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 Nowe oblicze
gminy Zabłudów
Ju jest nowa strona internetowa gminy. Mona jÚ znaleu°
pod adresem http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl.
Jest jeszcze w trakcie budowy, ale najwaniejsze,
e pojawiÙa si´ w internecie.
Nowy serwis nazywa si´ krótko Gmina ZabÙudów. Na gÙównej stronie umieszczono herb gminy oraz
due zdj´cie ukazujÚce walory przyrodnicze i architektoniczne gminy.
B´dzie ono zmienia° si´ w zalenotci od pór roku. Poniej znajdujÚ
si´ trzy odnotniki do trzech cz´tci
serwisu, czyli urzÚd, gospodarka
i kultura. Po lewej stronie znalazÙ
si´ blok, w którym znajdziemy m.in.
takie informacje jak: aktualnotci,
soÙectwa, szkoÙy, organizacje pozarzÚdowe, biblioteka publiczna
czy Miejski Otrodek Animacji Kultury. Na gÙównej stronie widnieje
równie kalendarz, w którym zaznaczane sÚ róne wydarzenia od-

bywajÚce si´ na terenie gminy oraz
strefa banerowa.
– Serwis internetowy ma nowy
ukÙad, szat´ graÈcznÚ oraz dodatkowe funkcje. Wzbogacilitmy go

o dodatkowe informacje, a caÙot°
witryny uporzÚdkowalitmy, aby
umoliwi° Ùatwiejsze i szybsze odnalezienie poszukiwanych informacji.
Wyodr´bnilitmy w osobnych cz´tciach informacje przydatne, tak,
aby serwis byÙ czytelny i przejrzysty –
wyjatnia Joanna Jakoniuk, z Urz´du
Miejskiego w ZabÙudowie.
cd. na str. 2

Strona gÙówna nowego serwisu internetowego Gminy ZabÙudów

Niech Zmartwychwstanie Paėskie, które niesie odrodzenie duchowe,
napeãni wszystkich spokojem i wiarĈ, da siãč w pokonywaniu
trudnoġci i pozwoli z ufnoġciĈ patrzeþ w przyszãoġþ.
Radosnych ĠwiĈt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkaėcom Gminy Zabãudów ĭyczĈ
Burmistrz
Adam Tomanek

PrzewodniczĈcy Rady
Maciej Rogucki
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Nowa strona jest funkcjonalna,
a zarazem prosta w poruszaniu si´.
Dominuje kolor szary, óÙty i czerwony. Kolorystyka ta jest powiÚzana ze
wspólnym projektem realizowanym
przez UrzÚd MarszaÙkowski Województwa Podlaskiego.
Jak wspomnielitmy wyej nowa
strona jest caÙy czas uzupeÙniana. Po

zakÙadkach wida° ju jakie znajdÚ si´
tam dziaÙy i informacje.
– Stworzylitmy nowÚ stron´,
poniewa z poprzednim serwisem
mielitmy due problemy. OdbiegaÙ
on ju znacznie od obecnych standardów stron internetowych zarówno pod wzgl´dem uytkowym
jak i technicznym – tÙumaczy Joanna
Jakoniuk, która jednoczetnie za-

ch´ca do zapoznania si´ z nowym
serwisem i prosi o przekazywanie
wszelkich uwag pocztÚ elektronicznÚ: biuro@zabludow.pl Na podany
adres soÙtysi, czÙonkowie stowarzyszeº oraz inni organizatorzy mogÚ
przesyÙa° informacje o zebraniach
wiejskich, zaproszenia i relacje z imprez.
PW

 Zabłudów PL
na Facebooku
Od 14 lipca ubiegÙego roku funkcjonuje oÈcjalny
fanpage Gmina ZabÙudów na Facebooku.
Znajdziemy w nim róne informacje, teksty, zdj´cia, graÈki, krótkie
Èlmy i ciekawostki zwiÚzane z miastem i gminÚ ZabÙudów. – Staram si´
zamieszcza° wiadomotci przydatne
mieszkaºcom, jak równie osobom,
które interesujÚ si´ ZabÙudowem –
mówi Marek KozÙowski, redaktor
fanpage’a.
Facebook to dobry serwis spoÙecznotciowy i co wane interaktywny.
Daje moliwot° zadawania pytaº
i komentowania zamieszczanych informacji. Jest prosty i szybki w obsÙudze.
Dla przykÙadu komunikat policji
dotyczÚcy nieuczciwych akwizytorów zamieszczony na proÈlu dotarÙ
do 4000 osób w ciÚgu kliku dni.

OÈcjalny fanpage Gminy ZabÙudów
na Facebooku

Do 6 kwietnia br. profil gminy
polubiÙo 391 osób, zat do 9 kwietnia br. umieszczono ju na nim 280
postów, czyli rónych informacji
i zdj´°. Najcz´tciej przeglÚdajÚ je

Szczere wyrazy wspóÙczucia i alu

ADOLFOWI GIEREJKO
z powodu tmierci

ONY
skÙadajÚ
druhowie Ochotniczych Stray Poarnych
z Gminy ZabÙudów



mieszkaºcy miasta i gminy ZabÙudów oraz BiaÙegostoku. InteresujÚ
si´ te nimi osoby z Wielkiej Brytanii,
Belgii a nawet z Papui Nowej Gwinei.
Pierwszym postem, który pojawiÙ
si´ na proÈlu byÙy zdj´cia ukazujÚce
przyrod´ okolic CieÙuszek i RyboÙ.
Jak zauwayÙ redaktor proÈlu sporo
internautów szuka informacji i ciekawostek o przeszÙotci ZabÙudowa.
– Zach´cam mieszkaºców do
dzielenia si´ informacjami o ZabÙudowie i gminie. Gminny fanpage
powstaÙ, aby sÙuy° wszystkim. Co
wane, opinie i uwagi internatów
potwierdzajÚ sÙusznot° jego zaÙoenia – zauwayÙ Marek KozÙowski.
Z gminnym fanpage’m mona si´
zapozna° po wpisaniu jego adresu:
ZabÙudów PL na Facebooku.
PW

Sprostowanie

Do marcowego numeru „ZabÙudów i Okolice”
wkradÙ si´ chochlik dziennikarski. W tektcie o sesji
Rady Miejskiej pomieszaÙ kwot´ dotacji na remont
tcian zewn´trznych kotcioÙa katolickiego. Zamiast
okoÙo 140 tysi´cy (50 procent kosztów kosztorysowych) pojawiÙa si´ kwota 14 tysi´cy. Za zaistniaÙÚ
sytuacj´ przepraszamy naszych czytelników i zainteresowane strony.
Redakcja
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 Spokojna okolica
Z komisarzem Piotrem Zdrodowskim, komendantem
Komisariatu Policji w ZabÙudowie rozmawia Piotr Woroniecki.
Jeden z Pana poprzedników
twierdziÙ, e gmina ZabÙudów to
spokojna okolica. Czy potwierdza
Pan t´ opini´ dzisiaj?
Poczucie bezpieczeºstwa jest poj´ciem wzgl´dnym. Zawsze rozpatrujÚc
takie zagadnienie musimy skorzysta°
z jakiegot punktu odniesienia. Jeeli porównamy skal´ przest´pczotci
w gminie ZabÙudów z miastem BiaÙystok, który jest niewÚtpliwie najbezpieczniejszym miastem wojewódzkim
w Polsce mog´ z caÙÚ stanowczotciÚ
stwierdzi°, e tak, gmina ZabÙudów
to spokojna okolica. PorównujÚc gmin´ ZabÙudów z dwiema pozostaÙymi
gminami znajdujÚcymi si´ w rejonie
odpowiedzialnotci jednostki Policji,
którÚ kieruj´ tj. MichaÙowo i Gródek,
to tu sprawa wyglÚda nieco inaczej.
Ilot° zdarzeº wyst´pujÚcych na terenie obu tych gmin jest prawie taka
sama jak w gminie ZabÙudów. Ogólnie jednak rozpatrujÚc wyst´pujÚcy
na przestrzeni kilku lat trend przest´pczotci, który wykazuje spadek
ilotci przest´pstw i wykroczeº oraz
wzrost ich wykrywalnotci to mog´
powiedzie°, e jest bezpiecznie, a na
pewno bezpieczniej ni jeszcze kilka
lat temu. Uwaam jednak, e nigdy
nie jest tak dobrze, eby nie mogÙo
by° jeszcze lepiej.
A z jakimi problemami styka
si´ najcz´tciej policja w Gminie
ZabÙudów?
NiewÚtpliwie wyzwaniem – sÚ
dla nas kradziee z wÙamaniem.
Jest to przest´pstwo zaliczane do
przest´pstw kryminalnych zajmujÚce miejsce w siedmiu kategoriach
przest´pstw najbardziej uciÚliwych
spoÙecznie, na zwalczanie których
kÙadziemy szczególny nacisk. W lipcu
ubiegÙego roku zatrzymalitmy grup´
osób dokonujÚcych wÙamaº do domów w budowie, co do tej pory rozwiÚzaÙo ten problem. W okresie je-

sienno-zimowym pojawiÙy si´ jednak
kradziee z wÙamaniem do domów
letniskowych w miejscowotciach,
w których zamieszkuje niewielka
liczba ludzi, a posesje sÚ od siebie
oddalone. To utrudnia nam prac´
wykrywczÚ, dlatego te korzystajÚc
z okazji chciaÙbym si´ zwróci° do

nie w ZabÙudowie. Czy poznaÙ Pan
specyÈk´ pracy w terenie?
Wydaje mi si´, e tak. Chocia mam
twiadomot°, e zapewne znajdÚ si´
jeszcze rzeczy i sytuacje, które mogÚ
mnie zaskoczy° i takie, które b´dzie
trzeba bliej pozna°. Uwaam jednak,
e moje przejtcie z Komendy Miejskiej
Policji w BiaÙymstoku do jednostki
terenowej wzbogaciÙo zarówno moje
dotwiadczenie zawodowe, ale te

Piotr Zdrodowski ma 45 lat, jest onaty, ma syna w wieku 21 lat.
UkoºczyÙ WyszÚ SzkoÙ´ Policji w Szczytnie na kierunku bezpieczeºstwo
wewn´trzne. W policji peÙni sÙub´ od 1993 r. Od urodzenia jest
mieszkaºcem BiaÙegostoku.

mieszkaºców tych wsi o zwracanie
szczególnej uwagi na pojawiajÚce si´
w tej okolicy nieznane osoby i pojazdy. Moe to uÙatwi° nam prac´
i jednoczetnie zapobiegnie nie tylko
wÙamaniom, ale równie kradzieom
i oszustwom, których oÈarami padajÚ najcz´tciej ludzie starsi. Apelujemy
równie o wzajemnÚ sÚsiedzkÚ czujnot° i informowanie nas o ewentualnych niepokojÚcych zjawiskach czy
podejrzeniach.
Wczetniej pracowaÙ Pan w Komendzie Miejskiej Policji w BiaÙymstoku. Od prawie póÙtora roku jest
Pan komendantem komisariatu
najpierw w MichaÙowie, a obec-

podlegÙych mi policjantów. W codziennej pracy komisariatu staram
si´ korzysta° zarówno z rozwiÚzaº
uksztaÙtowanych tu – na miejscu, jak
równie czerpa° ze sprawdzonych,
dobrych praktyk i wzorców wypracowanych w innych jednostkach.
5 lutego br. odbyÙa si´ debata
spoÙeczna zorganizowana przez
policj´ w zabÙudowskim Urz´dzie
Miejskim. W jej trakcie mieszkaºcy
zgÙosili wiele uwag i sugestii. Czy
próbujecie je rozwiÚzywa°?
Oczywitcie. Debata jest fundamentem zmian w filozofii „map
zagroeº” To dzi´ki niej jeszcze
dokÙadniej poznajemy problemy
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lokalnej spoÙecznotci. Jej istotÚ byÙo
przedstawienie narz´dzia jakim jest
„mapa zagroeº” oraz zebranie informacji o nurtujÚcych mieszkaºców gminy problemach zwiÚzanych
z bezpieczeºstwem. W dalszym
ciÚgu je realizujemy, tylko e teraz
w troch´ innej formie. Obecnie na
dzielnicowych spoczywa obowiÚzek
organizacji spotkaº ze spoÙecznotciÚ
poszczególnych soÙectw, lub czÙonkami stowarzyszeº, z których to spotkaº uzupeÙniamy wiedz´ o ewentualnych zagroeniach i nast´pnie
staramy si´ je usunÚ°. WracajÚc
jednak do debaty, która odbyÙa si´
w Urz´dzie Miejskim w ZabÙudowie
to musz´ stwierdzi°, e najwi´kszÚ
bolÚczkÚ mieszkaºców gminy sÚ zagroenia zwiÚzane z infrastrukturÚ
drogi krajowej nr 19. SpoÙeczne sy-

gnaÙy w tej sprawie i wnioski pÙynÚce
z debaty przekazaÙem do WydziaÙu
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w BiaÙymstoku. Naczelnik
wydziaÙu na tej podstawie majÚc na
celu popraw´ bezpieczeºstwa na
tym newralgicznym szlaku komunikacyjnym wystÚpiÙ do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
ze stosownym pismem i opiniÚ dotyczÚcÚ postulatów mieszkaºców.
Czekamy na odpowiedu, sprawa na
pewno nie zostanie „zamieciona pod
dywan”. Inne postulaty zwiÚzane
z przest´pstwami i wykroczeniami,
oraz miejscami zagroonymi sÚ na
bieÚco realizowane nie tylko przez
policjantów komisariatu, ale równie przez poszczególne wydziaÙy
Komendy Miejskiej Policji w BiaÙymstoku i OddziaÙu Prewencji Policji.

I ostatnie pytanie czy mieszkaºcy gminy mogÚ czu° si´ bezpiecznie?
To pytanie w troch´ zawoalowanej
formie zadajemy na debatach i konsultacjach spoÙeczeºstwu. Z analizy
wypeÙnionych ankiet wynika, e TAK,
mieszkaºcy gminy ZabÙudów czujÚ
si´ bezpiecznie i to jest obiektywna
odpowiedu na to pytanie. Zawsze
mówi´ policjantom, e kady z nich
jest rzemietlnikiem, który twiadczy
usÙugi spoÙeczeºstwu, a produktem
ich codziennej sÙuby jest poczucie
bezpieczeºstwa. Utwiadamiam, e
jest to podstawowa potrzeba kadej spoÙecznotci, dlatego tak wane
i odpowiedzialne jest postawione
przed nami zadanie.
Dziękuję za rozmowę.

 Nowy proboszcz w Rybołach
Od 8 lutego br. nowym proboszczem paraÈi prawosÙawnej
tw. Kosmy i Damiana w RyboÙach jest ksiÚdz Bazyli Tokajuk.
Jest to mÙody duchowny, ma dopiero 34 lata. Poprzednio byÙ wikariuszem paraÈi Zatni´cia Najtwi´tszej Maryi Panny w Dubinach, koÙo
Hajnówki.
UkoºczyÙ ChrzetcijaºskÚ Akademi´ TeologicznÚ, gdzie uzyskaÙ tytuÙ magistra teologii. Po studiach
przez dwa lata peÙniÙ funkcje dyurne
w cerkwi katedralnej tw. Marii Magdaleny w Warszawie. iwi´cenia kapÙaºskie przyjÚÙ 22 lipca 2009 roku.
Jest onaty, ma dwójk´ maÙych dzieci. KsiÚdz Bazyli pochodzi z duej rodziny, ma dwie siostry i pi´ciu braci.
Jego ojciec jest równie duchownym

Ks. Bazyli Tokajuk, nowy proboszcz
paraÈi tw. Kosmy i Damiana
w RyboÙach

prawosÙawnym, wikariuszem cerkwi
w Orli.
Na pytanie czy nie obawia si´ obj´cia po raz pierwszy funkcji proboszcza ksiÚdz Tokajuk odpowiedziaÙ:
– Zawsze jest l´k, ale Bóg pomaga
i pokonamy trudnotci.
KsiÚdz Bazyli uwaa, e paraÈa
w RyboÙach jest specyÈczna, poniewa na jej terenie znajdujÚ si´ trzy
zabytkowe cerkwie, które wymagajÚ
remontów. Na dodatek sama plebania równie wymaga naprawy. Ona
równie jest zabytkiem, pochodzi
z 1905 roku. Wszystkie te budynki sÚ
pod opiekÚ konserwatora zabytków
i wszelkie naprawy wymagajÚ jego
zgody.
PW

 „Baje, bajki, bajeczki…” coraz bliżej
Duymi krokami zbliajÚ si´
gminne eliminacje do XXIX konkursu recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki…”. Odb´dÚ si´ one
we czwartek, 5 maja br. o godz.
10.30 w „Klubie pod Burmistrzem”.

W zwiÚzku z tym zach´camy dzieci
ze szkóÙ podstawowych z terenu
gminy ZabÙudów do poszukiwania
– przy wsparciu opiekunów – konkursowego repertuaru.

Wi´cej szczegóÙów oraz regulamin mona znaleu° na stronie
internetowej Miejskiego Otrodka
Animacji Kultury w ZabÙudowie pod
adresem www.moak-zabludow.pl
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 Burmistrz informuje
Aktualne wydanie gazety „ZabÙudów i Okolice” jest pierwszym,
w którym pojawia si´ kÚcik z tekstem potwi´conym
najwaniejszym wydarzeniom i informacjom na temat tego
„co, jak i dlaczego” dzieje si´ w naszej Gminie i urz´dzie.
ChciaÙbym, ebytcie byli Paºstwo
rzetelnie, i „z pierwszej r´ki” powiadamiani o najwaniejszych tematach
dotyczÚcych nas wszystkich, jako
mieszkaºcy ziemi zabÙudowskiej, by
niedomówienia i wÚtpliwotci zastÚpi° konkretami. W kadym numerze
gazety znajdÚ si´ prawdziwe i zobiektywizowane doniesienia o naszych dziaÙaniach na rzecz rozwoju gminy. Kwietniowy egzemplarz
niech b´dzie okazjÚ do wypunktowania tego czym zajmowaÙ si´ nasz
samorzÚd w ostatnich miesiÚcach.

Złożone wnioski o dofinansowanie
Koniec 2015 roku byÙ bogaty we
wnioski projektowe zÙoone do Urz´du MarszaÙkowskiego Województwa
Podlaskiego. ZostaÙy uruchomione
konkursy wspóÙÈnansowane z Europejskiego Funduszu SpoÙecznego
(EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego (RPO WP). WliczajÚc projekt partnerski planowany do realizacji z IzbÚ RzemietlniczÚ i Przedsi´biorczotci w BiaÙymstoku jako
liderem, przygotowanych zostaÙo
siedem projektów na ÙÚcznÚ kwot´ ponad 2,7 mln zÙ przy doÈnansowaniu si´gajÚcym 90% wartotci
projektów. Wszystkie przeszÙy ocen´
formalnÚ, a teraz czekamy na wyniki
oceny merytorycznej. Czy wszystkie
otrzymajÚ doÈnansowanie? Tego nie
wiemy, mamy jednak przynajmniej
poczucie, e uczynilitmy wszystko by
skorzysta° z szansy wsparcia gminy
w sferze edukacji oraz w obszarze
aktywizacji spoÙeczno-zawodowej.
Przygotowane projekty to:
– „Przedsi´biorczo i Zawodowo –
kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów wczesnych etapów
ksztaÙcenia w nowym modelu

wsparcia orientacji edukacyjno-zawodowej mÙodziey w gminie ZabÙudów”,
– „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczennic
i uczniów szkóÙ podstawowych
w BiaÙostoczku, RafaÙówce i Dobrzyniówce na terenie gminy ZabÙudów”,
– „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczennic
i uczniów SzkoÙy Podstawowej
w ZabÙudowie”,
– „Wsparcie rozwoju kompetencji
kluczowych u uczennic i uczniów
gimnazjum w ZabÙudowie”,
– „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu TIK
u uczennic i uczniów gimnazjum
w ZabÙudowie”,
– „ZabÙudowska Akademia Dobrego Startu – program wsparcia
rozwoju kompetencji i ksztaÙtowania prawidÙowych postaw
u dzieci w wieku przedszkolnym”,
– „Znów aktywni – program na
rzecz integracji i aktywizacji spoÙeczno-zawodowej podopiecznych MOPS w ZabÙudowie”.
Pami´tamy take o ogromnych
potrzebach z zakresu infrastruktury
technicznej. Bacznie tledzimy i reagujemy na pojawiajÚce si´ sposobnotci do zÙoenia wniosków o doÈnansowanie w interesujÚcych nas
obszarach tematycznych. Praktycznie do dnia dzisiejszego uczestniczylitmy we wszystkich moliwych
uruchamianych konkursach, dotyczÚcych rozbudowy infrastruktury
technicznej. W wi´kszotci przypadków aktualnie wnioski sÚ na etapie
oceny formalnej. DoÈnansowanie
przyznano projektowi w Protasach.
Na doÈnansowanie z oszcz´dnotci
poprzetargowych oczekuje inwestycja na ulicy Zamiejskiej w ZabÙu-

dowie. Warto zaznaczy°, e konkurencja we wszystkich ogÙaszanych
konkursach jest ogromna. W ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019 gminy i powiaty
zÙoyÙy ÙÚcznie 92 wnioski zat do
konkursu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
wpÙyn´Ùo ich a 280.
Poniej zamieszczamy wykaz
zÙoonych przez Gmin´ ZabÙudów
wniosków o doÈnansowanie:
1. UrzÚdzenie parku w Protasach
– wartot° zadania: 6.501 zÙ.,
doÈnansowanie 100% ze trodków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony irodowiska i Gospodarki Wodnej w BiaÙymstoku – data
zÙoenia wniosku: 08.01.2016 r.,
2. Budowa ulicy Zamiejskiej
w ZabÙudowie – wartot° zadania: 2.264.101 zÙ., doÈnansowanie 50% ze trodków Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019 – data zÙoenia
wniosku: 30.10.2015 r.,
3. Termomodernizacja twietlic wiejskich w Gminie ZabÙudów – wartot° zadania:
1.214.297 zÙ., doÈnansowanie
65% w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 w zakresie priorytetu V. Gospodarka niskoemisyjna – data zÙoenia wniosku:
06.11.2015 r.,
4. Przebudowa ciÚgu dróg ZabÙudów – Kudrycze – wartot° zadania: 3.997.318 zÙ., doÈnansowanie 63,63% ze trodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – data
zÙoenia wniosku: 17.03.2016 r.,
5. Budowa nawierzchni ulicy
Izabeli Dembliºskiej w ZabÙudowie – wartot° zadania:
824.804 zÙ., dofinansowanie
455.681 zÙ. ze trodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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na lata 2014-2020, na operacje
typu „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” – data zÙoenia
wniosku: 17.03.2016 r.,
6. Modernizacja polegajÚca na
przebudowie drogi gminnej
Nr 106853B RafaÙówka – Zacisze – Zajezierce – Kamionka
– PÙoskie – Borowiki – droga
powiatowa, na odcinku od
km rob. 0+000 do km rob.
1+352 Kamionka – PÙoskie –
wartot° zadania 299.777 zÙ.,
doÈnansowanie 50% w zakresie dysponowania trodkami
z tytuÙu wyÙÚczenia gruntów
z produkcji rolnej przez UrzÚd
MarszaÙkowski Województwa
Podlaskiego – data zÙoenia
wniosku: 29.02.2016 r.

Realizujemy projekt
„Umiem pływać”
RuszyÙa kolejna edycja projektu
„Umiem pÙywa°”, z którego równie i w tym roku korzysta Gmina
ZabÙudów. Jego realizatorem na
terenie województwa podlaskiego
jest Podlaski Wojewódzki Szkolny
ZwiÚzek Sportowy w BiaÙymstoku.
Zaj´cia Ènansowane sÚ ze trodków
Ènansowych Ministerstwa Sportu
i Turystyki, SamorzÚdu Województwa Podlaskiego oraz budetu gminy. W ramach projektu uczniowie
klas I – III majÚ moliwot° korzystania z nieodpÙatnych zaj´° na krytej
pÙywalni „Na Fali” w MichaÙowie.
Z oferty programu, który realizuje
Gmina ZabÙudów w porozumieniu
z PW SZS w BiaÙymstoku skorzystaÙo
w bieÚcym roku 45 uczniów SzkoÙy
Podstawowej im. Franciszka Karpiºskiego w ZabÙudowie. Zaj´cia prowadzone sÚ raz w tygodniu i trwajÚ
póÙtorej godziny.

Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi
Z dniem 1 kwietnia 2016 roku
ulegajÚ zmianie opÙaty za odpady
komunalne. Nie jest to niestety art
„primaaprilisowy”, a konsekwencja
– bolesna niejednokrotnie w sen-
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sie ekonomicznym dla wielu osób
– nowelizacji ustawy nakÙadajÚcej na
gminy obowiÚzek zmiany cz´stotliwotci odbioru odpadów w okresie
wiosenno-letnim. Pragniemy w tym
miejscu wyjatni°. W dniu 1 lutego
2015 r. weszÙa w ycie ustawa z dnia
28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystotci i porzÚdku
w gminach oraz niektórych innych
ustaw. Na jej podstawie w okresie od
kwietnia do paudziernika wprowadzono dwukrotny w miesiÚcu wywóz
odpadów zmieszanych i bioodpadów w budynkach zabudowy jednorodzinnej i raz na tydzieº z budynków wielolokalowych. WyÙoniony
w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzÚcych z terenu Gminy ZabÙudów
najtaºszy wykonawca – konsorcjum
Èrm RDF Sp. z o.o. i MPK PURE HOME
– zaproponowaÙ stawk´ miesi´cznÚ
w kwocie 53 583 zÙ brutto miesi´cznie, to jest o ponad 60% wyszÚ
w stosunku do pÙaconej przez gmin´
dotychczas.
Powysze czynniki znacznie
zwi´kszyÙy koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
ZabÙudów, co w konsekwencji przeÙoyÙo si´ na podwyszenie opÙat dla
mieszkaºców.
W zalenotci od sposobu gromadzenia odpadów na nieruchomotci
stawki miesi´czne wynoszÚ:
 przy segregowanym sposobie
gromadzenia odpadów na nieruchomotci opÙata od 1 kwietnia wynosi 8 zÙ od osoby miesi´cznie – dotychczasowa opÙata 6 zÙ,
 przy niesegregowanym sposobie
gromadzenia odpadów na nieruchomotci opÙata od 1 kwietnia wynosi 20 zÙ od osoby
miesi´cznie – dotychczasowa
opÙata 15 zÙ.
W przypadku Èrm znajdujÚcych
si´ na terenie Gminy ZabÙudów od
1 kwietnia 2016 r. zmianie ulegÙa
opÙata za jednorazowy wywóz pojemnika o okretlonej pojemnotci,
ale tylko w przypadku, gdy odpady

sÚ gromadzone na nieruchomotci
w sposób selektywny, tj.:
Poj.
pojemnika
120 l
240 l
1100 l
5 m3
7 m3

Stawka
opÙaty dotychczasowa
10 zÙ
19 zÙ
55 zÙ
250 zÙ
300 zÙ

Stawka
opÙaty
nowa
13 zÙ
25 zÙ
60 zÙ
300 zÙ
420 zÙ

Nowelizacja ustawy wprowadziÙa
równie moliwot° ustalenia odr´bnej stawki opÙaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych liczÚcych 6 osób
i powyej 6 osób. W dniu 30 grudnia 2015 r. UchwaÙÚ Rady Miejskiej
w ZabÙudowie Nr XII/95/2015 zostaÙy
wprowadzone nast´pujÚce stawki
dla tego rodzaju gospodarstw domowych:
• 36 zÙ przy segregowanym sposobie gromadzenia odpadów,
• 90 zÙ przy niesegregowanym
sposobie gromadzenia odpadów.

Zamówienia publiczne
prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego w 2016 roku
18 kwietnia 2016 r. upÙywa termin wdroenia do polskiego prawa
dyrektyw unijnych, b´dÚcych podstawÚ stworzenia mi´dzy innymi nowej ustawy o systemie zamówieº
publicznych. Do tego czasu planowane jest ogÙoszenie kliku, kluczowych dla rozwoju gminy w najbliszym okresie przetargów. Znaleu°
si´ tam powinno m.in. opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow´ drogi w m. Kuriany
– ulica Gminna, dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy
przedszkola w ZabÙudowie czy te
przeprowadzenie modernizacji infrastruktury otwietleniowej na terenie
Gminy ZabÙudów. W bieÚcym roku
w trybie przetargu nieograniczonego
dokonano wyboru wykonawców na
nast´pujÚce rodzaje prac:
1. Budowa nawierzchni ulicy Polnej
w ZabÙudowie – najkorzystniejszÚ
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ofert´ (za cen´ 457.988zÙ) zÙoyÙa Èrma: SpóÙdzielnia KóÙek
Rolniczych w MichaÙowie z terminem wykonania 30.06.2016 r.
2. BieÚce utrzymanie dróg w Gminie ZabÙudów – umowy na czas
do 31.03.2017 r.
Zadanie nr I – usÙugi wykonywane
równiarkÚ:
ABRABUD Firma Handlowo –
UsÙugowa Kamil Abramowicz
ZabÙudów
Zadanie nr II – usÙugi wykonywane równiarkÚ:
ABRABUD Firma Handlowo –
UsÙugowa Kamil Abramowicz
ZabÙudów
Zadanie nr III – dostawa mieszanki
wirowej

Firma Kaczanowski JarosÙaw
Bielsk Podlaski
Zadanie nr IV – dostawa wiru
Firma Kaczanowski JarosÙaw
Bielsk Podlaski
Zadanie nr V – dostawa piasku
Firma Kaczanowski JarosÙaw
Bielsk Podlaski
Zadanie nr VI – dostawa tÙucznia
betonowego
SOLIDMAT Mateusz Regucki ZabÙudów
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia
terenów inwestycyjnych poÙoonych w obr´bie m. ZabÙudów
– najkorzystniejszÚ ofert´ z terminem wykonania 18.11.2016 r.
(za cen´ 119.802 zÙ) zÙoyÙa Èr-

ma: STRADA Tomasz Borowik
BiaÙystok.
Jak zaznaczylitmy na wst´pie,
pragniemy dzieli° si´ posiadanÚ informacjÚ. Wychodzimy z zaÙoenia,
e jedynie w ten sposób moecie
Paºstwo wÙatciwie ocenia° naszÚ
prac´, nasze decyzje i podejmowane przez nas dziaÙania. Wszystkich
mieszkaºców i przyjacióÙ Ziemi ZabÙudowskiej serdecznie zapraszamy na naszÚ nowo powstaÙÚ, rozpoczynajÚcÚ swojÚ histori´ stron´
internetowÚ (http://um.zabludow.
wrotapodlasia.pl.) a take do korzystania z oÈcjalnego fanpage’a Gminy
ZabÙudów.
Burmistrz Zabłudowa
Adam Tomanek

 Zdrowy od małego
Od wrzetnia 2015 roku
do koºca czerwca br.
w ZabÙudowie
realizowany jest program
„Zdrowy przedszkolak”.
W trakcie jego wdraania dzieci
poznaÙy piramid´ zdrowego ywienia i zasady wÙatciwego zachowania
si´ podczas posiÙków. – Zach´caÙytmy do spoywania urozmaiconych
potraw (owoce, warzywa, ryby, surówki czy produkty z mleka), soku
wyciskanego z marchwi lub jabÙek –
wyjatnia Boena Filoºczuk, nauczycielka wychowania przedszkolnego
z ZabÙudowa. – ZapoznaÙytmy dzieci
z zasadami nakrywania do stoÙu i tÙumaczyÙytmy potrzeb´ korzystania
z chusteczek higienicznych. ZaÙoylitmy równie hodowl´ szczypiorku,
który dodawany jest do kanapek.
– Uwaam, e program „Zdrowy
przedszkolak” jest bardzo przydatny. Dzieci uczÚ si´ chociaby prawi-

Przedszkolaki jedzÚ zdrowe kanapki przygotowane przez siebie

dÙowego mycia rÚk przed kadym
posiÙkiem i wÙatciwego korzystania
z toalety – dodaje Urszula Lewoc,
nauczycielka z grupy 3-latków.
Maluchy spotkaÙy si´ równie
z piel´gniarkÚ, która wyjatniaÙa jak
naley dba° o higien´ jamy ustnej.
I to niektóre z dziaÙaº realizowanych w przedszkolu w ramach tego
programu. Ju w maju zaplanowany

jest wyjazd do BiaÙostockiego Teatru
Lalek na przedstawienie „Puszek”
mówiÚce o wÙatciwym myciu z´bów.
Efektem programu „Zdrowy
przedszkolak” jest zmiana zachowaº dzieci chociaby podczas
swoich urodzin w przedszkolu.
Zamiast cukierków maluchy przynoszÚ owoce.
PW

Szkolenia i staże zawodowe
Fundacja OKNO NA WSCHÓD prowadzi rekrutacj´ uczestników szkoleº – preferowane osoby po pi´°dziesiÚtym roku ycia.
Informacje w zaÙÚczonej do gazety ulotce oraz na stronie www.takdlapracy.onw.org.pl i pod numerem telefonu 85 661 09 33.
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 Turniej tenisa w Rafałówce
Okazuje si´, e dla chcÚcego nic trudnego. Od ubiegÙorocznej
jesieni w RafaÙówce wieczorami trwaÙy treningi tenisa
stoÙowego. Wiejski Dom Kultury otworzyÙ swoje drzwi przed
miÙotnikami tej dyscypliny sportowej. Jednak same treningi
to za maÙo. Postanowiono zorganizowa° turniej. OdbyÙ
si´ on 3 kwietnia br. Wzi´Ùo w nim udziaÙ 31 zawodniczek
i zawodników, którzy wystartowali w pi´ciu kategoriach.

Najlepsi wtród chÙopców do lat 16. Od lewej stojÚ: RafaÙ Szczepaºski,
Sebastian Lipski i PrzemysÙaw yepkowski

– Turniej doszedÙ do skutku. Ciesz´, e po wielu latach moemy
spotka° si´ w naszej twietlicy i gra°
z innymi – stwierdziÙ Piotr Lulewicz,
pomysÙodawca i jednoczetnie soÙtys
RafaÙówki.
Na imprezie zabrakÙo jednak
peÙnoletnich kobiet. – Panowie zach´°cie swoje kobiety do wspólnej
zabawy. Paletka znajdzie si´ dla
wszystkich paº. Wystarczy troch´
ch´ci – dodaÙ Piotr Lulewicz.
Barbara Kulikowska, instruktor
z Wiejskiego Domu Kultury w Ra-

faÙówce jest zadowolona, e tylu
zawodników wzi´Ùo udziaÙ w pierwszym, po wielu latach turnieju ping-ponga. Oczywitcie najwi´cej zawodników byÙo z RafaÙówki. Pojawili
si´ gotcie z sÚsiedniej Dobrzyniówki,
Kamionki, a nawet z BiaÙegostoku.
– Mam nadziej´, e od tego roku
b´dzie to cykliczna impreza – powiedziaÙa Barbara Kulikowska.
Zwyci´zcÚ turnieju wtród dorosÙych okazaÙ si´ Tomasz Szczepaºski, mieszkaniec RafaÙówki. Z dobrej
strony pokazaÙ si´ m. in. na lutowym

Wyniki turnieju tenisowego w Rafałówce
Dziewcz´ta do lat 13
1. Julia PiÙaszewicz
2. Gabriela Borowska
3. Wiktoria Rokicka
ChÙopcy do lat 13
1. Szymon Turczewski
2. Gabriel Moroz
3. Gabriel Turczewski
Dziewcz´ta do lat 16
1. Natalia Picewicz
2. Daria Lulewicz
3. Gabriela Prus
ChÙopcy do lat 16
1. Sebastian Lipski
2. RafaÙ Szczepaºski
3. PrzemysÙaw yepkowski
Dorotli
1. Tomasz Szczepaºski
2. Piotr Lulewicz
3. Jakub Wyszyºski
turnieju w Zwierkach. Okazuje si´,
e Tomasz Szczepaºski ponad 30 lat
temu byÙ kilkukrotnym mistrzem
gminy ZabÙudów. ZaczynaÙ gra°
w tenisa stoÙowego b´dÚc w trzeciej
klasie podstawówki. Po pi´ciu latach zostaÙ mistrzem gminy. – SwojÚ
pasj´ sportowÚ rozpoczÚÙem wÙatnie tutaj, w Wiejskim Domu Kultury
w RafaÙówce. Od poczÚtku jestem
amatorem tej dyscypliny sportowej.
Nigdy nie graÙem w adnym klubie – zaznaczyÙ zwyci´zca turnieju.
Obecnie ma 49 lat i dalej utrzymuje
dobrÚ form´, co wida° po wynikach
turnieju.
PW

 Zostaw pieniądze w swojej gminie
Szanowny Mieszkaºcu!
Rozwój Gminy ZabÙudów moe
by° w Twoich r´kach. Aby pieniÚdze, mogÙyby posÙuy° naszej gminie wystarczy, e zaktualizujesz swój
adres zamieszkania we wÙatciwym
Urz´dzie Skarbowym. W rocznym
zeznaniu podatkowym PIT naley
wpisa° swoje miejsce zamieszkania

na terenie Gminy ZabÙudów a nie
miejsce zameldowania lub zÙoy°
zgÙoszenie aktualizacyjne ZAP 3. Jetli
jestet osobÚ ÈzycznÚ prowadzÚcÚ samodzielnie dziaÙalnot° gospodarczÚ
wystarczy, e wypeÙnisz formularz
CEIDG-1 i zaznaczysz w nim Gmin´
ZabÙudów jako miejsce zamieszkania. W ten sposób cz´t° podatku

z rozliczonego PIT traÈ do budetu
Gminy ZabÙudów a wi´kszy budet,
to wi´ksze moliwotci gminy, take
inwestycyjne. Wane! Zmiana danych w Urz´dzie Skarbowym nie
b´dzie skutkowaÙa koniecznotciÚ
wymiany dokumentów.
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KRUS informuje

 Jednorazowy dodatek
pieniężny dla niektórych
emerytów i rencistów
Kasa informuje, e uprawnieni twiadczeniobiorcy KRUS
otrzymajÚ z urz´du (tj. bez koniecznotci skÙadania wniosku)
jednorazowy dodatek pieni´ny. Zostanie on wypÙacony
jednorazowo, a zatem jego przyznanie nie zwi´kszy wysokotci
emerytury lub renty otrzymywanej w kolejnych miesiÚcach.
Komu przysÙuguje jednorazowy
dodatek pieni´ny?
Jednorazowy dodatek pieni´ny
przysÙuguje osobom, które w dniu
29 lutego 2016 r. majÚ prawo do
twiadczeº emerytalno-rentowych,
o których mowa w ustawie z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spoÙecznym rolników oraz do okresowej emerytury rolniczej, o której
mowa w ustawie z dnia 11 maja
2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeº SpoÙecznych oraz niektórych
innych ustaw, jeeli wysokot° tych
twiadczeº nie przekracza, na dzieº
29 lutego 2016 r., kwoty 2000,00 zÙ
(dwa tysiÚce zÙotych) miesi´cznie.
Jak ustala si´ wysokot° twiadczeº na dzieº 29 lutego 2016 r.?
Przy ustalaniu wysokotci twiadczenia uwzgl´dnia si´ kwot´ twiadczenia brutto ÙÚcznie z dodatkiem
piel´gnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupeÙnych oraz innymi dodatkami lub twiadczeniami pieni´nymi
przysÙugujÚcymi na podstawie odr´bnych przepisów, które sÚ wypÙacane przez organy emerytalno-rentowe w wysokotci ustalonej przed
dokonaniem potrÚceº i egzekucji
oraz zmniejszenia, a take przed dokonaniem zawieszenia cz´tci uzupeÙniajÚcej emerytury lub renty w zwiÚzku z niezaprzestaniem prowadzenia
dziaÙalnotci rolniczej.

W przypadku, gdy osoba uprawniona pobiera wi´cej ni jedno
twiadczenie, przy ustalaniu wysokotci twiadczeº na dzieº 29 lutego
2016 r. przyjmuje si´ sum´ przysÙugujÚcych twiadczeº. Osobie, która ma prawo do kilku twiadczeº,
przysÙuguje tylko jeden jednorazowy
dodatek pieni´ny.
UWAGA:
Osobom pobierajÚcych jednoczetnie emerytur´ z ZUS i z KRUS jednorazowy dodatek pieni´ny zostanie
wypÙacony przez ZakÙad Ubezpieczeº SpoÙecznych, który jako podstaw´ do ustalenia wysokotci jednorazowego dodatku pieni´nego b´dzie
przyjmowaÙ ÙÚcznÚ kwot´ emerytur
(wraz z dodatkami) wypÙacanych
przez KRUS i ZUS.
Do renty rodzinnej, do której jest
uprawniona wi´cej ni jedna osoba,
przysÙuguje jeden jednorazowy dodatek pieni´ny, w wysokotci proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzieº 29
lutego 2016 r.
W przypadku, gdy osobie uprawnionej do renty rodzinnej przysÙuguje
renta socjalna, przy ustalaniu kwoty
ÙÚcznego twiadczenia przyjmuje si´
sum´ renty rodzinnej i renty socjalnej.
Wysokot° jednorazowego dodatku pieni´nego
Jednorazowy dodatek pieni´ny
przysÙuguje w wysokotci:



400,00 zÙ – jeeli twiadczenie
lub suma twiadczeº przysÙugujÚcych osobie uprawnionej nie
przekracza kwoty 900,00 zÙ;
 300,00 zÙ – jeeli twiadczenie lub
suma twiadczeº przysÙugujÚcych osobie uprawnionej wynosi
powyej 900,00 zÙ, nie wi´cej
jednak ni 1.100,00 zÙ;
 200,00 zÙ – jeeli twiadczenie lub
suma twiadczeº przysÙugujÚcych osobie uprawnionej wynosi
powyej 1.100,00 zÙ, nie wi´cej
jednak ni 1.500,00 zÙ;
 50,00 zÙ – jeeli twiadczenie lub
suma twiadczeº przysÙugujÚcych osobie uprawnionej wynosi
powyej 1.500,00 zÙ, nie wi´cej
jednak ni 2.000,00 zÙ.
Prawo do jednorazowego dodatku pieni´nego lub jego wysokot°
podlega ponownemu ustaleniu, jeeli na dzieº 29 lutego 2016 r. ulegnie zmianie wysokot° twiadczenia
lub okae si´, e prawo do twiadczenia podlegaÙo zawieszeniu, albo e
przysÙugiwaÙa wypÙata twiadczenia.
Iwona Nagórka
KRUS Białystok
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 Wywabili puszczyka
Bardzo udane byÙo spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji pt.
„Noc Sów” w ZabÙudowie. Jego uczestnicy oprócz poszerzenia
wiedzy o tych ptakach na wÙasne oczy zobaczyli puszczyka.
Jak si´ okazuje puchacz to naj- dzieliÙ si´ z zebranymi Tomasz Tokawi´ksza sowa wyst´pujÚca w Polsce juk z Nadletnictwa ednia. Uczesti jednoczetnie najgÙotniejsza. Jest on nicy usÙyszeli równie odgÙosy sów
bardzo przywiÚzany do terytorium, polskich.
zat para pozostaje ze sobÚ przez caÙe
ycie. Z kolei puszczyk jest wielkotci
wrony, a jego ulubionym daniem jest
mysz letna. Co ciekawe jest ptakiem
bardzo wokalnym, gdy uywa a
jedenastu rónych, zaskakujÚcych
gÙosów. Natomiast sóweczka to najmniejsza polska sowa, rozmiarami
podobna do szpaka. Najcz´tciej spotykana w lasach iglastych, zwÙaszcza
twierkowych. Tymi informacjami po-

– Zorganizowalitmy zabÙudowskÚ
„Noc Sów”. Bylitmy jednym ze stu
miejsc w Polsce, gdzie uwraliwialitmy zebranych na obecnot° tych
ptaków w okolicznych lasach. Zwracalitmy równie uwag´ na metody
ich ochrony – stwierdziÙa Cecylia Ha-

Na spotkanie o sowach przyszli dorotli i dzieci

Tomasz Tokajuk z Nadletnictwa
ednia prezentuje sowy spotykane
w Polsce

Nast´pnie wszyscy zebrani w liczbie okoÙo 40 osób udali si´ do lasku
w Krasnem. To wÙatnie tam Adam
Sacharewicz wabiÙ sowy i efektem
jego zachowania byÙa odpowiedu
puszczyka. Stopniowo zbliaÙ si´ on
do grupy, po czym przeleciaÙ nad niÚ.
ByÙa to dla wielu miÙa niespodzianka.
Spotkanie zakoºczyÙo si´ wspólnym ogniskiem, podczas którego
odbyÙ si´ konkurs wiedzy o tych ptakach.

licka z Miejskiego Otrodka Animacji
Kultury w ZabÙudowie.
W ramach tej ogólnopolskiej akcji zawieszono w parku dwie budki
l´gowe.
Warto zaznaczy°, e raz w miesiÚcu w MOAK-u odbywajÚ si´ spotkania dla miÙotników ptaków w ramach
cyklu „BÚdu na pTAK”. W kwietniu
planowany jest wyjazd nad Siemianówk´ w celu podglÚdania ptaków
wodnych.
PW

 Miejsca dla seniorów
Fundacja „Okno na wschód” przy wspóÙpracy Miejskiego
Otrodka Pomocy SpoÙecznej w ZabÙudowie zamierza pozyska°
pieniÚdze z funduszy europejskich. B´dÚ one przeznaczone
na usÙugi opiekuºcze dla osób starszych i niesamodzielnych.
– Zach´camy do tworzenia w kadej, wi´kszej miejscowotci miejsc
przyjaznych dla seniorów. Nasza propozycja obejmuje opiek´ dziennÚ

(kluby seniora w twietlicach, zaj´cia
dla seniorów czy trodowiskowy dom
pomocy) oraz opiek´ caÙodobowÚ
(gospodarstwa opiekuºcze, dom po-

mocy spoÙecznej i mieszkania wspomagane dla osób starszych) – mówi
Agnieszka Siewko z fundacji „Okno
na wschód” .
NowotciÚ oferowanych usÙug sÚ
gospodarstwa opiekuºcze. Jest ich
dopiero kilka w Polsce, w Borach
Tucholskich. WywodzÚ si´ z Holandii
i odnoszÚ tam sukcesy.
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Co wane gospodarstwa opiekuºcze mogÚ by° dodatkowym uródÙem
dochodu dla rolnika. Osoby starsze
pracujÚ tam wykonujÚc drobne prace
w domu lub w obejtciu.

– Nasze spoÙeczeºstwo si´ starzeje. Chcielibytmy wykorzystujÚc
zasoby gminy poprawi° warunki
dost´pu do usÙug opiekuºczych –
dodaje Agnieszka Siewko.

Osoby zainteresowane proszone
sÚ o skontaktowanie si´ z fundacjÚ
„Okno na wschód”, nr tel. 85 661 09
33 lub z zabÙudowskim MOPS-em.
PW

 Zajęcia dla
współuzależnionych
1 kwietnia br. ruszyÙ w ZabÙudowie Punkt Pomocy Rodzinie
z Problemami Alkoholowymi. Mietci si´ on w budynku
Przychodni Rodzinnej przy ul. Mickiewicza 5.
W punkcie tym osoby, które stykajÚ si´ z uzalenieniem alkoholowym
wtród najbliszych uzyskajÚ wsparcie
i pomoc. – Ponadto chcemy stworzy°
grup´ wzajemnego wsparcia pod
kierunkiem wykwaliÈkowanego terapeuty oraz zajmowa° si´ edukacjÚ
w zakresie choroby alkoholowej czy
sytuacjÚ dzieci w takich rodzinach
– wyjatnia Piotr Torbicz, kierownik
Miejskiego Otrodka Pomocy SpoÙecznej w ZabÙudowie.

Punkt b´dzie prowadzony w siedzibie Stowarzyszenia SpoÙeczno –
Edukacyjnego „Panorama” w ZabÙudowie. Dwa razy w miesiÚcu, co dwa
tygodnie od godz. 16.00 do 18.00
odbywa° si´ b´dÚ zaj´cia dla osób
wspóÙuzalenionych. Spotkania te sÚ
anonimowe.
Zaj´cia b´dzie prowadziÙa Elbieta Artysiewicz, terapeutka posiadajÚca due dotwiadczenie w zakresie
pomocy psychologicznej. Od wielu
lat zajmuje si´ problemami osób uza-

lenionych i ich rodzin oraz posiada
umiej´tnotci pracy z maÙÚ grupÚ. Na
co dzieº pracuje w Centrum Leczenia
Uzalenieº w BiaÙymstoku.
Pierwsze spotkanie organizacyjne
miaÙo miejsce 1 kwietnia, nast´pne
w piÚtek, 15 kwietnia.
Organizatorem Punktu Pomocy
Rodzinie z Problemami Alkoholowymi jest Gminna Komisja RozwiÚzywania Problemów Alkoholowych
w ZabÙudowie.
Dodatkowe informacje mona
uzyska° pod numerem tel. 85 743 31
45 lub 85 718 81 00 we. 45 lub 26.
PW

 Dostarczyli jabłka
9 marca br. do SK RyboÙy przekazano siedemdziesiÚt dwie skrzynki jabÙek. Jest to darowizna paraÈi rzymskokatolickiej im. Matki Boej z Góry
Karmel w Bielsku Podlaskim. Dzi´ki
tym jabÙkom dzieci, mÙodzie i starsi
mieszkaºcy RyboÙ mogÚ skorzysta°
z „bomby witaminowej”. Naley

nadmieni°, e gÙównymi inicjatorami
tej akcji byli ksiÚdz puÙkownik Henryk Polak i Helena Paszko, kierownik
biogazowni w RyboÙach. To dzi´ki
ich zaangaowaniu i wielkiemu sercu
mieszkaºcy mogli skosztowa° pysznych i soczystych jabÙek.
EB

JabÙka dostarczone do RyboÙ

 Spotkanie Koła Seniorów
Wszystkich, którzy chcÚ wziÚ°
udziaÙ w kolejnym spotkaniu Klubu
Seniora 50+ serdecznie zapraszam
27 kwietnia br., we trod´, na godz.

16.00 do „Klubu Pod Burmistrzem”
w ZabÙudowie. Na naszym spotkaniu
b´dziemy gotci° paºstwa Skibickich

– wÙatcicieli Gospodarstwa Sadowniczo-SzkóÙkarskiego D&M Skibiccy.
Radna Agnieszka Dołęgiewicz
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 Droga krzyżowa
ulicami Zabłudowa
TradycjÚ jest, e w Niedziel´ PalmowÚ miejscowi
katolicy upami´tniajÚ czas M´ki Paºskiej idÚc
w drodze krzyowej ulicami ZabÙudowa.
PróbujÚc chocia odrobin´ odtworzy° chwile, które miaÙy miejsce
w Jerozolimie podczas wydania Syna
Boego na tmier°, wierni – czÙonkowie Wspólnoty PrzyjacióÙ Oblubieºca, pod bacznym okiem i wedÙug
pomysÙu swojego pasterza ks. yukasza Andrejczyka, przygotowali inscenizacje drogi krzyowej. W jej trakcie
odczytano rozwaania, które zostaÙy
zaczerpni´te z „Dzienniczka” Siostry
Faustyny i pism ks. MichaÙa Sopo°ki.
Miejscem wydania wyroku na
„Jezusa Chrystusa” byÙy bramy paraÈalnego kotcioÙa, gdzie oÙnierze
biczujÚc naÙoyli krzy na Jego ramiona i poprowadzili ulicami: 3 Maja,
nast´pnie SzkolnÚ i SuraskÚ, a do
centrum miasta, gdzie na placu potród ludu „Syn Boy” zostaÙ ukrzyo-

wany i zÙoony do grobu. W drodze
towarzyszyÙa Mu Maria – Matka Jezusa, Jan – uczeº Jezusa, Weronika,
Szymon Cyrenejczyk oraz oÙnierze,

Droga krzyowa ulicami ZabÙudowa

którzy prowadzili Go wtród pÙaczu
kobiet jerozolimskich, do miejsca
ukrzyowania.
Jak co roku krzy pomagaÙy niet°
róne grupy spoÙeczne: kobiety, m´czyuni, dzieci, mÙodzie, ministranci,
straacy, matki, ojcowie, kapÙani. ZapadajÚcy mrok roztwietlaÙy niesione
przez harcerzy pochodnie.
W pami´ci wiernych idÚcych
w tegorocznej drodze krzyowej na
pewno pozostanie nie tylko kada
posta°, ale przede wszystkim sÙowo
Boe, które wybrzmiaÙo przy kadej
stacji. Jej uwieºczeniem byÙo Boe
bÙogosÙawieºstwo, którego udzieliÙ
wiernym proboszcz paraÈi ks. Ryszard Falkowski.
EP

Ukrzyowanie zabÙudowskiego „Jezusa”

Zabłudów
i Okolice
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