hostelu. Miałby on na
celu zapewnienie osobom w wieku
starszym, schorowanym możliwości

cd. na str. 3
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 Radni uchwalili podatki
Podatki zdominowały
ostatnią sesję Rady Miejskiej
w Zabłudowie, która odbyła
się 30 listopada br.
Z uwagi na fakt, iż od 2012 roku
stawki w podatku od nieruchomości
nie uległy zmianie, Radni określili
wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok. I tak najistotniejsze z nich to: od budynków
lub ich części mieszkalnych należy
zapłacić 0,66 zł od 1 m2 powierzchni, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 20,20 zł od 1 m2 powierzchni,
a od budynków pozostałych 5,00 zł
od 1 m2 powierzchni. Od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej kwota wynosi
0,83 zł od 1 m2 powierzchni, od
gruntów pozostałych 0,29 zł od 1
m2 powierzchni, a od gruntów znajdujących się pod budynkami wybudowanymi na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania
przestrzennego pod budownictwo
rekreacyjne – 0,42 zł od 1 m2 powierzchni

Środki transportu
Radni podjęli również uchwałę
w sprawie stawek w podatku od
środków transportu. W roku 2016 na
terenie Gminy Zabłudów będą obowiązywały stawki na poziomie roku
2015,a wynoszą one od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony do
5,5 tony włącznie zapłacimy kwotę
550 złotych, powyżej 5,5 ton do 9 ton
włącznie - 970 złotych, zaś powyżej
9 ton do poniżej 12 ton kwotę 1.170
złotych.
Stawki podatku od ciągników
siodłowych lub balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów przedstawiają się następująco: od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
zapłacimy 920 złotych, powyżej 5,5
ton do 9 ton włącznie – 1050 złotych
i powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
kwota podatku wynosi 1220 złotych.
Inne stawki podatku obowiązują
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej
i wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi. Rozpoczynają się od 1160
złotych przy dwóch osiach a kończą

Jedna z jesiennych sesji zabłudowskiej Rady Miejskiej

się do kwoty 2560 złotych przy czterech i więcej osi.
Podobna sytuacja ma miejsce przy
ciągnikach siodłowych lub balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi. Tutaj również kwoty wahają
się od 1160 złotych (dwie osie) do
2660 złotych (trzy i więcej osi).
Natomiast od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego podatek wynosi 540 złotych..
Podatek rolny
Radni obniżyli cenę skupu żyta.
Kwotę 53,75 złotych obniżyli do
50,00 złotych za kwintal. Ta obniżona
stawka spowoduje zmniejszenie wymiaru podatku rolnego za 2016 rok.
Opłata targowa
Radni wprowadzili uchwałą także
stawki opłaty targowej, zasady jej
poboru i terminy płatności. Od Nowego Roku dzienna opłata targowa
przy sprzedaży inwentarza żywego
będzie wynosiła 5 zł; przy sprzedaży
z samochodu ciężarowego i autobusu - 20 zł, z samochodu dostawczego i osobowego - 16 zł, z wozu
konnego, czy z ciągnika rolniczego
z przyczepą - 7 zł, przy sprzedaży
z obwoźnego punktu gastronomii 20 zł; przy sprzedaży obnośnej z ręki,
kosza, wózka - 5 zł; przy sprzedaży
z namiotu - 20 zł; przy sprzedaży ze
straganu, stołu - 10 złotych.
Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu
sprzedaży. Sprzedający może uiścić ją
w dniu sprzedaży na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
PW
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pobytu na stałe. Kolejnym zadaniem
takiego domu byłaby możliwość przenocowania osób bezdomnych, które w okresie zimowym mają z tym
problem. Obecnie na terenie gminy
mamy sześć takich osób. Pięć z nich
jest umieszczanych w noclegowniach
w Białymstoku, a jedna odmawia jakiejkolwiek pomocy i chce pozostać
w dotychczasowym miejscu.
Środowiskowy dom samopomocy jest skierowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi. Na chwilę obecna mamy około 20 osób potencjalnie
chętnych, które brałyby udział w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych
i rehabilitacyjnych. Zatrudnieni byliby
tam specjaliści, którzy zajmowaliby się
nimi. Stworzylibyśmy więc nowe miejsca pracy, tak potrzebne w obecnych
czasach. Osoby niepełnosprawne w takim domu czułyby się dowartościowane, a jednocześnie miałyby okazję
rozwijania swoich talentów. A mają
ich sporo - szczególnie manualnych.
A skąd zdobyć pieniądze na utworzenie tego środowiskowego domu
samopomocy?
80 proc. inwestycji byłoby finansowanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, który dysponuje stosowanymi środkami finansowymi.
Z tych pieniędzy moglibyśmy wykonać modernizację obiektu pod kątem

jego wyposażenia oraz zaadaptować
otoczenie wokół samego budynku,
czyli zakupić ławki, pobudować alejki, boisko czy plac do integracji osób.
Oczywiście w zależności od potrzeb
i umiejętności niepełnosprawnych. Pozostałe 20 proc. to wkład własny, czyli
sam budynek i działka wokół niego.
Jeśli brakowałoby nam pieniędzy to
należałoby zabezpieczyć w budżecie
gminy stosowną kwotę. Należy zaznaczyć, że są pieniądze nie tylko na
stworzenie tego środowiskowego
domu samopomocy, ale również na
jego normalne funkcjonowanie w kolejnych latach. W budżecie wojewody
są zarezerwowane pieniądze w kwocie
1200 złotych miesięcznie na jednego
podopiecznego. Oprócz tego możemy
skorzystać ze środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych chociażby na
zakup samochodu do transportu niepełnosprawnych. To auto byłoby także
do wykorzystania dla innych mieszkańców naszej gminy. Z powyższego
wynika, że pieniądze są, tylko należy
z nich umiejętnie skorzystać. Oczywiście najpierw należy podjąć decyzję
o utworzeniu środowiskowego domu
samopomocy, do czego wszystkich
zachęcam, szczególnie władze gminy.
Program aktywizacji lokalnej. Co
to jest i do kogo jest adresowany?

Trafił Pan w moje hobby i marzenie.
Program aktywizacji lokalnej (w skrócie - PAL) to bardzo szerokie pojęcie
adresowane do odbiorów pomocy
społecznej, którzy borykają się z problemami zawodowymi i wychowawczymi. W jego ramach chcielibyśmy
stworzyć Centrum Integracji Społecznej (w skrócie CIS). Takie zalążki mieliśmy już w Zabłudowie, gdy współpracowaliśmy z MOPS w Łapach i z jed-nym ze stowarzyszeń z Białegostoku.
Wspólnymi siłami aktywizowaliśmy
naszych mieszkańców organizując im
różne kursy zawodowe i szukaliśmy
im miejsc zatrudnienia. Efekty naszych
działań były naprawdę bardzo dobre.
43 proc. przeszkolonych osób znalazło pracę. W takim centrum integracji
społecznej ludzie korzystali z porad
psychologa czy doradcy zawodowego.
Kolejnym etapem byłoby ukończenie
warsztatów a następnie odbycie półrocznych staży zawodowych. Po ich
pozytywnym przejściu osoby kierowane byłyby do odpowiednich firm
i zakładów pracy. Uważam, że jest to
jeden z nielicznych programów aktywizowania osób bezrobotnych, który się
sprawdza i przynosi konkretne efekty.
Przychodzą do nas ludzie, którzy dowiedzieli się o naszych wcześniejszych
działaniach i szukają u nas stosownych
szkoleń. Dlatego będę zabiegał, aby
takie centrum integracji społecznej
ruszyło w Zabłudowie na stale.
Dziękuję bardzo za rozmowę.

Serdeczneżyczeniawieluradosnychdoznańzokazji
ŚwiątBożegoNarodzenia,
wszystkiegoconajlepszewkażdymdniu
nadchodzącegoNowego2016Roku
życzą
pracownicyMiejskiegoOśrodkaAnimacjiKulturywZabłudowie
MiejskiegoOśrodkaPomocySpołecznejwZabłudowie
MiejskiejBibliotekiPublicznejwZabłudowie
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 Rudnia waleczna, choć z kontuzjami
– To nie jest zły wynik –
tak Radosław Klepacki,
trener Rudni Zabłudów
podsumował jedenastą pozycję
zespołu w tabeli IV ligi po
zakończeniu rundy jesiennej.
– IV liga to nie przelewki, poziom
meczów jest znaczący. Nie ma przypadkowych zawodników i drużyn.
Trudno o zdobycie trzech punktów
w meczu. Każdy z każdym może wygrać czy przegrać – mówi szkoleniowiec Rudni.
– Myślę, że bylibyśmy wyżej w tabeli, gdyby nie kontuzje, które przytrafiły się naszym zawodnikom. Sam
jestem tego przykładem. Podczas meczu z Cresovią Siemiatycze doznałem
złamania piątej kości śródstopia, co
wyeliminowało mnie z dalszej walki
o punkty. Na rozpoczęcie sezonu mieliśmy sprawnych dwudziestu chłopaków, a już w jego trakcie kontuzji doznało pięciu z nich – zauważył trener.
Radosław Klepacki zaznaczył, ze
biorąc pod uwagę całą rundę, to nasz
wynik nie jest zły. Po stracie zawodników okazało się, że ambicji i zaangażowania chłopakom nie brakowało.

Ostatni mecz z KS Michałowo był tego najlepszym przykładem.
Na wyjeździe pokonali
przeciwnika aż 4:1.
Na pytanie dlaczego Rudnia straciła tak
dużo bramek w rundzie
trener odpowiedział,
że w zespole była spora rotacja. - Linia defensywna popełniła sporo
błędów, które zawodni- Radosław Klepacki, trener Rudni Zabłudów
cy drużyn przeciwnych
wykorzystali strzelając gole. Inni pił- łatwe, ponieważ szykuje się reorganikarze Rudni nie ustrzegli się również zacją III ligi, co wiąże się ze zmianami
błędów indywidualnych. W sumie w IV, do której spadną trzy zespoły, zaś
przez nasze błędy przegraliśmy kilka od sześciu do ośmiu drużyn odejdzie
meczów – dodał szkoleniowiec Rudni. do okręgówki. W przyszłym sezonie
Radosław Klepacki docenia wysiłek chcemy grać dalej w IV lidze, z niei zaangażowanie wszystkich piłkarzy złymi zespołami na dobrych boiskach
Rudni. Nie chce nikogo wyróżniać, lecz – stwierdził Radosław Klepacki.
cieszy się, że 16-letni junior, Mateusz
Po rundzie jesiennej klub z ZabłuLewicki dostał szansę gry w seniorach dowa zdobył dwadzieścia punktów.
i dobrze się zaprezentował, szczegól- Wygrał i zremisował po pięć spotkań,
nie w meczu z KS Michałowo.
przegrał zaś jedenaście. Strzelił dwa– Naszym głównym celem na nad- dzieścia siedem bramek, stracił aż
chodząca rundę wiosenną jest utrzy- czterdzieści.
PW
manie się w IV lidze. Nie będzie to

KOMUNIKAT
Uwaga! Policjanci z Zabłudowa ostrzegają przed nieuczciwymi akwizytorami.
W związku z licznymi przypadkami zgłoszeń odnotowanych przez Policję na terenie powiatu białostockiego dotyczących wprowadzania w błąd odbiorców energii elektrycznej co do zawierania umów
na jej dostarczanie policjanci z Zabłudowa apelują o rozważne i przemyślane podejście do akwizytorów
proponujących świadczenie usług w tym zakresie.
Z posiadanych informacji wynika, że akwizytorzy proponują najczęściej ludziom w podeszłym wieku usługę polegającą na przeniesieniu liczników energii elektrycznej na zewnątrz budynku twierdząc, że jest to wymóg wynikający
z prawodawstwa Unii Europejskiej. Po wejściu przez nich w posiadanie danych personalnych potencjalnych klientów
przedstawiane są im do podpisania umowy o zmianę dostawcy energii elektrycznej, które to nieświadomi tego klienci
podpisują, nie otrzymując przy tym egzemplarza podpisanej umowy.
Aby ustrzec się przed takimi zdarzeniami należy zachować daleko posuniętą ostrożność i rozwagę. Przed upewnieniem się, co do intencji akwizytorów nie należy okazywać im dokumentów tożsamości i posiadanych rachunków za
energię elektryczną.
Zanim zdecydujemy się na podpisanie jakichkolwiek dokumentów najpierw szczegółowo zapoznajmy się z ich treścią
i wynikającymi z niej zobowiązaniami. Nie podpisujmy umów i dokumentów, których treści nie rozumiemy. Gdy jednak
zdecydujemy się na zawarcie umowy bezwzględnie żądajmy jej egzemplarza.
Jeżeli podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustami lub naciągaczami niezwłocznie skontaktujmy się z Policją!
KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W ZABŁUDOWIE
kom. Piotr Zdrodowski
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 Patriotyczne śpiewanie
Święto Niepodległości można
w różny sposób obchodzić.
Jedni składają wieńce, inni
zmagają się w biegach
ulicznych, niektórzy zaś
śpiewają pieśni patriotyczne.
Tak też było w Zabłudowie
12 listopada br. Tego
dnia odbył się V Festiwal
Pieśni Patriotycznych.

zauważyła, że dzieci bardzo chętnie
i z wielką radością przygotowywały się
do występu. – Dużym przeżyciem było
dla nich przebranie się w piękne stroje.
Dziewczynki były bardzo zadowolone
z kolorowych spódnic i czerwonych
korali, zaś chłopcy byli dumni ze strojów ułańskich. Jestem z ich występu
naprawdę bardzo zadowolona – zaznaczyła.

Szkołę Podstawową w Dobrzyniówce
reprezentował duet
Jednym z gości festiwalu był Wiesław Czajkowski, radny Rady Miejskiej
w Zabłudowie, który po raz pierwszy
wziął w nim udział. – Było wspaniale.
Podczas pewnych piosenek łzy zakręciły mi się w oczach. Myślę, że zapoczątkowana pięć lat temu impreza będzie
kontynuowana w następnych latach
– dodał radny.
– Poziom wykonywanych utworów
z roku na rok rośnie. Dzieci są dobrze
przygotowane i bardzo zaangażowane. Liczę, że osoby, które były tu pierwszy raz pojawią się i w przyszłym roku
– zaznaczyła Barbara Trusiuk, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce.

Największy aplauz na festiwalu wzbudziły barwnie przebrane pierwszaki
Podczas imprezy wystąpiło dwanaście zespołów, duetów i grup dziecięcych. Zdecydowaną większość wykonawców stanowili uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Zabłudowie. Byli też
przedstawiciele szkół podstawowych
w Białostoczku, Rafałówce i Dobrzyniówce. Festiwal zakończył się występem chóru leśników z Białowieży.
Oprócz popularnych pieśni typu
„Pierwsza Kadrowa”, „Przybyli ułani
pod okienko” można było usłyszeć
utwory mniej znane, jak np. „Mazurek
legionistów”, Rotę Piłsudczyków” czy
„Pieśń Orląt Lwowskich”.
Jedna z grup, a dokładnie uczniowie
klasy IB ze Szkoły Podstawowej w Zabłudowie zapamiętają występ na dłużej. Pomimo, że wystąpili po raz pierwszy to otrzymali najgorętsze brawa.
Ich wychowawczyni Sylwia Popławska

Klasa III B podczas festiwalu

PW
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 Można wiele zrobić
Wykonanie dokumentacji
budynku, który spełni rolę
wiejskiego domu kultury,
garażu OSP i biblioteki
w Rafałówce, budowa sceny
w Krynickich czy placu zabaw
w Halickich – oto niektóre
propozycje, które znalazły się
we wnioskach dotyczących
wykorzystania pieniędzy
z funduszu sołeckiego.
Jednak najczęściej powtarzały
się postulaty o zakup
tabliczek informacyjnych
i znaków kierunkowych.
W pismach przedłożonych burmistrzowi Zabłudowa znalazło się sporo
interesujących propozycji. I tak sołtys
Dobrzyniówki zaproponował naprawę
i renowację boiska wraz z zakupem nowych bramek, jak również doposażenie
placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Dobrzyniówce.

Zagospodarowanie parku zabytkowego w Białostoczku oraz wysprzątanie
działki i renowację znaku POM postuluje
sołtys tej wsi. Sołtys Łubnik złożył wniosek o montaż lamp oświetleniowych
wzdłuż drogi 68 i 144, zaś sołtys Ryboł
budowy 70 metrów chodnika.
Mieszkańcy Halickich wyszli z propozycją zagospodarowania niedokończonego boiska poprzez jego podział na
trzy części: siłownia, plac zabaw i małe
boisko. W 2016 roku chcą swój fundusz sołecki przeznaczyć na postawienie
zjeżdżalni, huśtawek i ścianki wspinaczkowej. – Celem naszego wniosku jest
zachęcenie wszystkich mieszkańców Halickich i okolic do aktywnego spędzania
czasu i korzystania z miejsc rekreacyjnych położonych w otoczeniu lasu – napisał Jacek Czajkowski, sołtys wsi.
Prawie 8 tys. złotych sołtys Koźlik
zaplanowała na wymianę okien i drzwi
w świetlicy wiejskiej. – Jest to miejsce
spotkań integracyjnych mieszkańców

i prób zespołu folklorystycznego „Reczańka” – zaznaczyła w uzasadnieniu
wniosku Ala Kamieńska, sołtys wsi.
W Folwarkach Tylwickich zamierzają
wydatkować 7 tys. złotych na doprowadzenie wody do budynku świetlicy
wiejskiej wraz z jej rozprowadzeniem
wewnątrz.
Natomiast Mirosław Zakrzewski,
sołtys z Krynickich prawie 7 tys. chce
przeznaczyć na budowę sceny m.in. na
festyny, zaś 5 tys. złotych na zakup krzeseł i stolików do świetlicy.
Warunkiem zatwierdzenia wniosków
pod względem formalnym było m.in.
rzetelne oszacowaniem kosztów danego zadania. Obowiązek ten spoczywał
na osobach zgłaszających to przedsięwzięcie.
Dokładny plan części zadań z funduszu sołeckiego znajdziecie Państwo
w dołączonej do tekstu tabeli, część druga ukaże się za miesiąc.

Przedsięwzięcia uchwalone przez zebrania wiejskie
Aleksicze
Białostoczek

Bobrowa

Ciełuszki
.Dawidowicze
Dobrzyniówka

Folwarki Małe

Folwarki Wielkie
Folwarki Tylwickie

Gnieciuki
Halickie
Kamionka

Zakup żwiru z dostawa i wyrównaniem
Zakup i montaż znaków kierunkowych
Wysprzątanie działki nr 521/43 i renowacja znaku POM
Wbudowanie tablic informacyjnych dla mieszkańców kolonijnych
Zagospodarowanie parku zabytkowego w Białostoczku
Wykonanie tablic informacyjnych dla mieszkańców kolonijnych
Wykonanie tablicy informacyjnej
Zakup 2 piłek do gry w piłkę nożną
Wytyczenie i oznakowanie granic oraz uporządkowanie działki nr742
Wymiana okien w budynku byłej szkoły w Ciełuszkach
Wymiana okien i drzwi w budynku świetlicy wiejskiej
Tablice informacyjne dla mieszkańców kolonii
Tablice ogłoszeniowe 3 szt.
Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce
Naprawa i renowacja boiska oraz zakup bramek na boisko piłkarskie

PW
Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia
5 664.48 zł
1 000.00 zł
1 500.00 zł
500.00 zł
7 335.77 zł
1 500.00 zł
2 000.00 zł
220.00 zł
4 128.66 zł
7 710.00 zł
7 350.00 zł
2 000.00 zł
2 950.48 zł
10 000.00 zł
10 000.00 zł

Zakup sprzętu rekreacyjno – gimnastycznego (odbitek, wioślarz) do zamontowania

5 000.00 zł

na zewnątrz, na terenie przyległym do świetlicy
Zakup gotowej wiaty lub materiałów do samodzielnego wykonania drewnianej

2 700.00 zł

wiaty, zadaszenia, miejsca na ognisko w otoczeniu świetlicy
Wynagrodzenie opiekuna dzieci (umowa zlecenie) podczas prowadzenia zajęć

2 500.00 zł

w świetlicy wiejskiej – jeden raz w tygodniu po 2h przez 25 tygodni
Zakup sprzętu audio do odtwarzania muzyki, na wyposażenie świetlicy wiejskiej

1 000.00 zł

w Folwarkach Małych
Remont, kuchni, korytarza i pomieszczenia socjalnego (wymiana posadzek)
Zajęcia kulinarne dla dzieci
Doprowadzenie wody do budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozprowadzeniem

8 567.61 zł
300.00 zł
7 000.00 zł

wewnątrz
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa – zakup żwiru
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku świetlicy wiejskiej
Budowa placu zabaw dla dzieci
Zakup 15 szt. Tablic kierunkowych wraz z metalowymi słupkami i właściwym opisem
Zagospodarowanie i uprzątnięcie placu
Wykonanie fundamentu i posadzki altany

2 831.48 zł
7 242.80 zł
12 337.00 zł
1 500.00 zł
4 500.00 zł
3 668.28 zł

Kwota łączna
6 664.48 zł
9 335.77 zł

7 848.66 zł

7 710.96 zł
7 352.95 zł
24 950.48 zł

11 208.44 zł

8 867.61 zł
9 831.48 zł

7 242.80 zł
12 337.00 zł
9 666.24 zł
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Kaniuki
Kołpaki
Kowalowce
Koźliki
Krynickie
Kucharówka
Kudrycze

Kuriany

Laszki
Łubniki
Małynka
Miniewicze
Nowosady
(świetlica wiejska)
Ochremowicze
Olszanka

Ostrówki
Pasynki
Płoskie

Protasy

Rafałówka

Zakup materiałów do remontu wnętrza świetlicy
Remont przepustu na drodze gminnej nr dz. 1083/3 (zakup przepustu i żwiru wraz

6 829.71 zł
6 334.01 zł

6 829.71 zł
6 334.01 zł

z usługą)
Wytyczenie odcinka drogi gminnej nr 72
Naprawa odcinka drogi gminnej
Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej
Zakup krzeseł i stolików do świetlicy wiejskiej
Budowa sceny
Zakup tabliczek kierunkowych z numerami posesji+4 worki cementu
Wykonanie oświetlenia
Poprawa stanu drogi gminnej nr 47 poprzez utwardzenie kruszywem wraz z wy-

2 000.00 zł
5 463.00 zł
7 738.50 zł
5 000.00 zł
6 979.53 zł
2 250.00 zł
5 984.21 zł
6 800.00 zł

7 463.11 zł

konaniem niewielkiego rowu
Zakup materiałów do orynnowania i podsufitki w świetlicy wiejskiej
Rozebranie fundamentów i ław budynku po byłej szkole
Wytyczenie granic działki oraz wykonanie projektu zagospodarowania działki na

1 626.00 zł
4 000.00 zł
4 500.00 zł

cele kulturalno – sportowe wraz z oświetleniem
Wykonanie posadzki cementowej na pow. Ok. 100 m2 na pozostawionych częściach

2 000.00 zł

fundamentów szkoły
Zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych na istniejących słupach elektrycznych

1 500.00 zł

na drodze nr 345 przy posesji nr 23 B i 37A
Koszenie trawy na działce nr 153,5 i utrzymanie porządku na tej działce
Wyrównanie terenu zgodnie z projektem zagospodarowania, nawożenie ziemi

500.00 zł
9 318.01 zł

i zasianie trawina działce gminnej
Wypełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej ulicy
Montaż lamp oświetleniowych wzdłuż drogi 68 i 144
Remont dróg gminnych poprzez dowóz żwiru i wyrównanie
Tablica informacyjna (zakup i montaż)
Naprawa drogi Miniewicze – Ostrówki
Wykonanie tynków wewnętrznych
Zakup i ułożenie terakoty
Dowóz tłucznia i wyrównanie na odcinku drogi gminnej – ulicy we wsi Ochremowicze
Zakup i montaż altanki metalowej
Budowa Mini Golfa
Wykonanie ogrodzenia z siatki
Wymiana stolarki drzwiowej, okiennej oraz parapetów w świetlicy
Naprawa odcinka drogi gminnej
Oświetlenie
Lustro
Tabliczki kierunkowe
Naprawa odcinka drogi gminnej
Zakup farby i pędzli do odnowienia placu zabaw
Zakup kosiarki spalinowej
Zakup listew wykończeniowych oraz wykonanie schodów wejściowych do „świetlicy”
Zakup biurka lub stołu oraz 30 krzeseł
Nawiezienie ziemi na boisko sportowe, wyrównanie terenu, zakup i posianie trawy

6 554.32 zł
10 519.96 zł
7 077.56 zł
1 500.00 zł
4 448.46 zł
3 000.00 zł
5 151.59 zł
6 581.86 zł
3 000.00 zł
1 000.00 zł
2 636.94 zł
7 463.00 zł
8 000.00 zł
4 000.00 zł
800.00 zł
900.00 zł
2 000.00 zł
500.00 zł
2 000.00 zł
1 000.00 zł
2 000.00 zł
5 956.00 zł

boiskowej
Remont boiska szkolnego
Zakup znaków informacyjnych
Spotkanie integracyjne
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku, który spełni rolę

2 000.00 zł
2 000.00 zł
2 000.00 zł
13 277.41 zł

19 277.41 zł

8 400.00 zł
2 000.00 zł
4 700.00 zł
2 000.00 zł
9 143.00 zł
6 829.71 zł
11 208.44 zł
6 994.95 zł
6 519.00 zł
10 000.00 zł
1 015.66 zł

17 100.00 zł

7 738.50 zł
11 979.53 zł
8 234.21 zł
8 426.98 zł

21 811.01 zł

6 554.32 zł
10 519.96 zł
7 077.56 zł
5 948.46 zł
8 151.59 zł
6 581.86 zł
6 636.94 zł

7 463.00 zł
8 000.00 zł
7 700.00 zł

11 456.00 zł

Wiejskiego Domu Kultury, garażu OSP, Biblioteki z uwzględnieniem rozbiórki starych
Ryboły

Rzepniki
Sieśki
Skrybicze
Solniki
Tatarowce
Zabłudów Kolonia

Zacisze
Zagruszany

Zajezierce
Zwierki

Żuki
Żywkowo
Razem

budynków WDK i OSP
Budowa chodnika 70 m bieżących
Zakup kosy spalinowej 1,9 KM STIHL FS 1304 – mix + zapas żyłki
Wykonanie ogrodzenia basenu strażackiego
Zakup krzeseł uczniowskich CEZAR – 30 szt
Wymiana instalacji elektrycznej
Naprawa drogi gminnej poprzez dowóz |wiru i wyrównanie
Naprawa drogi gminnej nr 589 i 601 w Skrybiczach
Montaż barierek na mostkach ułożonych na drogach gminnych
Wykonanie wiaty nad stół i ławki
Naprawa drogi gminnej
Zakup drukarki i art. papierniczych i UPS do świetlicy socjoterapeutycznej w Zabłudowie
Naprawa odcinka drogi gminnej poprzez dowóz żwiru i wyrównanie
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne siłownia na powietrzu
Zakup ławek i koszy
Zakup materiału do montażu
Wykonanie i osadzenie znaków informacyjnych
Rzeźba – jedna bądź dwie (do negocjacji)
Kosiarka spalinowa
Spotkania integracyjne
Dokończenie remontu łazienki
Zakup namiotu
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej
Dowóz żwiru i wyrównanie drogi we wsi Żywkowo

6 692.01 zł
8 800.00 zł
1 000.00 zł
30.00 zł
1 500.00 zł
6 000.00 zł
2 000.00 zł
2 000.00 zł
7 000.00 zł
1 227.39 zł
7 463.11 zł
6 389.08 zł

9 143.00 zł
6 829.71 zł
11 208.44 zł
6 994.95 zł
6 519.00 zł
11 015.66 zł

6 692.01 zł
9 830.00 zł

7 500.00 zł
12 227.39 zł

7 463.11 zł
6 389.08 zł
426 113.38 zł
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 Rywalizowali na matach
Międzywojewódzki Turniej
Młodzików i Dzieci w Zapasach
i Sumo – oto pełna nazwa
imprezy sportowej, która
odbyła się 6 grudnia w hali
sportowej Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Zabłudowie.
Zgromadziła aż 178
zawodników i zawodniczek.
Ogromny sukces odnieśli miejscowi zapaśnicy i zapaśniczki. Poniżej
przedstawiamy tylko tych, którzy
zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach. Wśród młodzików najlepszy był Ernest Lipski, w kategorii
minizapasy dziewcząt - Patrycja Durys i Zuzanna Lewicka, sumo – dzieci – dziewczyny - Amelia Bokiniec,
Magdalena Durys, Maja Kalbarczyk
i Hanna Lewicka, zaś w sumo – dzieci – chłopcy - Kacper Hojka, Bartosz
Głowacki i Dawid Szmurło.
– Cieszę się, że tego rodzaju imprezy dotarły do Zabłudowa. Widzę,
ogromne zainteresowanie dzieci
i młodzieży oraz chęć konkurowania. Sport uczy uczciwej rywalizacji
i tego życzę, nie tylko zawodnikom
na dzisiejszym turnieju, ale nam
wszystkim w różnych obszarach

Walki były naprawdę zacięte
naszego życia – zauważył Adam Tomanek, burmistrz Zabłudowa.
Jedną z matek, której córka startowała w turnieju i uczęszcza na
zajęcia zapasów jest Marlena Sidorowicz z Dobrzyniówki. – Moja córka
po raz pierwszy wzięła udział w turnieju mini sumo i zwyciężyła w swojej kategorii. Pomimo, że tylko dwa
lata ćwiczy ten sport, to poradziła
sobie świetnie. Te zajęcia dobrze

Dziewczynki bez problemów radziły sobie ma macie

wpływają na jej sprawność, na jej
kręgosłup. Jest bardziej wytrzymała
i jednocześnie zaborcza. Fizycznie
potrafi zrobić o wiele więcej rzeczy.
Nie ma problemów z pompkami czy
brzuszkami. Chodzi wyprostowana
i nie garbi się. I co ważne jest o wiele
odważniejsza i łatwiej nawiązuje
kontakty z innymi dziećmi. Jestem
bardzo zadowolona i chciałabym,
aby ćwiczyła nadal. Polecam wszystkim dzieciom zajęcia zapasów i mini
sumo w Zabłudowie – zaznaczyła
zadowolona kobieta.
– Przyjeżdżamy na tego typu zawody, aby podnosić swoje kwalifikacje, a przy okazji porównać poziom
wyszkolenia pomiędzy zawodnikami poszczególnych klubów z terenu
województwa podlaskiego – stwierdził Andrzej Koncewicz, trener Klubu Sportowego „Olimpik” Suwałki, który dodał: – Sport zapaśniczy
wszechstronnie przygotuje dzieci
do innych dyscyplin sportowych.
Jest tzw. ogólnorozwojowy. Później
nie będą miały żadnych problemów
z uprawianiem np. siatkówki czy
koszykówki.
Władysław Kierdelewicz, prezes
Podlaskiego Związku Zapaśniczego
jak zawsze chwali zawody w Zabłu-
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dowie. – Organizujemy turnieje tutaj, ponieważ zawsze mamy dobrą
atmosferę. Tu jest Andrzej Samsonowicz, który swoją osobą zachęca
dzieci do uprawiania sportów, a przy
okazji dopilnuje, aby zmagania na
macie odbywały się w należytym
porządku.
Warto wspomnieć, że w zabłudowskim turniej uczestniczyli reprezentanci ośmiu klubów z województwa podlaskiego, od Suwałk
po Juchnowiec, a w klasyfikacji drużynowej UAKS „Podlasie” Zabłudów
- Białystok zdobył 58 punktów i zajął
pierwsze miejsce.
PW

Każda walka kończyła się zwycięstwem jednego z zawodników

 Dom z Pawłów nagrodzony
W gminie Zabłudów jest
wiele pięknych i dobrze
zachowanych domów.
W tegorocznej edycji konkursu
na najlepiej zachowany zabytek
wiejskiego budownictwa
drewnianego drugie miejsce
zajął dom Luby i Mikołaja
Krasnodembskich z Pawłów.
– Dom ten został wybudowany
w 1945 roku. Od czasu budowy nie
przeprowadzano w nim większych remontów. Jest to drewniany budynek
o zrębowej konstrukcji ścian, do którego od strony podwórka dobudowana
jest część gospodarcza – napisał Artur
Gaweł w specjalnie wydanym folderze
z tego konkursu. – W zewnętrznej bryle domu uwagę zwracają zwłaszcza
drewniane okna zdobione okiennicami
i nadokiennikami. Detale zdobnicze
przybito również do naroży. Wnętrze
podzielone jest trzy pokoje, kuchnię,
sień i komorę. Kaflowy trzon kuchenny
posiada okap oraz tzw. „leżankę”, czyli
dobudowaną część pieca w formie
ławy służącą do wypoczynku.
– Komisja konkursowa przyznając
nagrodę budynkowi mieszkalnemu
Luby i Mikołaja Krasnodembskich doceniła przede wszystkim stan zachowania jego wnętrza – stwierdził An-

Dom Luby i Mikołaja Krasnodembskich z Pawłów zajął drugie miejsce
toni Mosiewicz, przewodniczący jury
z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
Do tegorocznego konkursu zgłoszonych zostało 38 obiektów z 22
gmin. Natomiast we wszystkich jedenastu edycjach komisja konkursowa
oceniła już 787 budynków. Jury poza
pierwszą nagrodą przyznało także trzy
drugie, pięć trzecich i dziesięć wyróżnień.
– Obiektów drewnianych na terenie
nasze województwa jest mnóstwo. Nie
wiemy dlaczego gminy nie zgłaszają

ich do naszego konkursu. Przekonanie
właściciela i wypełnienie formularza
nie jest przecież trudnym zadaniem –
zaznaczył Antoni Mosiewicz.
Warto przypomnieć, że w 2014
pierwszą nagrodę otrzymał dom Piotra Naumiuka z Kaniuk, w 2013 roku
pierwsze miejsce zdobył dom Witalisa
Romaniuka z Pawłów, zaś w 2012 roku
najlepszy okazał się budynek mieszkalny Marii Wasyluk, również z Pawłów.
PW
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 KRUS informuje
KRUS informuje
Portal dla rolników - eKRUS
W ramach doskonalenia usług
świadczonych swoim Klientom
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego wdraża system
informatyczny – Portal dla
Rolników eKRUS, udostępniony
w przestrzeni publicznej za
pośrednictwem sieci Internet.
W Oddziale Regionalnym
KRUS w Białymstoku i
podległych mu placówkach
system jest już dostępny pod
adresem www.ekrus.gov.pl
Portal jest przeznaczony dla ubezpieczonych w KRUS rolników, małżonków rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu
rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do
ubezpieczenia zdrowotnego.
Poprzez Portal dla Rolników eKRUS
ubezpieczeni mają dostęp m.in. do
własnych danych ewidencyjnych, prze-

biegu historii ubezpieczenia, wykazu
składek, ich bieżącej wysokości, a także
informacji o zbliżających się terminach
płatności bez konieczności wizyty w
jednostce oraz poza godzinami pracy
urzędu.
Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zaprasza do korzystania z
nowej możliwości kontaktu z urzędem.
Wystarczy dowolna przeglądarka internetowa oraz aplikacja umożliwiająca
odczyt plików w formacie PDF. W celu
zarejestrowania i utworzenia profilu
użytkownika należy na stronie www.
ekrus.gov.pl w okienku „zarejestruj
się” wypełnić wniosek, a następnie
wydrukować go i wraz z nim udać się
do jednostki KRUS, w której jest się
ubezpieczonym. W trakcie rejestracji,
poza podstawowymi danymi ewidencyjnymi, należy podać adres poczty
elektronicznej (email), który jest niezbędny do przekazania loginu i hasła
dla utworzonego konta oraz w razie
potrzeby odzyskania hasła, bądź wymiany informacji między użytkownikiem a KRUS. Wniosek można również

przekazać za pośrednictwem poczty
lub wypełnić na miejscu w jednostce
KRUS.
Dla ułatwienia poruszania się w Portalu na jego stronie udostępniony został „Przewodnik po eKRUS”, w którym
opisano krok po kroku kolejne etapy:
rejestracji, logowania, itd.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego doskonaląc swoje usługi
dąży do umożliwienia ubezpieczonym
pełnego kontaktu z urzędem również
drogą elektroniczną. W przyszłości planowane jest udostępnienie możliwości
dokonywania płatności online oraz
pozyskiwania zaświadczeń w trybie w
pełni elektronicznym.
Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zachęca osoby ubezpieczone
w KRUS do rejestracji i komunikacji z
urzędem za pośrednictwem Portalu.
Iwona Nagórka
KRUS Białystok

Kiermasz kartek świątecznych
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie serdecznie zaprasza na coroczny
kiermasz kartek Bożonarodzeniowych. Są one do nabycia od 10 do 20 grudnia br.
w godz. 10.00 – 17.00 w „Klubie pod Burmistrzem” mieszczącym się w budynku
Urzędu Miejskiego w Zabłudowie. Serdecznie zapraszamy.

Wigilia dla samotnych
Burmistrz Zabłudowa zaprasza wszystkich samotnych na spotkanie
wigilijne. Odbędzie się ono 24 grudnia br. o godz. 13.00 w Klubie pod
Burmistrzem mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie. Przy stole wigilijnymi uczestnicy spotkania podzielą się opłatkiem,
zaśpiewają kolędy i będzą sobie życzyć samych radosnych chwil.
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 Nasza najnowsza historia
Dwadzieścia sześć fotografii
znalazło się na wystawie
poświęconej Klubowi
Sportowemu „Rudnia”
Zabłudów. 11 grudnia br.
została ona otwarta w galerii
„Ścianka 22” mieszczącej się
w zabłudowskim gimnazjum.

– Jest to druga wystawa o Rudni
Zabłudów. Nosi tytuł „Bo mój tata piłkę
kopie”. Jest to parafraza znanej piosenki Marii Koterbskiej. Wybrałem ją,
ponieważ dziewczynka, która widnieje
na jednej z fotografii przyszła oglądać
swojego tatę grającego w piłkę nożną
– mówi Jarosław Sieradzki, nauczyciel
języka polskiego z gimnazjum a jednocześnie pomysłodawca i opiekun
galerii.
Najstarsze zdjęcia pochodzą z maja
lub czerwca br., gdy już było wiadomo, że klub awansował do IV ligi. Inne
ukazują mecze z ostatniej rundy jesiennej. Mamy tu sytuacje podbramkowe,
walkę w polu, złość po stracie gola,
czy ból po zderzeniu między zawodnikami. Większość zdjęć jest autorstwa

Jarosława Sieradzkiego.
Choć też są fotografie
Jacka Sandomierskiego,
ucznia trzeciej klasy zabłudowskiego gimnazjum. W sumie jest ich
dwadzieścia sześć i co
ważne, wszystkie zostały wykonane w Zabłudowie.
– Zdjęcia te są wykonane wspaniale. Są
bardzo żywe i dyna- Wystawę o Rudni Zabłudów można oglądać
miczne, to przecież na- do maja przyszłego roku
sza najnowsza historia.
Na jednym z nich widać zmęczonych
Natomiast Jacek Sandomierski,
zawodników w przerwie meczu. Nie- współautor prac, najbardziej zadowostety wyraz twarzy piłkarzy wskazuje, lony jest z fotografii, na której leżący na
że wynik jest niekorzystny dla Rudni. murawie bramkarz stara się wyłuskać
Czasami jest gorzko zejść na przerwę piłkę spod nóg zawodników.
– zaznacza Andrzej Kalinowski, prezes
Organizatorzy serdecznie zapraszaRudni Zabłudów.
ją mieszkańców gminy do obejrzenia
– Czuję satysfakcję, że jestem na tej interesującej wystawy. Będzie ona
niektórych z tych zdjęć. Cieszę się, że prezentowana do maja 2016 roku.
jeszcze daję radę i pomagam mojej druPW
żynie grą w IV lidze – dodaje Jarosław
Leończuk, wiceprezes Rudni.

 Pamiętają o represjonowanych
11 grudnia br., już po
raz jedenasty, młodzież
z gimnazjum w Zabłudowie
włączyła się w maraton
pisania listów w obronie
represjonowanych osób.
– Chcemy pomóc ludziom, którzy
dosłownie są więzieni za nic. Czy napisanie krótkiego tekstu na Tweeterze
powinno być powodem aresztowania?
- zastanawia się Kamila Korolczuk, z 53
grupy szkolnej Amnesty International
działającej przy zabłudowskim gimnazjum. – Uważam, że warto brać udział
w tej akcji, ponieważ co roku słyszymy,
że dzięki tym listom ktoś jest uwalniany. Jeśli pomożemy choćby jednej
osobie, to już osiągnęliśmy sukces –
dodaje gimnazjalistka.

Moses Akatugba – to właśnie jedna
z takich osób, która została zwolniona
po ubiegłorocznej akcji. Ten 16-leni
chłopak z Nigerii został ułaskawiony
z kary śmierci. Jego winą była kradzież
trzech telefonów. Dzięki szerokiej akcji
na całym świecie odzyskał wolność.
Tegoroczny maraton pisania listów
w Zabłudowie trwał od godz. 8.00 do
18.00. Rozpoczął się on jak co roku

Maraton pisania listów
w zabłudowskim gimnazjum

od zapalenia świecy wolności. W jego
organizację zaangażowało się kilkanaście osób. Gimnazjalistów wsparli
absolwenci, nauczyciele i inni mieszkańcy gminy.
Piotr Kiryluk i Krystian Sidorowicz
to już absolwenci gimnazjum. Spotkaliśmy ich podczas maratonu. – Uważamy, że należy pomagać ludziom na
świecie, którym brak wolności, a przy
okazji spotkaliśmy się z naszymi młodszymi kolegami i koleżankami – stwierdzili młodzi mężczyźni.
Elwira Januszek, nauczycielka z zabłudowskiego gimnazjum jest zdania,
że udział młodzieży w tej akcji jest cenny, ponieważ interesują się problemami na świecie, a także zwracają uwagę
na krzywdę drugiego człowieka.
PW
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 Andrzejki w jaskini smoka
26 listopada 2015 r. Klub
„Pod Burmistrzem” zamienił
się w smoczą grotę. Tego
dnia odbyło się spotkanie
andrzejkowe dla dzieci pn.
„W jaskini smoka Felusia”.
Na licznie zgromadzonych
uczestników czekała moc
niezapomnianych wrażeń.
Dzieci, aby zdobyć, znajdujący się
w posiadaniu smoka tajemniczy skarb,
musiały zmierzyć się z wieloma zadania-

mi. Wykonywały m.in. portret Felusia,
przygotowywały koszyki ze smakołykami, rozwiązywały smocze zagadki.
Bohater andrzejkowego spotkania po
bliższym poznaniu okazał się bardzo
sympatycznym stworkiem. Uczestnicy
zabawy przekonali się, że Feluś nie jest
taki straszny jak to sobie wyobrażali,
gdyż uwielbia dzieci, muzykę i czekoladę!
Po ujawnieniu się smok wspólnie ze
strażniczkami swojej jaskini – Cytrynką,

Malinką, Jagódką i Porzeczką, zaprosił
wszystkich zgromadzonych do wspólnego tańca!
Spotkanie andrzejkowe dostarczyło
wszystkim uczestnikom wielu pozytywnych emocji.
Zorganizowane zostało przez Miejski
Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie,
zaś wzięło w nim udział prawie 60 osób.
MG

Zabawa Andrzejkowa w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Zabłudowie

 Koncert Chóru Leśników
29 listopada br. na zaproszenie Komisji Kultury, Zdrowia i Oświaty w kościele
pw. św. App. Piotra i Pawła w Zabłudowie odbył się koncert Chóru Leśników
Puszczy Białowieskiej. Chórzyści zapre-

zentowali pieśni patriotyczne, które zakończyły listopadowe obchody Święta
Niepodległości. Występ sprawił radość
wielu lokalnym patriotom. Za udział
w organizacji koncertu podziękowania

składam ks. Proboszczowi Ryszardowi
Falkowskiemu oraz Burmistrzowi Zabłudowa Adamowi Tomankowi..
Agnieszka Dołęgiewicz

MOPS w innych pokojach
Informujemy, że kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Torbicz urzęduje po zmianach
w pokoju nr 113 na I piętrze, pod tel. 85-188-100 wew. 45. Starszego inspektora, Teresę Wiercińską zastaniemy w pokój nr 2, na parterze, pod tel. 85-188-100 wew. 42. Zajmuję się ona sprawami
związanymi z dodatkami mieszkaniowymi, usługami opiekuńczymi, pracami społecznie użytecznymi
czy projektami unijnymi.
Asystenta rodziny Izabellę Bartoszewska-Leoszko również zastaniemy w pokój nr 2, na parterze,
pod tel. 85-188-100 wew. 42.
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