Konwencja PiS-u w Sokółce s. 6-7
Premier z promesą dla szpitala s.5

nr125/2018
POWIAT SOKÓLSKI 12 października 2018 r. BEZPŁATNY TYGODNIK

Śladami Bohaterów s.5

Gala Sokółka
Boxing Show s.10
Mistrzostwa Województwa
w biegach na nartorolkach

s.11

Uroczystości z okazji 10. rocznicy Cudu s.2
Nadanie imienia placówce SG w Kuźnicy s.4

12 października 2018 r.

Uroczystości z okazji 10. rocznicy Cudu
7 października celebrowana była
uroczysta msza św. z okazji 10. rocznicy Wydarzenia Eucharystycznego
w Sokółce oraz 7. rocznicy przeniesienia Cząstki Ciała Pańskiego do
kaplicy Matki Boskiej Różańcowej.
Mszy przewodniczył Abp Metropolita Białostocki Tadeusz Wojda. Oprawę muzyczną wykonali: Chór pod
dyrekcją p. prof. Violetty Bieleckiej,
Schola kantorów AWSD w Białymstoku, Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Sokółki, Piotr Czeczot.
Fot. Patrycja A. Zalewska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 18/2018
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców
i pobudzenie przedsiębiorczości PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2. Inkubator przetwórstwa lokalnego
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE
na operacje z zakresu tematycznego
poddziałania
19.2 „Wsparcie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY
INNE na
NIŻwdrażanie
LGD
społeczność” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
2014-2020:
Rozwój
przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią
NABÓR nr 18/2018
IELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
w ramachprzez: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
rozwojulokalnego kierowanego przez społeczność

IOTY INNE NIŻ LGD
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
r. wOGÓLNY
godzinach
08:00 do 16:00
przypadku,
gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stoÓR nr 6/2018Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 08.10.2018 r. do 22.10.2018CEL
1.od
Zwiększenie
włączenia społecznegoWi rozwój
przedsiębiorczości
suje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana,
Forma wsparcia:
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców
i pobudzenie
nej StrategiiPomoc
Rozwoju
jeżeli podmiot
ten prowadziprzedsiębiorczości
mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia
przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2. Inkubator przetwórstwa
lokalnego
Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrzGrupa DziałaniaFinanse:
Szlak Tatarski
na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
lokalnego
kierowanego
przez(Dz.
społeczność”
w ramach
Programu
Rozwoju
nym wrozwoju
zastosowaniu
art. 107
i 108 Traktatu
Urz. UE L 187
z 26.06.2014,
str. 1).
- Ogólna
pula środków
przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru –385 514,00 zł.
ia społecznego
i rozwój
przedsiębiorczości
Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju
lokalnego
kierowanego
przez społeczność
przez: tworzenie
rozwójTREŚCIĄ OGŁOSZENIA
PRZED
ZŁOŻENIEM
WNIOSKU
NALEŻY ZAPOZNAĆ
SIĘ lub
Z PEŁNĄ
Beneficjent
(Wnioskodawca)
jest
zobowiązany
do
wniesienia
wkładu
własnego
stanowiącego
minimum
30%
kosztów
iejszenie wykluczenia
społecznego
inkubatorów
przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE www.szlaktatarski.org.pl
kwalifikowanych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której
stosuje się
przepisy ustawy
Formularze wniosków wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez
ałania na rzecz
osób
niepełnosprawnych
z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646)
LGD wraz z ich wzorami oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
Nabór wniosków
będzie trwać wosób
okresiezod
08.10.2018 r. do 22.10.2018 r. w godzinach od 08:00 do 16:00
Zakres tematyczny
operacji:
atrudnienia i rehabilitacji
zawodowej
i społecznej
niepełnosprawnościami
Forma wsparcia:
- ze strony internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski http://szlaktatarski.org.pl/
na obszarze wiejskim poprzez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa rolnego
ch ZAZ i WTZRozwój przedsiębiorczości
Pomoc przyznawana
jest§w2 ust.
formie
części kosztów
kwalifikowanych.
PomocWsi
mazcharakter
pomocy
minimis. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/
- ze
strony de
internetowej
będących przedsiębiorstwami
spożywczymi
1 pktrefundacji
2 b) Rozporządzenia
Ministra
Rolnictwa i Rozwoju
dnia
OWA IX. Rozwój
lokalny
wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-roz24 września
2015 r. wFinanse:
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
woju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
•operacji
Ogólna
pula środków
przeznaczona
na dofinansowanie
projektów
w ramach
naboru –385 514,00 zł.
„Wsparciekapitału
na wdrażanie
w ramach
strategii rozwoju
lokalnego
kierowanego przez
społeczność”
objętegoogłoszonego
Prograczna i kształtowanie
społecznego
mem Rozwoju Obszarów• Wiejskich
na lata
2014 (Dz. U. z 2017
poz.
772 t.j. z późn.
zm.).
Beneficjent
(Wnioskodawca)
jest
zobowiązany
do
wniesienia
wkładu
własnego
stanowiącego
minimum 30% kosztów kwalifikowanych w przypadku podmiotów wykonujących
go Programu Operacyjnego
Szczegółowe warunkidziałalność
udzielenia gospodarczą,
wsparcia:
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646) Miejsce składania wniosków:
askiego na lata
2014-2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Operacja
musi być zgodna z Programem (PROW 2014 - 2020) oraz Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Szlak
Zakres tematyczny operacji:
Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Tatarski na lata 2014-2020 jak również realizować określone w niej wskaźniki tj:
S): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa rolnego będących przedsiębiorstwami spożywczymi § 2 ust. 1 pkt 2 b) Rozporzą-

- Wnioski
składać w
terminie
naboru, bezpośrednio
do biura LGD,
co oznacza
- wskaźnik produktu:
liczbaMinistra
centrówRolnictwa
przetwórstwa
lokalnego
dzenia
i Rozwoju
Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybunależy
przyznawania
pomocy
finansowej
w ramach poddziałania
„Wsparcie
na osobiście
wdra- albo przez pełnomocnika
albo przez
osobę
upoważnioną.
Wnioski
nadsyłane
drogą
pocztową,
faxem,
pocztą
e-mail lub w inny sposób nie będą
- wskaźnik produktu:
liczba
sieci wwzakresie
krótkich
łańcuchów
żywnościowych
lub rynków
lokalnych, które
otrzymały
żanie
operacji
ramach
strategii
rozwoju
lokalnego
kierowanego
przez
społeczność”
objętego
Programem
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na
lata
2014
(Dz.
U.
z
2017
poz.
772
t.j.
z
późn.
zm.).
8 r. w godzinach
odw8:00
uwzględniane;
wsparcie
ramachdo
LSR16:00
- Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (trwale spięty) wypełniony elektronicznie i wydrukowany
na poziomie projektu
wynosi:
95podmiotów
%warunki
- wskaźnik rezultatu:
liczba
korzystających
z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych.
Szczegółowe
udzielenia wsparcia:
lub wypełniony
w sposób
(np.jak
pismem
drukowanym)
wraz z załącznikami.
Do każdego egzemplarza wersji
Wnioskodawca:
Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014 - 2020) oraz Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia
Szlak Tatarski
na lataczytelny
2014-2020
również
realizować określone
w niej wskaźniki
ych: min 5%
papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym (CD/DVD);
O pomoc może ubiegać
tj: się podmiot będący:
- Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdze1) osobą fizyczną, która • wskaźnik produktu: liczba centrów przetwórstwa lokalnego
nie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią
• członkowskiego
wskaźnik produktu:
sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach LSR
a) jest obywatelem państwa
Unii liczba
Europejskiej;
LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek;
•
wskaźnik
rezultatu:
liczba
podmiotów
korzystających
z
infrastruktury
służącej
przetwarzaniu
produktów
rolnych.
b)
jest
pełnoletnia;
alnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;
Wnioskodawca:
c)
a
miejsce
zamieszkania
na
obszarze
wiejskim
objętym
LSR
–
w
przypadku
gdy
osoba
fizyczna
nie
wykonuje
działalności
woju Lokalnejgospodarczej,
Grupy Działania
Szlak
Tatarski
w ramach
niniejszego naboru
- Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być przez pracownika LGD, samorządu województwa lub
O pomoc
ubiegaćustawy
się podmiot
do której
stosujemoże
się przepisy
z dniabędący:
6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U.2018 poz. 646),
podmiot, który wydał dokument lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub
h Działania 9.1,
tj.: oznaczone1) adresem,
osobąpod
fizyczną,
która
d) miejsce
którym
wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Inprzez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
a)
jest
obywatelem
państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej;
formacji
o
Działalności
Gospodarczej,
znajduje
się
na
obszarze
wiejskim
objętym
LSR
–
w
przypadku
gdy
osoba
fizyczna
ołecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ poprzez:
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
b)
jest
pełnoletnia;
wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
Informacje
udzielane
są
w siedzibie
Biura, telefon
(85)
711 50się
50przepisy
lub pocztą
elektroniczną:
cych WTZ; (Dz.
wsparcie
dotychczasowych
uczestników
WTZ
nową
ofertą
c)
ma
miejsce
zamieszkania
na
obszarze
wiejskim
objętym
LSR
–
w
przypadku
gdy
osoba
fizyczna
nie
wykonuje
działalności
gospodarczej,
do której
stosuje
ustawy
z dnia 6 szlaktatarski@gmail.com
U. 2018 poz. 646),
UWAGA:
marca
2018 r. Prawo
przedsiębiorców
(Dz.lub
U.2018
poz. 646),
2) osobą prawną, z wyłączeniem
województwa,
jeżeli
siedziba tej osoby
jej oddziału
znajduje się na obszarze wiejskim
wybrana
do finansowania
jeżeliGospodarczej,
przejdzie pozytywnie
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Operacja
Centralnejzostanie
Ewidencji
i Informacji
o Działalności
znajdujeocenę
się nazgodności
obszarzeoperacji z LSR oraz uzyskać
objętym LSR, albo
najmniej
minimalną
liczbęustawy
punktów
w ramach
operacji z lokalnymi
kryteriami wyboru, wynoszącą
wiejskim objętym
LSR – wprawnej,
przypadku
gdyustawa
osoba fizyczna
wykonuje
gospodarczą,
stosuje
się przepisy
z dnia
6 marcaoceny
2018zgodności
r. Prawo przedsiębiorców
(Dz. U.
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości
której
przyznaje
zdolnośćdziałalność
prawną, jeżeli
siedziba docoktórej
sowanie projektu
mogą ubiegać się
Lokalne
Grupy Działania oraz inne podmioty
min. 55% możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny.
poz.się
646),
tej jednostki lub jej oddziału 2018
znajduje
na obszarze wiejskim objętym LSR.
Maksymalna
punktów
– 44;
Minimalna
liczba punktów – 24,20.
2)gdy operacja
osobą prawną,
z wyłączeniem
województwa,
jeżeli siedziba
tej osoby
lub jej oddziału
na obszarzeliczba
wiejskim
objętym
LSR,
albo
em osób fizycznych,Ww
szczególności:
przypadku,
będzie realizowana
w ramach
wykonywania
działalności
gospodarczej
w formieznajduje
spółki się
3)
jednostką
organizacyjną
nieposiadającą
osobowości
prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
cywilnej warunki określone
w pkt. 1 powinny
być spełnione
przez wszystkich
wspólników
tej spółki.
objętym
LSR. finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Ogłoszenie
W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez wszystkich
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
wspólników tej spółki.
określone w ustawie o wspieraniu
rodziny
i systemie
pieczy
W przypadku,
gdy podmiot
ubiegający
się ozastępczej;
przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców działalności
przyznawana, jeżeli
podmiot tengospodarczej);
prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
połecznej (których głównymgospodarczej,
celem niepomoc
jest jest
prowadzenie
działalności

2

12 października 2018 r.

INFO Sokółka nr 125/2018

Wyposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Zaodowych w Sokółce
w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”
Powiat Sokólski realizuje projekt pn.
„Kompetentni i wykwalifikowani”.
Jest on współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014–2020, Oś priorytetowa
III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki, Poddziałanie
3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF. Całkowita wartość projektu wynosi 1 006
375 zł, z czego 956 056,25 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie od
1.09.2017 r. do 30.06. 2019 r.

11 października 2018
roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce w ramach

obchodów Dnia Edukacji Narodowej przedstawiciele Zarządu
Powiatu Sokólskiego w osobach
Piotra Rećko Starosty Sokólskie-

go i Krzysztofa Szczebiota Członka Zarządu Powiatu podpisali
umowę z Grzegorzem Zalewskim
Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej
w Sokółce na przekazanie wyposażenia dwóch pracowni dydaktycznych na łączną kwotę ponad
152 tys. zł.
W ramach realizacji przez
Powiat Sokólski projektu pn.
„Kompetentni i wykwalifikowani” możliwy był zakup pełnego
wyposażenia dydaktycznego pracowni komputerowej w postaci 10
markowych zestawów komputerowych wraz ze specjalistycznym
oprogramowaniem do programowania obrabiarek sterowych
numerycznie, 2 symulatorów do
nauki programowania CSMD,
urządzenia
wielofunkcyjnego
oraz projektora multimedialnego

z ekranem. Wyposażenie uzupełniły 2 nowoczesne tokarki uniwersalne z odczytem cyfrowym
CD do pracowni warsztatowej.
Projekt „Kompetentni i
wykwalifikowani” to jednak w
głównej mierze bezpośrednie
wsparcie uczniów szkół zawodowych, dlatego też w tym dniu
wręczono 25 stypendiów naukowych dla uczniów Zespołu Szkół
Zawodowych im. E. Orzeszkowej
w Sokółce na okres 10 miesięcy w
wysokości 120 zł/m-c.
Cały projekt przewiduje przyznanie w roku szkolnym
2018/19 104 stypendiów uczniom
szkół zawodowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Sokólski. Całkowita kwota
przyznanych stypendiów w ramach całego projektu wyniesie
blisko 250 000 zł.

Biuro Projektu:
Starostwo Powiatowe w Sokółce
Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój nr 64, tel. 85 711 08 21
fax 85 711 20 08.

MS

DawnaSokólszczyzna

seria:

Suchodolina gm. Dąbrowa Białostocka opr. Grzegorz Ryżewski*
Dzisiejsza wieś powstała
na gruntach dworu królewskiego Suchodolina. Istniał on już
w 1775 roku i należały do niego
takie wsie jak Łozowo, Sadowo, Bity Kamień i Wiązówka.
Dzierżawcą dworu i klucza suchodolińskiego w końcu XVIII wieku był sławny
poeta Franciszek Karpiński.
W 1800 roku Mikołaj Łowicki,
z Trzyrzecza, były amtman grodziski, zwracał się do Kamery z
prośbą o zwroty nakładów pieniężnych poniesionych na budowę obory w Suchodolinie (dalej
funkcjonował tu dwór skarbowy).
Mniej więcej w tym samym czasie Bogumił Eicke, został mianowany przez króla pruskiego
aktuariuszem w amcie Suchodolina. W specjalnym piśmie przyrzekał on dobrze prowadzić
gospodarstwo, pomagać obe-

ramtmanowi w jego obowiązkach i wykonywać jego polecenia.
Z czasem poprzez parcelacje i
nadawanie ziem włościanom grunta dworskie przechodziły we władanie chłopów i z folwarku zaczęła
powstawać wieś. Jeszcze „Tablica
statystyczna posiadłości ziemskich
byłego obwodu białostockiego z

półka

pism urzędowych ułożona w roku
1853” odnotowywała „Suchodolińskie Bośniaki” 2 dymy, 5 kobiet
i 6 mężczyzn. Zaś już w 1866 roku
w Suchodolinie odnotowano 12
domów. W 1890 roku istniała już
wyraźnie wieś Suchodolina, która posiadała 229 dziesięcin ziemi.
Tuż przed I wojną światową we wsi
było 22 domy.
Amt - gospodarstwo skarbowe,
dawny klucz ekonomiczny, podlegający Wojenno-Ekonomicznej
Kamerze w Białymstoku.

O zdrowym stylu życia
28.09. uczniowie liceum w Sokółce uczestniczyli w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym na temat zdrowego stylu życia, zorganizowanym
przez Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego. Młodzież powitał członek
Zarządu Woj. Podlaskiego Bogdan Dyjuk. Według Lalonda determinanty
zdrowia to: 10% - leczenie, 20% - genetyka, 20% - środowisko i aż 50% to
styl życia, na który składają się: sposób odżywiania, aktywność fizyczna,
umiejętność radzenia sobie ze stresem, używki, ryzykowne zachowania
seksualne.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych i obejrzeli prezentację dotyczącą zdrowego stylu życia. Mieli też możliwość zmierzenia
ciśnienia i wyznaczenia wskaźnika masy ciała (BMI). Każdy zainteresowany miał dostęp do ulotek dotyczących np. prawidłowego odżywiania,
profilaktyki nowotworu, cukrzycy itp. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży, kadry pedagogicznej i pracowników szkoły.

*Główny Specjalista
w Narodowym
Instytucie
Dziedzictwa

z KSIĄŻKAMI
Karolina Wilczyńska „Rok na kwiatowej. Owoce miłości”

Pierwszy wspólny rok na Kwiatowej dobiega końca… Zajrzyj do swoich ukochanych przyjaciółek i przekonaj się, jak potoczą
się ich historie. Czwarty tom pełnej emocji serii o współczesnych kobietach! Wioletta jest pewna, że jej małżeństwo się rozpada.
Mimo kryzysu i nadmiaru matczynych obowiązków, kobieta chce aktywnie spędzać czas. Tylko czy znajdzie go wystarczająco
dużo, by realizować nową pasję? Co wyniknie z jej spontanicznego pomysłu? Lato wypełnione jest przygotowaniami do ślubu
Malwiny, lecz radosne oczekiwanie przysłania jej rodzinna intryga. Jaki sekret skrywa tajemnicza ciotka? Róża również stara
się przygotować do nowej roli. W trudnych chwilach wspiera ją przyjaciel. Może dzięki niemu Róża ponownie uwierzy, że jej
też pisane jest szczęście? Karolina Wilczyńska przekonuje nas, że miłość zwycięża wszelkie nieporozumienia, by wydać swoje
owoce. Lecz piękny finał nie musi oznaczać końca bajki – czasami w życiu to dopiero nowy początek… Wyd. Czarta Strona
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tekst na podst. Uczniowie LO w Sokółce

KONKURS

Książka do zdobycia, ale
tanio nie oddam ;) Proszę o
propozycje na „JESIENNY
ZESTAW OBOWIĄZKOWY”,
mój to: książka, herbata i koc...
a Wasz? Czekam na e-maile pod
adres:
redakcja@infosokolka.pl
do środy 17.10, do godz. 12.00.
RedNacz
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Nadanie imienia placówce SG w Kuźnicy
Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy, 8 października otrzymała imię 2.
Pułku Strzelców Podhalańskich. Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw.
Opatrzności Bożej, której
przewodniczył Arcyb.Metropolita Białostocki Tadeusz Wojda. Po nabożeństwie
odbył się uroczysty apel na
placu przed budynkiem
głównym Straży Granicznej
na terenie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy.
Ppłk SG Zbigniew Awdziej,
Komendant Placówki SG,
przywitał gości oraz wygłosił krótkie przemówienie. Przemówienia
okolicznościowe wygłosili również
: Wiceminister MSWiA Jarosław
Zieliński oraz Starosta Sokólski
Piotr Rećko. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: Wiceminister Zieliński, płk
SG Wioleta Gorzkowska - zastępca
Komendanta Głównego, płk Grzegorz Biziuk – komendant POSG
oraz ppłk SG Awdziej - komendant
placówki SG w Kuźnicy. Tablicę
poświęcili Arcybiskup Metropolita
Białostocki Wojda oraz Arcybiskup
Białostocki i Gdański Jakub. Uro-

czystość uświetniła Orkiestra Morskiego Oddziału SG w Gdańsku.
Goście dokonali również wpisów
do pamiątkowej księgi. Na zakończenie uroczystości, Wiceminister
wręczył nominacje na stanowiska
komendantów, m.in. kpt. SG Wojciechowi Zyśkowskiemu (Nowy
Dwór). W uroczystości udział rów-

nież wzięli Komendant Śląskiego Oddziału SG
płk SG Adam Jopek, przedstawiciele służb:
Policji, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Podlaskiej Administracji Skarbowej, Wojska Polskiego, Polskich Lasów Państwowych,
przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych, duchowieństwo, zgromadzeni
goście. Poczet sztandarowy wystawił Podlaski
Oddział Straży Granicznej wraz z kompanią
honorową.
Nadanie imienia 2. Pułku Strzelców
Podhalańskich placówce SG w Kuźnicy jest
oddaniem hołdu żołnierzom z tegoż Pułku,
którzy stoczyli batalię z wojskami sowieckimi
o Kuźnicę 23 września 1920 roku. Jest to także
uczczeniem setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Fot. E. Ł. Radkiewicz
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PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE
Ogłoszenie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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Śladami Bohaterów
17 września w godzinach porannych
spod siedziby białostockiego oddziału IPN
wyruszyła grupa 38 uczniów i 7 nauczycieli
realizujac kolejną edycję projektu edukacyjnego "Śladami Bohaterów". Wśród nich znajdowało się pięcioro uczniów ze szkół średnich
powiatu sokólskiego: Mateusz Żamojtuk (ZS
w Suchowoli), Paweł Klepacki (ZS w Sokółce),
Michalina Siliwonik (ZS w Dąbrowie Białostockiej), Artur Małachwiej (ZSR w Sokółce) i
Kamil Andronik (ZSZ W Sokółce), pod opieką dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w
Sokółce - Grzegorza Zalewskiego.
W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy mieli możliwość oddać hołd poległym
żołnierzom AK w bitwie pod Krawczunami,
odwiedzić wileńską Rossę, zapalić znicze na
grobach poległych żołnierzy walk 1918-1920
r., wojny obronnej 1939 r. i Operacji Ostra
Brama 1944 r. Drugi dzień wyjazdu rozpoczął
się od stacji kolejowej w Bezdanach, gdzie
26 września 1908 r. Józef Piłsudski wraz z 16
innymi członkami Organizacji
Bojowej PPS przeprowadził udany napad na pociąg przewożący
pieniądze z podatków zebranych
z ziemi polskich z terenu zaboru
rosyjskiego. W kościele w miejscowości Powiewiórka (w 1867
r. został ochrzczony tam Józef
Piłsudski) ks. Adam Szot odprawił uroczystą mszę św., w której
udział wzięli wszyscy uczestnicy
wyjazdu. Następnie młodzież
przejechała do Zułowa, miejsca
urodzenia Marszałka Polski. Następnie udaliśmy się na Łotwę,
do Dyneburga, gdzie odbyło się
spotkanie z mieszkającymi tam

List
do Redakcji
Szanowna Redakcjo
W ,,Nowinach” z dn. 17.09.2018r.
został przeprowadzony wywiad
z wójtem Gminy Janów Czesławem Kiejką. Ponieważ w treści
artykułu są bardzo duże nieścisłości postanowiłem odnieść się
do tego.
Czesław Kiejko stwierdza, że
pozyskał z zewnątrz 4 mln zł
przez całą kadencję 2014-2018 i
że w latach 2007-2014 nie były
robione żadne inwestycje. Natomiast fakty są takie, iż tylko w
roku 2008 na jedną tylko drogę
dofinansowanie wyniosło ponad
5 mln zł, a inwestycji było ponad
30.
Oto ważniejsze z nich: Droga
Janów - Białousy przez Sitawkę,
Budynek Urzędu Gminy w Janowie, Droga Trzcianka - do szosy
Dąbrowa - Suchowola, Budynek
GOKSiT w Janowie, Budynek
OSP w Rudawce wyremontowany i wyposażony, Droga Janów
- Ostra Góra przez Przystawkę,

Polakami. Zapalono znicze przy pomniku
symbolizującym dawny cmentarz legionistów.
Młodzież odwiedziła cmentarz w Ławkiesach,
na którym znajdują się groby kilkudziesięciu
żołnierzy z 1. Pułku Piechoty Legionów poległych we wrześniu 1919 r. w czasie tzw. Kampanii Łatgalskiej.
Kolejne 4 dni spędziliśmy na Białorusi,
odwiedzając m.in. Brasław, Głębokie, mauzoleum w Chatyniu, miejsce zbrodni stalinowskich w Kuropatach, Mińsk, zamek w Mirze,
pałac Radziwiłłów w Nieświeżu, zamek i Kopiec Mickiewicza w Nowogródku, cmentarz
polski w Lidzie, dom Czesława Niemena w
Wasiliszkach, katedrę, zamki i cmentarz polski w Grodnie, Pałac Sapiehów w Różanie,
dwór Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie, obóz w Berezie Kartuskiej, Twierdzę
Brzeską i kompleks pałacowo-parkowy rodu
Niemcewiczów w Skokach.
Wyjazd młodzieży z naszego regionu,
choć zorganizowany przez oddział IPN Białystok, sfinansowany został z budżetu Powiatu
Sokólskiego, za co jego uczestnicy są niezwykle wdzięczni. ZSZ w Sokółce

Oświetlenie wszystkich miejscowości w Gminie, Izba Tkactwa
w Janowie, Plac i park w Janowie.
W tymże okresie wybudowano
ogółem 40 km dróg asfaltowych
i inne inwestycje. Ogółem dofinansowanie w różnych formach
w latach 2007-2014 wyniosło ponad 18 mln zł. Powyższe dane są
dowodem, iż aktualny włodarz
Janowa Czesław Kiejko wprowadza czytelnika w błąd. Fakty
niewygodne wobec aktualnych
inwestycji, które obciążają budżet Gminy a które są nietrafione
i zbędne: Budowa targowiska w
Janowie 1 mln 788 tys., Budowa
drogi na „Ciercież”, gdzie stoi zakaz wjazdu pow. 3,5 tony, Przebudowa b. szkoły w Kizielanach
(czemu ma służyć?) - 1 mln 060
tys.
Pan Kiejko wypowiada się, że
robi b. dużo inwestycji m.in.: 1.
odwodnienie ul. Korycińskiej,2.
łuk drogi za Wasilówkę, 3. niwelacja drogi Studzieńszczyźnie,
rondo w Janowie.
Są to kłamstwa, ponieważ pkt.2
i 4 w całości były dopięte w poprzedniej kadencji, a pkt 1 i 3
wykonał Zarząd Dróg Woje-
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Premier z promesą dla szpitala

Sokólski szpital odwiedził wyjątkowy gość - Prezes Rady Ministrów RP Mateusz
Morawiecki. Premiera przywitał Starosta Sokólski Piotr Rećko, Poseł na Sejm Dariusz
Piontkowski, Piotr K. Bujwicki - kandydat na burmistrza Sokółki, Marcin Sutkowski kandydat do Sejmiku Województwa Podlaskiego, Dyrektor SP ZOZ w Sokółce - Jerzy
Kułakowski oraz Pielęgniarka Naczelna Anna Markiewicz. Podczas swojej krótkiej wizyty Premier przekazał promesę o wartości ponad 1,8 mln zł na zakup specjalistycznego
sprzętu i aparatury medycznej. Obiecał także pomoc w budowie bloku operacyjnego i
sterylizatorni. Podczas rozmowy Starosty z Premierem przewinął się również temat obwodnicy Sokółki. Prezes Rady Ministrów obiecał, że ta inwestycja zostanie zrealizowana
w latach 2022-2023.
Starosta Sokólski Piotr Rećko: Przez całą kadencję dążyłem do modernizacji
naszego szpitala. Udało nam się zrealizować projekt budowy bloku operacyjnego. Następnie pozyskaliśmy środki unijne w kwocie 3.5 mln zł na jego budowę i skutecznie
rozstrzygnęliśmy przetarg. A teraz pozyskaliśmy prawie 1,5 mln zł na zakup sprzętu do
intensywnej terapii. Pan Premier oprócz tego obiecał wesprzeć finansowo nasz szpital
w jego dalszej modernizacji, to bardzo ważna deklaracja. Razem dla Sokółki - bo tylko
dobra współpraca pomiędzy Powiatem, Burmistrzem Sokółki, Urzędem Marszałkowskim i Rządem RP daje gwarancję rozwoju naszego Miasta i Powiatu!
To olbrzymi sukces! Udało mi się skutecznie doprowadzić do wizyty urzędującego
Premiera Pana Mateusza Morawieckiego w Sokółce. Przypomnę, że w 2015 r. na moje
zaproszenie przyjechał do Sokółki Prezydent Andrzej Duda.To była bardzo ważna dla
naszego miasta i powiatu wizyta. Fot. Patrycja A. Zalewska

wódzkich a wójt
nie dotknął do tego
palcem, gdyż nie
leży to w jego kompetencji. Następną
sprawą jest pobranie z kasy Urzędu
Gminy ekwiwalentu za całą kadencję
(4 lata) odnośnie
niewykorzystanego
urlopu. Podobnego
przypadku w woj,
podlaskim jeszcze
nie było. Pogratulować czelności i parcia na kasę!
Pan Wójt w trosce o dobro dzieci i młodzież postawił 18 drewnianych przystanków. Rynkowa
wartość materiałów + budowa
wynosi ok. 3 tys. zł. Natomiast
za te zapłacono ponad 125 tys.
zł, czyli ok. 7 tys. za jeden.
Należy również nadmienić , że
zadłużenie Gminy Janów jest
fatalne i wynosi na październik
2018 9 mln zł.
W tych kilku zdaniach chcę pokazać sylwetkę obecnego " gospodarza" Gminy Janów.
Mieszkaniec Gminy Janów

Z ogromnym żalem
przyjęliśmy wiadomość o tym, że
odszedł od nas

śp. p. Lech Nowik
Składamy

Rodzinie i Bliskim

wyrazy najgłębszego
współczucia
Starosta Sokólski Piotr Rećko
wraz z Zarządem Powiatu Sokólskiego
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W środowej konwencji
Prawa i Sprawiedliwości
w „Karczmie pod Sokołem” brali udział parlamentarzyści PiS: Krzysztof Jurgiel i Dariusz
Piontkowski oraz kandydaci w tegorocznych wyborach samorządowych
z komitetów: PiS, Razem
Dla Powiatu, Razem dla
Sokółki i Wspólnota
Samorządowa Razem.
Starosta Sokólski, a jednocześnie szef struktur
powiatowych - Piotr
Rećko przedstawił kandydatów na radnych
powiatowych, radnych
gminnych, kandydatów
na burmistrzów i wójtów
oraz do Sejmiku Województwa.

Konwencja PiS w Sokółce

Sfinansowano ze środków KW PiS / Sfinansowano ze środków KWW Razem dla Powiatu / Sfi

6

12 października 2018 r.

INFO Sokółka nr 125/2018

PROGRAM WYBORCZY „BUDUJEMY RAZEM SOKÓŁKĘ”
INFRASTRUKTURA DROGOWA:
1.
Wykonanie ciągów pieszo-rowerowych oraz przebudowa nawierzchni dróg: ul. Jana Pawła II aż do Kamionki Nowej, ul. Zabrodzie oraz połączenie jej ze ścieżką rowerową, która jest zbudowana
na ul. Nowej, ul. Górna, ul. Targowa, stworzenie parkingów przy ul.Targowej. Zintegrowanie ww. ciągów pieszo-rowerowych tak, aby przez całą Sokółkę można
było bezpiecznie przejechać rowerem.
2. Dokończenie przebudowy dróg: Żuki - Plebanowce i integracja z drogą woj,
która biegnie do Janowa; w Poniatowiczach, drogi Kundzicze - Tartak; Malawicze
- Zaśpicze - Nomiki - Klimówka - Czuprynowo i integracja z S19; pomiędzy Puciłkami a Szkołą w Malawiczach do drogi powiat.; Bogusze - Trzcianka, Gliniszcze
Małe - Zwierżany.
NOWOCZESNY URZĄD
wprowadzenie możliwości elektronicznego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Sokółce, dokończenie remontu w budynku Starostwa Powiatowego
w Sokółce, w tym sali konferencyjnej
SPOŁECZEŃSTWO
dokończenie budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Lelewela
EDUKACJA
dokończenie projektu „Bony na szkolenia”, projektów związanych z kształceniem
zawodowym i innych projektów inwestujących w kapitał ludzki, w tym unowocześnienie bazy szkoleniowej i warsztatów dla ZSR i ZSZ w Sokółce.
SŁUŻBA ZDROWIA
modernizacja szpitala w Sokółce, w tym dokończenie budowy bloku operacyjnego
WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM WOJ. PODLASKIEGO i RZĄDEM RP PRZY:
budowie wiaduktu na ul. Kryńskiej, obwodnicy Sokółki i drogi S19 Sokółka – Białystok trasą przez Czarną Biał., przebudowie drogi woj. Sokółka - Dąbrowa Białostock, remoncie drogi Sokółka - Krynki, przebudowie ul. Kryńskiej w Sokółce z uwzględnieniem ścieżki rowerowej
od ul. Nowej.

finansowano ze środków KWW Razem dla Sokółki / Sfinansowano ze środków KWW Wspólnota Samorządowa Razem
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KANDYDACI
KW PiS/ Rada Miejska okręg nr 1:1. Daniel Supronik 2. Krystyna Gołko 3. Helena
Kozłowska 4. Łukasz Lenkiewicz 5. Robert Górka 6. Hubert Paweł Ignatowicz 7.
Zdzisław Sidorowicz 8. Dorota Kozaczyńska 9. Joanna Eliza Bieszczad
okręg nr 2:1. Piotr Karol Bujwicki 2. Jadwiga Bieniusiewicz 3. Andrzej Łukaszewicz 4. Dorota Babynko 5. Maria Julita Budrowska 6. Krzysztof Stelmaszek 7. Ewa
Szomko 8. Anetta Kiercul 9. Ewa Halina Sarosiek 10. Marek Raczkowski
okręg nr 3:1. Tomasz Tolko 2. Karol Puszko 3. Andrzej Tomaszczyk 4. Krystyna St.
Haponik 5. Daniel Dzienis 6. Anna Brzosko 7. Marzena Świetlicka 8. Krzysztof Bakunowicz
KW PiS / Rada Powiatu okręg nr 1: 1. Alicja Rysiejko 2. Romuald Gromacki 3.
Romuald Gniedziejko 4. Teresa Wycocka 5. Ryszard Myśliwiec
okręg nr 2:1. Bożena Jolanta Jelska-Jaroś 2. Jerzy Karpienia 3. Irena Pycz 4. Zbigniew Lengiewicz 5. Alfred Turel 6. Agnieszka Wirkowska
okręg nr 3:1. Krzysztof Pawłowski 2. Grzegorz Skórski 3. Jerzy Citko 4. Mirosław
Moczydłowski 5. Elżbieta Stanisława Czeremcha 6. Jolanta Szyszko 7. Magdalena
Klimiuk
okręg nr 4: 1. Piotr Rećko 2. Krzysztof Krasiński 3. Mirosław J. Mikołajczyk 4. Jarosław S. Hołownia 5. Maciej Szczęsnowicz 6. Barbara Grynczel 7. Martyna Żółtko
8. Jolanta Suchowolec 9. Jolanta Lichanów
KWW Razem dla Sokółki / Rada Miasta okręg nr 1:1. Piotr Kułakowski 2. Stanisław Marchiel 3. Iwona Grzybowska 4. Barbara Kruchelska 5. Izabela Ratkowska 6.
Olga Miejłuk 7. Włodzimierz Jurgiel 8. Olaf Gliniecki 9. Tomasz Grynczel
okręg nr 2: 1. Robert Rybiński 2. Jerzy Piotr Saciłowski 3. Małgorzata Ejsmont 4.
Jadwiga D. Szarkowska 5. Beata Chromińska 6. Elżbieta Szomko 7. Ewa Kuklicz 8.
Wiesław Puszko 9. Paweł Zajkowski 10. Anna Kuklicz
okręg nr 3: 1. Antoni Czaplejewicz 2. Czesław Poskrobko 3. Bożena Galej 4. Stanisław Mucuś 5. Karol Krokos 6. Monika Krawiel 7. Teresa Panasiuk 8. Robert Mazur
KWW Razem dla Powiatu / Rada Powiatu
okręg nr 1: 1. Jarosław Budnik 2. Maciej Sulik 3. Tomasz Lewko 4. Ewelina W. Jackiewicz 5. Anna Sićko
okręg nr 2:1. Stanisław Kopciewski 2. Zbigniew Dziedzicki 3. Ewa Kołpak 4. Magdalena Sitko 5. Bożena H. Szałkowska 6. Sławomir Kraśnicki
okręg nr 3: 1. Kazimierz Łabieniec 2. Paweł Łabanowicz 3. Walenty Jarosz 4. Krystyna Sawicka 5. Mariusz Stefanowicz 6. Małgorzata Stasiulewicz 7. Ewa Charytoniuk
okręg nr 4: 1. Łukasz Moździerski 2. Piotr Żuk 3. Zbigniew Tochwin 4. Wojciech
Januszkiewicz 5. Jolanta Rokicka 6. Teresa Malewicz 7. Anna Milewska 8. Paweł
Czepiel 9. Elżbieta Babynko
KWW Wspólnota Samorządowa Razem / Rada Powiatu
okręg nr 1: 1. Jerzy Białomyzy 2. Zofia Danilewicz 3. Piotr Majewski 4. Kazimierz
Antonik 5. Agnieszka Poważa
okręg nr 2: 1. Kazimierz Marciszel 2. Bogusław Zarzecki 4. Helena Sobolewska 5.
Maria I. Walejewska 6. Anna Matyskieł
okręg nr 3: 1. Aleksy Oleksza 2. Wojciech Obiała 3. Mariusz Czaban 4. Katarzyna
Janucik 5. Maria T. Bosteels 6. Krzysztof Malczyk 7. Lilia Rećko
okręg nr 4: 1. Janusz T. Pawłowski 2. Tomasz Potapczyk 3. Bożena Tomaszewska
4. Andrzej Szumiło 5. Maria Radecka 6. Katarzyna Puciłowska 7. Bożena Turycz 8.
Mirosław Grabowicz 9. Krzysztof Zalewski
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Dąbrowa Białostocka
Nowe miejsce zabaw!

DOBRE STRONY POWIATU
Roboty budowlane
dotyczące projektów

W sobotę 6 października został oficjalnie otwarty integracyjny
plac zabaw. Jest to ukłon w stronę dzieci niepełnosprawnych. Plac
zabaw powstał na skwerku przy ulicy Mickiewicza. Jest tam kawałek
pięknego zielonego terenu z drzewami. Pośród nich znalazła się karuzela i huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych. Zestaw wielofunkcyjny, piaskownica, w której będą mogły bawić się dzieci w różnym
wieku. Do zorganizowania mini pikniku będzie służyła altana. Plac
zabaw będzie miejscem rekreacji i integracji z dziećmi niepełnoprawnymi. W sobotę dzieci mogły skorzystać z malowania twarzy i słodkości.
Plac zabaw powstał dzięki dofinansowaniu z LGD Fundusz Biebrzański Gmina pozyskała 146 286,00 zł. Cała inwestycja kosztowała
około 230 000,00 zł. MGOK w Dąbrowie Białostockiej

Rozpoczęto roboty budowlane dotyczące
proj. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową dwóch studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego w miejscowości Jałówka”. Wartość zadania wynosi - 2 993
800,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach
operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020

Pasowanie uczniów
9 października w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Biał.odbyła się bardzo ważna uroczystość – pasowanie na ucznia szkoły. „Pierwszaki” przygotowywały
się do tej uroczystości od początku roku szkolnego,
pod okiem swoich wychowawczyń: Zofii Markowskiej, Małgorzaty Snarskiej i Bożeny Tarasewicz. Dzieci
uczyły się wierszyków i piosenek, a podczas prób ćwiczyły swoją wytrwałość. 9.10. ubrane w strój galowy
przybyły wraz z rodzicami na uroczystość pasowania,
którą pomogli im przygotować starsi koledzy. Dzieci
złożyły uroczystą przysięgę i podziękowały za przyjęcie do grona uczniów szkoły podstawowej. Pasowania
uczniów dokonał dyrektor szkoły Jerzy Białomyzy oraz
pani dyrektor Bożena Krahel. Plecaki naszych pierwszaków poświęcili ks. Andrzej Matel i ks. Mariusz
Kozłowski. Po głównych uroczystościach wykonano
pamiątkowe zdjęcia, a główni bohaterowi tego dnia
otrzymali dyplomy i kuferki edukacyjne. Uczniom klas
I życzymy jak najlepszych wyników w nauce i przyjaciół ze szkolnej ławki do końca życia.

Umowy na dofinansowanie
jednostek OSP
8 września w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku została podpisana Umowa pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Dąbrowa Białostocka na powierzenie realizacji
zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka w zakresie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na
miejscu popełnienia przestępstwa. Kwota dofinansowania wynosi 31 064,62 zł.
Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

Przebudowa drogi powiatowej 1254B Brzozowo – Suchodolina – Sławno – Jałówka - Została
zakończona

Tekst i fot.: Magdalena Szymańska

Przebudowano drogę o łącznej długości
7674,33 m. Droga posiada przekrój szlakowy z
jezdnią bitumiczną szerokości 5,50 m (6,00 m na
przepuście w KM 7+551) i obustronnymi poboczami szerokości 1,25 m (1,50 m na przepuście
w KM 7+551). Poza terenem zabudowanym zostały wykonane pobocza żwirowe, a w miejscowościach przekrój szlakowy został zamieniony
na przekrój uliczny z utwardzonymi poboczami
spełniającymi rolę chodników dla pieszych, co
w znacznym stopniu zwiększyło bezpieczeństwo
ruchu pieszego. Celem prawidłowego odwodnienia drogi i uniknięcia zalewnia przyległych
posesji wykonano renowację istniejących rowów
usytuowanych wzdłuż drogi. Na przyległe nieruchomości wykonano zjazdy: na terenie zabudowanym o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, poza terenem zabudowanym o nawierzchni
żwirowej, na drogi gminne o nawierzchni bitumicznej. Ponadto wykonano utwardzone dojścia do kapliczek zlokalizowanych w obrębie
pasa drogowego przebudowanej drogi. W rejonie przystanków komunikacji dalekobieżnej
utwardzono pobocza szerokości 1,25 – 2,00 m,
a w Suchodolinie wykonano zatokę autobusową
szerokości 3,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych,
na wysokości szkoły w Suchodolinie wykonano
wyniesione przejście dla pieszych. W Jałówce, na
odcinku drogi w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła wykonano zatoki postojowe po obu stronach drogi.
Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

8

12 października 2018 r.

INFO Sokółka nr 125/2018

Jerzy Białomyzy

W słowach jest zapisana cała
nasza przeszłość, nasz byt,
nasza świadomość społeczna
i narodowa.
i pracy nasza szkoła się rozwija i staje się coraz doskonalsza.
Dziękuję też rodzicom, którzy
współpracują ze szkołą – rozmowy z nimi pozwalają nam dostrzec niedostatki i te dziedziny,
nad którymi warto popracować.
Zapytam o Pana pasje...
Hm… Moją pasją jest język, uważam, że w słowach jest
zapisana cała nasza przeszłość,

Staram się brać udział we
wszystkich akcjach społecznych, charytatywnych i kulturalnych, które dzieją się na
terenie naszej gminy, naszego
powiatu. Niektóre z nich zainicjowałem, jak chociażby Dąbrowskie Spotkania z Kulturą
Białoruską, coroczne Ekumeniczne Spotkania Opłatkowe, w
których biorą udział księża katoliccy i prawosławni z naszego
dekanatu. Współpracuję bardzo

Szef jest mądry mądrością
swoich podwładnych

Nauczyciel jęz. polskiego z powołania, ale nie tylko nauczyciel. Jak rozpoczęła się Pana
praca w szkole i dla szkoły w
szerokim tego słowa znaczeniu?
Pracę zawodową rozpocząłem 1 września 1983 r. Zawsze lubiłem czytać książki,
pochłaniałem ich mnóstwo w
dzieciństwie, młodości, tak jest
do tej pory. Praca nauczyciela
polonisty była moim marzeniem: móc przekazywać swoje
zainteresowania, pasje literackie, pokazywać piękno naszego
języka. Trwa to do chwili obecnej. Wspólnie z panią Profesor
Elżbietą Wierzbicką-Piotrowską, z pomocą nauczycielek:
pań Marzeny Kalinowskiej,
Luizy Klimaszewskiej, stworzyliśmy książkę o mowie prostej
naszego regionu, która ukaże
się pod koniec 2018 r. W tak
zwanym międzyczasie ukończyłem sporo form doskonalenia zawodowego oprócz studiów polonistycznych – studia
logopedyczne, studia mediacji i
negocjacji sądowych, obecnie finalizuję studia doktoranckie na
Uniwersytecie Warszawskim w
Zakładzie Gramatyki, Semanty-

ki i Pragmatyki Współczesnego
Języka Polskiego. We wrześniu
otworzyłem przewód doktorski.

nasz byt, nasza świadomość i
społeczna, i narodowa. Bardzo
lubię pracę z dziećmi, zarówno
z tymi młodszymi, jako logopeda – neuroterapeuta, jak i z
tymi z naszej szkoły, dzieciaki
są wspaniałe! Interesuję się też
pragmatyką językową, technologią informacyjno-komunikacyjną. Jak znajdę wolną chwilkę, to czytam. Stres – najlepsza
jest siłownia, basen – uwielbiam
pływanie, jazdę na rowerze, czasami bywam na sekcji kravmagi, ćwiczę też z taśmami TRX.
Pomysły podsuwają moi współpracownicy i życie (śmiech),

Śmiech jest najlepszym lekarstwem na stres
codziennego życia, łagodzi obyczaje – samo
zdrowie!
Moja Mama, świętej pamięci,
mówiła, że jak nie uczyłem się
będąc młody, to teraz muszę
nadrabiać. (śmiech) Obecnie jestem dyrektorem szkoły podstawowej w Dąbrowie Białostockiej. Udało mi się doprowadzić
budynek i obejście szkoły do
stanu, który sprzyja kształceniu,
dzieci i młodzieży, a jednocześnie sprawia, że świetnie się
można u nas bawić i doskonalić
tężyznę fizyczną (place i sale zabaw, 2 hale sportowe, bezprzewodowy dostęp do Internetu w
całym kompleksie, sale lekcyjne wyposażone w komputery,
rzutniki multimedialne, tablice
interaktywne, monitory, większość finansowania, to środki
zewnętrzne – unijne i krajowe). Mamy też świetną kadrę
nauczycielską, administracyjną
i pracowników obsługi naszej
szkoły. To dzięki ich staraniom
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bardzo często też lektura pism
specjalistycznych typu „Szkoła”.
Jest Pan znany z sypania dowcipami jak z rękawa. Jak udaje się
Panu spamiętać ich tak wiele?
Uważam, że śmiech jest
najlepszym lekarstwem na nasze zaganianie, stres codziennego życia, łagodzi obyczaje
– samo zdrowie! A pamiętam
dużo – tak, na szczęście kłopotów z pamięcią nie mam, może
dlatego, że cały czas się uczę
– podobno umysł też trzeba
ćwiczyć jak mięśnie (śmiech).
Czy mimo tylu obowiązków ma
Pan czas i energię udzielać się
również społecznie, charytatywnie i kulturalnie na rzecz
lokalnej społeczności?

seria

CIEKAWI

LUDZIE

na COŚ. Czym ciekawym Pan
nas zaskoczy?
Hm... A jaki chciałaby Pani
przepis? (śmiech) Na gotowaniu się za bardzo nie wyznaję,
wszystkie przepisy biorę z Internetu... A tak poważnie, to
mam jeden – „Szef jest mądry
mądrością swoich podwładnych”. Uważnie się wsłuchuję
w głosy moich współpracowników – mają świetne pomysły.
Pana ulubione miejsce w naszej
Małej Ojczyźnie?

efektywnie zarówno z parafią
katolicką w Dąbrowie Białostockiej, jak i z parafią prawosławną,
za co dziękuję bardzo Księżom
Proboszczom i Wikariuszom.
Nasza szkoła cały czas uczestniczy w akcjach mających na celu
pomoc innym; trwa nieprzerwanie przez cały rok zbiórka
nakrętek, które potem przekazujemy potrzebującym, włączamy się zawsze w akcje doraźne.
Doskonale rozumiem potrzebę
pomocy innym, był taki czas
w moim życiu, kiedy takiej pomocy bardzo potrzebowałem i
wtedy społeczność dąbrowska
nie zostawiła mnie samego, do
dziś pamiętam wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wyciągnęli do mnie pomocną dłoń.
Pytamy naszych rozmówców o
ciekawe przepisy lub sposoby

Sokólszczyzna cała jest
piękna. Natomiast moim ulubionym miejsce w naszym powiecie jest Dąbrowa Białostocka
– miasteczko, w którym można
spokojnie żyć, ludzie są bardzo
życzliwi i pomocni – a najbliższe mojemu sercu jest Kropiwno, miejsce, gdzie spędziłem
swoje dzieciństwo i młodość.
Jaki tytuł (tytuły) można teraz
znaleźć na Pana nocnej szafce?
Czytam teraz "Mistrza
i Małgorzatę" Bułhakowa,
"Pragmatykę językową" Levinsona i „Psychologię społeczną”
- Aronsona.
Dziękuję za rozmowę.
Pyt. P.A. Zalewska

Karolina
MA TALENT!
Dzieci i młodzież z Gminy
Janów mają wiele pasji i talentów.
Wśród nich znalazła się Karolina
Szkiłądź z Białous, uczennica III
klasy Gimnazjum w Janowie, która
w sobotę 06.10. wystąpiła ze swoją
autorską piosenką i zagra na ukulele w programie „Mam Talent” w
telewizji TVN. Karolina od dziecka
kocha muzykę i śpiew, jest to jej wielka pasją. Występ zapewnił Karolinie
awans do półfinału, a prowadzący
Marcin Prokop, nawet nie czekał do
ogłoszenia werdyktu, tylko podszedł
do konsolety i nacisnął złoty przycisk.
na podst. GOKSiT w Janowie
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Sokółka Boxing Show
Wieczorem 28.09 na hali
sportowej przy LO odbyła się wyjątkowa, charytatywna Gala Bokserska, z której dochód zostanie
przekazany na rzecz hospicjum
Dom Opatrzności Bożej w Białymstoku. Zobaczyliśmy emocjonujące walki. Straż
pożarną reprezentował:
Karol Krokos, Paweł
Borowski, Szymon Bielawski, Policję - Daniel
Klimuszko i Grzegorz
Zubiel, a Straż Graniczną - Wojciech Olechno i
Michał Gnoza, zaś Młodzieżową Radę Miejską w Sokółce - Omar
Szczęsnowicz. Wystąpili
również przedsiębiorcy:
Adam Jackiewicz, Łukasz Tomaszycki, Jerzy
Lis, Marek Dziedziul, Marcin
Maliton oraz Olgierd Puszko. Na
deskach zobaczyliśmy również
Tomasza Potapczyka, trenera
sokólskich pięściarzy. Na ringu toczyli swoje pojedynki doświadczeni pięściarze, medaliści
i uczestnicy mistrzostw Polski
i świata. Wieczór umilił Zenek
Martyniuk. Zawodników do rin-

gu wprowadzały: półfinal. Miss
Polski '16 Paulina Megger - Kawczyńska, Miss Lata oraz Miss Publiczności '15 oraz Miss Uczelni
Morskich '14. Patronat nad imprezą objął Starosta Sokólski Piotr
Rećko. Wyniki: D. Klimuszko VS

Ł. Tomaszycki – remis, J. Lis VS
M. Maliton – remis, A. Jackiewicz
VS W. Olechno – 0:3, G. Zubiel VS
O. Szczęsnowicz – 2:1, A. Szkuta
VS K. Krokos – remis, M. Dziedziul VS S. Bielawski – remis, M.
Gnoza VS P. Borowski – remis, O.
Puszko VS T. Potapczyk – 0:3, K.
Potapczyk VS Z. Waraksa – remis.
Materiał: Maciej Białobłocki

prawdziwe

prawdziwk
Burn. Niech cię pochłonie
Otwieram okno, a tu Warszawa. To znaczy, niedosłownie. Istna „niedziela napalmowa”, smród
spalenizny i diabeł wie czego. Cofnąłem się od
okna, co było błędem. Trzeba było je od razu
zamknąć. Musiałem spędzić dziesięć minut wyganiając dym przez okno, który zgęstniał tak,
że bez paru kopniaków się nie obeszło. Smog (a
może to już smok?) dostał jeszcze dwa razy patelnią i w końcu opuścił mieszkanie. Gdy odsapnąłem, rozległo się pukanie do drzwi. Okazało
się, że to sąsiad.
- Co się dzieje? Pożar? – spytałem.
- A gdzie – student prawa machnął ręką – To
na dole kretyn odpalił grilla czy coś. Chodź ze
mną, bo sam z nim nie będę gadać…
Zeszliśmy na dół i zaczęliśmy dobijać się do
drzwi piętro niżej. W końcu otworzył nam facet w średnim wieku. Musiał być miłośnikiem
Małysza, ponieważ miał wąsy i czoło strome jak
skocznia narciarska w Zakopanem.
- Proszę pana, może pan coś zrobić z tym dymem? Poddusza pan wszystkich.
Wąsacz spojrzał na nas, jak na zamachowców
wolności konstytucyjnej.
- Ale sąsiedzi, to co ja mam innego robić? Nie
mam wyboru! – zaburczał w rytm jakiejś pieśni
konfederatów barskich.
- A co pan w ogóle robi? – zainteresowałem się.
Mężczyzna skinął na nas, żebyśmy weszli. Razem ze studentem prawa przekroczyliśmy próg
mieszkania „zadymiarza”. Z trudem powstrzymałem się przed okrzykiem „Targowica wchodzi!”
Przeszliśmy przez pokój zastawiony portretami
szlachciców w żupanach i weszliśmy na balkon,
gdzie stał blaszany piec. Piec był zmodyfikowany w taki sposób, by mogły się na nim smażyć
kiełbaski.
- Grilluje pan? – podjąłem myśl studenta, który
teraz czaił się za moimi plecami.
- No co wy! To tylko przy okazji. Ja palę śmieci.
Widzieliście, co wymyślili z tymi kontenerami?
Kontenery na szkło, tworzywa sztuczne i metale, papier, odpady zielone, zmieszane odpady
komunalne i jakieś bio… Panie, ja w kuchni nie
mam tyle miejsca! Gdzie ja te sześć koszy na
śmieci wstawię, co?
- A piec w czym ma pomóc?
- A wszystko co mam spalę na jedną masę to tylko do jednego kontenera będę musiał to
wrzucać. Jeszcze nie wykombinowałem jakiego,
ale zrobię tak jak dyktuje mi sumienie.
- Pana sumienie podtruwa ludzi – oznajmiłem
– Pan to lepiej gasi.
Wąsacz zaczął na nas pokrzykiwać i nie wiadomo skąd wyciągnął szablę. Rozciął sobie koszule na piersi, położył się na klatce schodowej i
zaczął krzyczeć, że „mordują wolność naszą i
waszą”.
Sami ugasiliśmy piec i wróciliśmy spokojne na
górę. Milczeliśmy. Nasza dwójka nie miała problemów ze śmieciami. Obaj sprzedawaliśmy je
dla artystów awangardowych. Ostatnio nawet
dostałem parę tysiaków w ramach współtworzenia dzieła pod tytułem „Puszka po szprotach
- symfonia barw na kawałki szkła i skisły majonez”. Trochę szkoda naszego wąsacza, moglibyśmy go wciągnąć do naszej spółki, ale… Byłoby
mniej pieniędzy dla nas. Biznes to biznes, a pieniądz – chociaż ze śmieci – nie śmierdzi.
Kamyk
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Mistrzostwa Województwa w biegach na nartorolkach
W minioną niedzielę Sokółkę odwiedziło blisko 100 narciarzy z 8 klubów i szkół: UKS Start
w Malawiczach, UKS Orliki w
St. Kamionce, UKS Hubal Białystok, UKS Rawa Siedlce, UKS
Sudovia Szudziałowo, Sportowa
Szkoła Podstawowa w Supraślu,
UKS Olimpik Mońki oraz Skipol.pl.team, którzy rywalizowali
o miano Mistrza Województwa
Podlaskiego w biegach na nartorolkach. Zawody odbyły się na
pięknej trasie rowerowej i drodze
powiatowej z Sokółki do Bogusz
na 5 dystansach. Najmłodsi czyli
dzieci kl. II SP i młodsi oraz kl. III
startowali na dystansie 1500 m na

ce, Firma ROLLSPEED – Nartorolki – Konrad i Dawid Sadowscy.
Natomiast Patronat Honorowy
objął Prezes Polskiego Związku
Narciarskiego Apoloniusz Tajner.
Wśród walczących o tytuł Mistrza

łyżworolkach lub nartorolkach,
zawodnicy z rocznika 2007-2008
biegali na dystansie 3000 m, juniorzy D - czyli urodzeni w latach
2005-2006 zmagali się na 5 km
pętli, zaś juniorzy C (2003-2004),
juniorzy A (2002-2001), juniorzy B (2000-1999) walczyli na 6
km. Najwięcej bo aż 10 km mieli
do pokonania seniorzy. Organizatorem tej sportowej imprezy
byli: Podlaski Okręgowy Związek
Narciarski w Białymstoku, UKS
Start w Malawiczach, UKS Orliki
w St.Kamionce, UKS Hubal Białystok oraz współorgamizatorzy:
Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w
Sokółce, Urząd Miejski w Sokół-

Województwa w biegach na nartorolkach wystąpiła liczna grupa
narciarek (19) z UKS Start Malawicze i UKS Orliki St. Kamionka. Po wielu emocjonujących
walkach w każdej z 9 kat. wiekowych - Sokółka może poszczycić
się osiągnięciami. Dziewczynki
wywalczyły pięciokrotny tytuł
Mistrzowski oraz uzyskały 10 pozycji medalowych. Bieg na 1500
m na łyżworolkach wygrała Kinga Chomutnik ze St. Kamionki,
Kisiel Patrycja St. Kamionka 4,
5-letnia Borys Milena z Malawicz
5, Rećko Maja ze St. Kamionki 6,
Borys Aleksandra z Malawicz 8.
Bieg na 1500 m kl. III na nartorolkach wygrała Oliwia Borys z Ma-

6. Julia Zajczyk z Malawicz. Na
tym samym dystansie 6 km lecz
w starszej kat. wiek. nieznacznie
zwyciężyła Monika Szomko ze
St. Kamionki przed Natalią Fiedorec z Malawicz. W kategorii
juniorki A w biegu również na 6
km Mistrzostwo Województwa
przypadło Wioletcie Mozolewskiej z Malawicz. Kategorię seniorek reprezentowały 2 nasze
narciarki, które dzielnie walczyły
na wymagającym dystansie 10
km. Wygrała Paulina Kucharewicz z Orlki St. Kamionka przed
Eweliną Czabatorowicz ze Startu
Malawicze. Dekoracji dokonali:
Prezes Podlaskiego Okręgowego
Związku Narciarskiego - Walde-

sztuce, gdzie przeszłość artysty
jest głównym punktem odniesienia przy interpretacji. Lub, że to
kanadyjska retrospekcja lat czterdziestych. Obraz odległego kraju,
jakże bliskiego Stanom, a jednocześnie stojącego w cieniu Wuja
Sama. Czy może to, że porusza
problem dyskryminacji malarek
i wpływu wczesnoszkolnej dominacji rówieśników. Już wiem! Napiszę, że to zbeletryzowana teoria
czasoprzestrzeni. Taka fizyka dla
humanistów. Za każdym razem
miałbym rację i mylił się jednocześnie. Każdy z opisów tak oddaje książkę jak ją uproszcza, ale zebrane razem rzucają nieco światła
na kształt powieści. Takich dzieł

nie zamyka się w jednym zdaniu. Wieloaspektowość życia nie
pozwala na to. Napiszę więc, że
za "Kocie oko" Margaret Atwood była słusznie nominowana do
Nagrody Bookera w 1989 roku.
Przynajmniej podam bezsprzeczny fakt. Faktem jest również to,
że na nieszczęście posiadaczy
pieca, książka ta nie nadaje się
do spalenia. Już lepiej przybyć na
wernisaż bezkompromisowej malarki Elaine Risley aż do Toronto miasta kryjącego w zakamarkach
jej wspomnienia, które otwierają
przysypane popiołem czasu rany
i zobaczyć jak dłuta doświadczeń
wykuwają osobę, jaką się stała.

Margaret Atwood
"Kocie oko"

Wyd. Wielka Litera 2018

Mógłbym napisać, że książka "Kocie oko" Margaret Atwood
to kluczowy dla psychoanalizy
powrót do dzieciństwa, gdyż
okres ten determinuje życie osoby dorosłej. Albo, że pokazuje
ona materializację człowieka w
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lawicz. W najliczniejszej 24-osob.
grupie narciarek rocznika 20082007 startującej na dystansie 3
km dzielnie walczyła Maria Borys
z Malawicz, która zajęła ostatecznie 6. msc. a Nowak Dominika ze
St. Kamionki powalczyła o 12. lokatę. Na nieco dłuższym dystansie
-5 km bardzo dobrze spisały się
zawodniczki Startu Malawicze,
które klasyfikowały się na miejscach: Magdalena Ignatowicz 2.,
Elżbieta Łowczecka 3., Zuzanna
Czabatorowicz 4., Weronika Reszuta 7. W zmaganiach na 6 km
brązowy medal przypadł Kamili
Rećko z Malawicz, 4. była Weronika Czeremcha ze St. Kamionki,

Marcin Dębko

mar Leszczyński, Dyrektor Szkoły Podstawowej w St. Kamionce
- Joanna Gejdel oraz Prezes UKS
Start w Malawiczach i Orliki w St.
Kamionce - Piotr Zaręba. Brawo
wszystkim dziewczętom za sportową walkę i osiągnięcie sukcesów na miarę swoich możliwości.
Organizator zawodów serdecznie
dziękuje za ufundowanie pucharów i nagród dla zwycięzców
oraz pamiątkowych dyplomów
dla wszystkich startujących zawodników Pani Burmistrz Sokółki Ewie Kulikowskiej i Panu
Staroście Sokólskiemu Piotrowi
Rećko. Podziękowania należą się

również pracownikom Starostwa
Powiatowego w Sokółce , pracownikom OSiR w Sokółce, Firmie
Metal-Fach, Pani Alicji Zaręba
za okazaną pomoc w organizacji
zawodów. Pragnę także podziękować licznie przybyłym rodzicom
za doping w startach swoich dzieci oraz rodzicom zawodniczek za
przygotowanie wszelkich słodkości. Serdecznie dziękuję także
Piekarni Pana Szomko z Sokółki
za przygotowanie czekoladowych
rogalików.
Trener SkiTeamu Sokółka
Piotr Zaręba, fot. Ł. Mucuś
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Zarz¹dzanie BHP w organizacji
IT Project Management
Master of Business Administration (MBA)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi
Doradztwo zawodowe
* z mo¿liwoœci¹ dofinansowania

OFERUJEMY TAK¯E WYNAJEM SAL
I POKOI GOŒCINNYCH
W KONKURENCYJNYCH CENACH

Ogłoszenie płatne

ceny od 40 z³/ osoba/ doba tel. 533 886 834
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