Kandydaci do Rady Miejskiej i Powiatowej s. 5-8

50
nr126/2018

POWIAT SOKÓLSKI 19 października 2018 r. BEZPŁATNY TYGODNIK

seria

CIEKAWI

LUDZIE

lat
ZSR

w Sokółce

VIII Zawody
Pływackie s.11
2-4 s.

19 października 2018 r.

My nie musimy chwalić cudzego,
bo znamy wartość swojego i tą wartością
chcemy się dzielić już zawsze!

50

lat
ZSR

w Sokółce

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego – HUBALA w Sokółce, grafika siedziby szkoły przy ul. Polnej 1, autorstwa absolwentki III Liceum Profilowanego w Sokółce, p. Michaliny Daszuty.
Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
że gościnna i chętnie w gościnę zaprasza... A. Mickiewicz

ŻYWA SZKOŁA

Tak, ŻYWA! Kolorowa i tętniąca życiem niczym w kalejdoskopie...
Z wizji lokalnej i doświadczeń
50 lat wynika,
że tylko wyjątkowi uczniowie
trafiają do Rolnika!
Panuje tu życzliwa i niezwykle
ciepła atmosfera,
która na dobrych, wzajemnych
relacjach się opiera!

TACY JESTEŚMY:
Szkoła z tradycją
Zespół Szkół Rolniczych im.
mjr. Henryka Dobrzańskiego
– HUBALA w Sokółce – rys
historyczny
1 października 1968 roku
swoją działalność rozpoczęła
najpierw Zasadnicza Szkoła
Rolnicza w Sokółce. Niezwykłym człowiekiem, który powołał placówkę do życia był
Pierwszy Dyrektor – p. Kazimierz Wołyniec. To dzięki Jego
staraniom udało się szybko pozyskać działki uprawne, które
następnie utworzyły szkolne
gospodarstwo (zalegalizowa-
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nie jako Gospodarstwo Pomocniczego typu „A” 3 kwietnia
1973 roku). W 1983 roku do
szkoły należało już 40 ha użytków rolnych w różnych lokalizacjach.
Na przestrzeni 50 lat istnienia ZSR dwukrotnie zmieniał
siedzibę (Os. Zielone, ul. Białostocka 81, ul. Polna 1), często
zmieniał swoją strukturę (w
jego skład wchodziły liczne typy
szkół: zawodowe, licea rolnicze,
ekonomiczne i profilowane,
technika zawodowe i wieczorowe, itp.), ale zawsze pozostawało w naszej placówce to, o czym
mówi każdy, kto się tu uczył i
pracował – niepowtarzalna atmosfera, jakiś tajemniczy wewnętrzny duch, który sprawiał,
że to było i wciąż jest wyjątkowe
miejsce. Przez te wszystkie lata
czuwali nad szkołą wspaniali
dyrektorzy, którzy niczym kapitanowie okrętów dbali o swoją
załogę.
Współcześnie szkoła prężnie się rozwija i nieustannie
poszukuje nowych, atrakcyjnych dla młodych ludzi kierunków kształcenia. W roku
szk. 2018/2019 Technikum Nr
2 w Sokółce liczy 14 oddziałów
kształcących w zawodach: technik rolnik, technik żywienia i
usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik eko-
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50. urodziny „Rolnika”
DYREKTORZY ZSR

1. Kazimierz Wołyniec
(1.10.1968 – 30.06.1974)
2. Jerzy Żynel
(1.07.1974 – 31.08.1975)
3. Ryszard Borys
(1.09.1975 – 31.12.1979)
4. Czesław Kozłowski
(1.01.1980 – 31.08.1983)
5. Kazimierz Wołyniec
(1.09.1983 – 31.08.1988)
6. Franciszek Czołpiński
(1.09.1988 – 31.08.2001)
7. Anna Dorota Cilulko
– od 1.09.2001
nomista. Nauczyciele dokładają
wszelkich starań, by zaszczepić
w młodzieży „bakcyl” wiedzy,
zainteresować światem, nauczyć kultury, empatii i szacunku wobec innych. Podnoszenie
poziomu edukacji zawsze było i
wciąż jest priorytetowe zarówno
dla pracowników, jak i uczniów

ZASTĘPCY
DYREKTORÓW

1. Edmund Antonik
(1978 – 1979)
2. Stanisław Kunowski
(1979 –1983)
3. Anna Klej
(1983 –1990)
4. Anna Dorota Cilulko
(1990 –1995, 1998 – 2001)
5. Marek Andrzejewski
– od 2001

Patron ZSR
w Sokółce
„Szkoła bez imienia to za skąpo. Szkoła inaczej się prezentuje, kiedy jakieś imię nosi...” (p.
K. Wołyniec)
HENRYK DOBRZAŃSKI – HUBAL (22.06.1897 –
30.04.1940) – major Wojska
Polskiego, sportowiec, żołnierz
i bohater, jeden z ostatnich do-

ZSR w Sokółce. To poziom edukacyjny sokólskiego Rolnika, a
także opinia o nim w środowisku lokalnym, świadczą o wysokim prestiżu szkoły i społecznym szacunku.

Szkoła ucząca
patriotyzmu
wódców wojny obronnej 1939
roku. Zginął w walce nieopodal Anielina. Jego ciało Niemcy wywieźli w kierunku koszar
wojskowych w Tomaszowie
Mazowieckim i pochowali w
nieustalonym miejscu. W 1966
roku major został pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Złotym
Orderu Virtuti Militari i awansowany do stopnia pułkownika.

INFO Sokółka nr 126/2018

Szkoła, w której najważniejszy jest człowiek
TYLKO ROLNIK!

Nasz ZSR zawsze był z
ludźmi i dla ludzi – wychowywał w poczuciu zrozumienia
i bezpieczeństwa, budował
poszanowanie godności człowieka, czego dowodem są poniższe wspomnienia Naszych
Absolwentów, opinie i relacje
Uczniów oraz Dyrektorów.
Są dwa najpiękniejsze
zawody na świecie: człowiek,
który naucza uczniów, czyli
nauczyciel, oraz rolnik, który
sieje i tak zapewnia pożywienie innym. Ja te dwa zawody
łączę w sobie... – fragmenty
wywiadu z pierwszym Dyrektorem ZSR w Sokółce – panem
KAZIMIERZEM
WOŁYŃCEM (08.05.2018).
Pierwsza siedziba ZSR
mieściła się w budynku dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Walerego Wróblewskiego w
Sokółce na Osiedlu Zielonym...
Tak, pod swoje skrzydła
przyjęła nas ówczesna kierownik szkoły, p. Stasia Zalewska.
Powitałem młodych ludzi w
stołówce i przemówiłem tak:
Dzisiaj, kiedy powstała w Sokółce pierwsza, prawdziwa
Zasadnicza Szkoła Rolnicza,
musicie pamiętać o tym, że jesteście zaczynem. To od was i
ode mnie będzie zależało, jak
ukształtujemy pogląd na Naszą
Szkołę i jakie uznanie zdobędzie ona w środowisku lokalnym.
Jakie było najbardziej
przejmujące wydarzenie z
Pana pracy?
(...) Z takich głębokich
przeżyć, które wiążą się z radosnymi emocjami, wspominam
przede wszystkim drugi rok
istnienia szkoły, kiedy powstały
dwie klasy i miałem już wtedy
123 uczniów. Założyłem szkołę,
ale dopiero po roku zrozumiałem, że naprawdę mi się udało.
A potem już z każdym rokiem
było coraz lepiej i to dawało mi
chęć do dalszej działalności (...)
Czułem się dobrze z młodzieżą.
W szkole starałem się zawsze,
żeby nie było żadnych grup.

Doceniałem i lubiłem wszystkich. Każdy ma jakieś swoje –
nazwijmy to – małe mankamenty, ale to przecież ludzkie. Nawet
czasami, jak pojawiały się jakieś
zgryźliwości, to trzeba się było
po prostu uśmiechnąć.
Co według Pana Dyrektora
jest najważniejsze w prowadzeniu szkoły?
Dobór właściwych nauczycieli. Przy przeróżnych okazjach
mówi się o swoich nauczycielach
i ja mówiłem o nich zawsze dobrze i o młodzieży także. Jeżeli

Absolwenci Naszej Szkoły bardzo dobrze wspominają
Pana Dyrektora. Jak należy postępować, żeby tak życzliwie zagościć w sercach młodych ludzi?
Zawsze lubiłem młodzież
i byłem bardzo tolerancyjny.
Dbałem, żeby młodzi dobrze się
czuli. Podkreślałem, żeby byli
uczciwi wobec samych siebie i
żeby siebie szanowali.
Jakie przesłanie chciałby
Pan Dyrektor przekazać obecnym uczniom Naszej Szkoły?
Musicie pamiętać, żeby
pozostawić po sobie jakiś ślad
piękna, czy to w szkole, czy w
otoczeniu, bo ważne jest, aby
być wartościowym człowiekiem
w życiu. Każdemu z nas powinno towarzyszyć dobro. Należy patrzeć na drugiego jak na
bliźniego, który chce siebie dać
trochę innym. To jest czasami
trudne, bo nie wszyscy są życzliwi i empatyczni. Ale życzliwość
okazywana innym, wraca do nas
(...) Pamiętajcie, że świat należy widzieć w dobrych i jasnych
kolorach. Unikajcie wszelkich
pokus, które naturalnie towarzyszą każdemu człowiekowi.

Szkoła z ludzkim obliczem

mówi się dobrze o nauczycielach,
to ja jako dyrektor też z tego korzystam. Wizytator często hospitował zajęcia moich nauczycieli i
czasem nawet miał inne zdanie
niż ja. Jednak potem, kiedy sam
omawiałem lekcje podwładnych, robiłem to w taki sposób,
że wizytator nie miał powodu
kwestionować moich słów. Dzięki takiej postawie udawało mi
się w środowisku pokazać wagę
szkoły, a nie jakiś tam „zmiotek”
(...) Podkreślałem znaczenie pracy zespołowej i starałem się dbać
o ludzi, bo uważam, że szacunek
jest najważniejszy. Działaliśmy
jak jedna drużyna.
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Przeżywajcie każdy dzień z taką
doczesną ulgą, że coś się dokonuje właśnie dzięki Wam... Nie
ustawajcie w takich działaniach,
bo dobra nigdy nie za wiele.
***
Bo w myśl słów św. Jana
Pawła II: człowieka trzeba
mierzyć miarą serca, sercem!
– fragment wywiadu z wieloletnią sekretarz ZSR w Sokółce – panią ŁUCJĄ JANUSZKIEWCZ (30.04.2018).
Jak Pani wspomina pierwsze miesiące pracy w ZSR?
Była przewspaniała atmosfera. Głównym inicjatorem

i motorem Naszej Szkolnej
Wspólnoty był Pan Dyrektor
Kazimierz Wołyniec, który ma
niezwykły dar komunikacji i
umiejętność jednoczenia ludzi.
Tłumaczył nam, że kiedy pracujemy – to pracujemy, bawimy się
– to bawimy się, ale nigdy nikt
jeden przeciw drugiemu nic nie
mógł powiedzieć i to było bardzo dobre – właśnie przez to
szkoła zaczęła wzrastać...
Czy była jakaś wzruszająca sytuacja podczas Pani pracy
w Naszej Szkole?
Wiele ich było... Ale szczególnie wzruszyłam się, kiedy
odchodziłam na emeryturę. Dostałam wtedy w podziękowaniu
wspaniałe słowa na mój temat
(...) To naprawdę jest wielkie
szczęście, bo kiedy człowiek
przepracował wiele lat i otrzymuje tyle życzliwości od ludzi,
to wtedy może odejść z takim
poczuciem, że nie zmarnował
swojego życia, że komuś był
przydatny...
Czy zechce Pani skierować jakieś słowa ku pamięci do
uczniów lub pracowników Naszej Szkoły?
Chciałabym
przekazać
Drogim Nauczycielom i Pracownikom, ażeby w Naszej
Szkole zawsze była zgoda, żeby
nie było zawiści, zazdrości,
manipulacji, żeby nie było tzw.
„wyścigu szczurów”. Należy szanować swoich przełożonych, a
i przełożonym życzę, żeby szanowali swoich pracowników, bo
takich, jak w szkole rolniczej,
to naprawdę tylko ze świeczką
szukać... Również tego samego
życzę uczniom, żeby nie było w
nich złych emocji, tylko same

dobre (...) W życiu najważniejsze
są życzliwe relacje międzyludzkie. A w Naszej Szkole zawsze
dbano o dobrą atmosferę pracy.
Należy o tym pamiętać i wzajemne relacje ludzkie starannie
pielęgnować!
***
Pięćdziesięciolecie to naprawdę poważne, wielkie wydarzenie... – fragment wywiadu
z Absolwentką ZSR w Sokółce,
emerytowaną dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce –
panią LUCYNĄ SZEBIOTKO
(BIZIUK) (25.04.2018).

Jak Pani wspomina swoją
klasę z Zasadniczej Szkoły Rolniczej?
Moja klasa była fantastyczna i w ogóle okres nauki
w szkole rolniczej to chyba najpiękniejszy okres w moim życiu.
Przede wszystkim uczyli tu bardzo sympatyczni nauczyciele.
Byli bardzo młodzi, więc często
też skrępowani „wyrośniętymi”
uczniami w mojej klasie...
Kto z kadry pedagogicznej
najbardziej zapisał się w Pani
pamięci i dlaczego?
Pamiętam
fantastyczną
osobę, polonistkę – p. Stasię
Zalewską (...) Miło wspominam
także p. Janusza Kundę, który
był matematykiem. Ale oczywiście naszym „prawdziwym idolem” był Nasz Wychowawca – p.
Kazimierz Wołyniec. Nie chodzi
tu o „edukacyjne mądrości...”
Cenię Pana Dyrektora przede
wszystkim za dużo niezwykle
ważnych, bo istotnych życiowo
treści, przekazanych w takich
naszych zwyczajnych, codziennych rozmowach. To było nam
bardzo potrzebne i budujące.
Czy było jakieś szczególne wydarzenie z lat szkolnych, które
utkwiło Pani w pamięci?
Takim wydarzeniem było
pozyskanie na potrzeby szkoły pewnego terenu, to znaczy
pola, które znajduje się teraz w
okolicy ul. Majowej. Ten obszar
był niesamowicie zarośnięty,
przeważały na nim wysokie
chaszcze. Ubrani w takie fajne,
„specjalne garniturki”, to znaczy
drelichowe kombinezony, gumowe buty i rękawice wytrwale
porządkowaliśmy ten teren pod
okiem p. K. Wołyńca. Niesamowite przeżycie... Dopiero teraz
uświadamiam sobie, jak było to
ważne wydarzenie, bo przecież
powołało do istnienia szkolne
gospodarstwo.
Jak z perspektywy czasu
wspomina Pani lata nauki w
Naszym Rolniku?
Był to okres niezwykle
praktyczny, bo uczyliśmy się
prowadzenia
gospodarstwa
domowego. Gotowaliśmy, piekliśmy, pracowaliśmy na polu.
Była też pani, która próbowała nas uczyć szyć. Ale przede
wszystkim panowała niezapomniana, przyjazna atmosfera.
Nie pamiętam w ogóle niesympatycznych sytuacji. I dziś cieszę się, że szkoła obchodzi pięćdziesięciolecie swego istnienia.
Nie spodziewałam się, że dożyję
takiego fajnego jubileuszu. Miałam przyjemność brać udział w
kilku takich uroczystościach i
zawsze było bardzo sympatycznie. Jednak pięćdziesięciolecie
to już jest naprawdę poważne,
wielkie wydarzenie...
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***
W Naszej Szkole było
naprawdę wspaniale za sprawą wyjątkowej, bo rodzinnej
atmosfery i fajnych nauczycieli – fragment wywiadu z
Absolwentką ZSR w Sokółce,
emerytowaną skarbnik Powiatu Sokólskiego – panią
MARIĄ JURGIEL (STOJAK)
(25.04.2018):
Jak wspomina Pani swojego wychowawcę?
Pan Janusz Kunda, z którym byliśmy bardzo zżyci, był
bardzo dobrym wychowawcą. Rozmawiał z nami zawsze
szczerze. Jak coś się przeskrobało, to owszem „na boku nam
nawkładał...”, ale na zewnątrz
bronił nas do ostatniego tchu.
W ogóle w szkole było jak w rodzinie. Wszystko, co się tu dzia-

nia oferty edukacyjnej ZSR, wciąż
ograniczonej stanem bazy kształcenia zawodowego. Nie mieliśmy
warunków na „edukacyjny rozmach”, poza tym wszyscy (łącznie z władzami powiatowymi)
podejrzewali, że szkoła będzie się
kurczyć, a nie rozwijać. I wtedy,
po rozmowach z kadrą pedagogiczną, doszliśmy do wniosku, że
w naszych warunkach możemy
spróbować kształcić hotelarzy i
gastronomów. Szybko wprowadziliśmy pomysł w życie. Był to
nasz wspólny sukces, bo do dziś
nauczamy w tych zawodach i
osiągamy wysokie wyniki kształcenia. Nie sztuka bowiem coś ciągle zmieniać, przede wszystkim
warto doskonalić to, co jest dobre
i przynosi pozytywne efekty.
Patrząc wstecz, sądzę, że zawsze starałam się robić to, co mogłam i potrafiłam, aby poprawić

kontakt z młodymi ludźmi, którzy dają jedyną w swoim rodzaju
energię, siłę i motywację do podejmowania nowych wyzwań i do
nadążania za rozwojem cywilizacyjnym świata, taki prawdziwy
eliksir młodości sprawiający, że
umysł pedagoga – mimo upływu
lat – nie starzeje się.
Życzę wszystkim Pracownikom, którzy tworzą Naszą Szkołę,

by stale wykonywali swoją pracę
z prawdziwą pasją – jak dotychczas, by niezależnie od „czasów”
i „rządzących” na pierwszym
miejscu stawiali dobro młodego
człowieka: jego rozwój intelektualny, emocjonalny, moralny i
by zawsze mieli odwagę walczyć
o swoje poglądy, nie ulegali żadnym naciskom. Uczniom życzę
natomiast, aby czuli się w Naszej

Szkole wspaniale i bezpiecznie,
aby zawsze mogli tu zdobywać
wiedzę, rozwijać swoje uzdolnienia i realizować aspiracje życiowe, mieć kontakt z mądrymi,
doświadczonymi i życzliwymi
ludźmi oraz nawiązywać prawdziwe, trwałe przyjaźnie...

Szkoła pozytywnych emocji

Szkoła idąca z duchem czasu – ROLNIK XXI w.

ło, nie wychodziło nigdy poza
teren szkoły. W Naszej Szkole
panowała jedna najważniejsza
zasada, że zawsze darzymy się
wzajemnym szacunkiem.
Jak ocenia Pani współpracę z ZSR w Sokółce z perspektywy Pani wieloletniego
stanowiska skarbnika Powiatu
Sokólskiego?
Mam najlepszy kontakt z
ZSR i to nie ze względu na moje
sentymenty szkolne. Chodzi o
Dyrektorów, o ludzi związanych ze szkołą... W dzisiejszym
świecie, w różnych instytucjach
często się nie rozmawia, nie
okazuje szacunku i życzliwości.
A nie można nie rozmawiać z
ludźmi. Trzeba rozmawiać, bo
każdy popełnia jakieś błędy, ale
jak się rozmawia, to wszystko
zawsze się rozwiąże. A tu kontakty zawsze były bardzo dobre.
To zależy właśnie od ludzi.
***
Pragnę, aby przez kolejne
50 lat udało się Nam – całej
Społeczności Szkolnej – utrzymać wspaniały klimat „Naszego Rolnika”– fragmenty
wspomnienia Dyrektor ZSR w
Sokółce – pani ANNY DOROTY CILULKO (27.06.2018)
W 2008 r. budynek przy ul.
Polnej 1 został oddany w nasze
użytkowanie. Szkoła „dostała
drugie życie”. Ważną sprawą
była też potrzeba uatrakcyjnie-
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warunki pracy i nauki w Naszej
Szkole i aby zapewnić społeczności szkolnej w miarę nowoczesną bazę kształcenia. Dbałam o
dobrą atmosferę w środowisku
szkolnym i o nieskazitelny wizerunek Naszego ZSR w środowisku lokalnym. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie ludzie,
którzy mnie otaczali i inspirowali do działania. Najpierw był to
Dyrektor Wołyniec, który mnie
zatrudnił i w wielu sprawach był
dla mnie autorytetem. Jest to także mój kolega – p. Marek Andrzejewski, który pomimo tego, że był
moim konkurentem na stanowisko dyrektora, to zaakceptował
wyniki wyborów i wspólnie ze
mną, jako wicedyrektor, pracuje
dla dobra szkoły. Są to również
wszyscy wspaniali Nauczyciele
i Pracownicy niepedagogiczni.
Wspaniała jest świadomość, że
otaczają mnie ludzie, którym
ufałam, ufam, a powierzone zadania wykonują terminowo i
profesjonalnie.
Dziś, na kilka lat przed
własną emeryturą myślę, że nie
zmieniłabym niczego w przebytej dotąd drodze zawodowej. To
pokaźny rozdział mojego życia,
spędzony w przyjaznej i życzliwej
atmosferze ze wspaniałymi ludźmi o inteligentnych umysłach
i sercach otwartych na sprawy
młodzieży i lokalnego środowiska. To również nieustający
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Lepszej kadry dziś nie życzymy,
bo najlepszą stanowimy ;)

Lepszej młodzieży nie wymarzymy,
bo najlepszą już kształcimy ;)

ŻYCZENIA DLA DROGIEGO JUBILATA

Jako społeczność ZSR w Sokółce możemy z całą pewnością poszczycić
się opinią DOBREJ SZKOŁY! Czego chcieć więcej...?
Kolejnych, szczęśliwych, obfitych w sukcesy edukacyjne
i wychowawcze, okrągłych 50 lat!
J. Czyżewska i A. Hanczaruk, nauczycielki ZSR w Sokółce oprac. na podst. publikacji
INFO
Sokółka
nr 126/2018
„50 lat Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego – HUBALA
w Sokółce
Księga pamiątkowa
1968–2018”

Kandydaci KW PiS - Rada Miejska w Sokółce

okręg nr 1

1. Daniel
Supronik

2. Krystyna
Gołko

3. Helena
Kozłowska

4. Łukasz
Lenkiewicz

5. Robert
Górka

okręg nr 2

6. Hubert P.
Ignatowicz

2. Jadwiga
Bieniusiewicz

7. Zdzisław
Sidorowicz

3. Andrzej
Łukaszewicz

8. Dorota
Kozaczyńska

4. Dorota
Babynko

9. Joanna Eliza
Bieszczad

5. Maria Julita
Budrowska

1. Piotr Karol
Bujwicki

6. Krzysztof
Stelmaszek

7. Ewa
Szomko

1. Tomasz
Tolko

2. Karol
Puszko

okręg nr 3

8. Anetta
Kiercul

3. Andrzej
Tomaszczyk

9. Ewa Halina
Sarosiek

4. Krystyna St.
Haponik

INFO Sokółka nr 126/2018

10. Marek
Raczkowski

5. Daniel
Dzienis

6. Anna
Brzosko

7. Marzena
Świetlicka

8. Krzysztof
Bakunowicz
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Kandydaci do Rady P

okręg nr 1

okręg nr 2

KW Prawo i Sprawiedliwość

2. Romuald
Gromacki

3. Irena Pycz

3. Romuald
Gniedziejko

4. Teresa
Wycocka

5. Alfred Turel

6. Agnieszka
Wirkowska

5. Elżbieta St.
Czeremcha

4. Jarosław
S. Hołownia

5. Maciej
Szczęsnowicz

2. Grzegorz
Skórski

3. Jerzy Citko

7. Magdalena
Klimiuk

1. Piotr Rećko

2. Krzysztof
Krasiński

3. Mirosław
J. Mikołajczyk

7. Martyna
Żółtko

8. Jolanta
Suchowolec

okręg nr 4

9. Jolanta
Lichanów

okręg nr 1
1. Jarosław
Budnik

2. Maciej Sulik

3. Tomasz
Lewko

4. Magdalena
Sitko

5. Bożena H.
Szałkowska

4. Ewelina
W. Jackiewicz

5. Anna Sićko

1. Stanisław
Kopciewski

okręg nr 3

lista nr 16

6. Barbara
Grynczel

2. Jerzy
Karpienia

okręg nr 2

4. Mirosław
Moczydłowski

1. Bożena Jolanta
Jelska-Jaroś

1. Krzysztof
Pawłowski

4. Zbigniew
Lengiewicz
6. Jolanta
Szyszko

KWW
Razem
dla
Powiatu

5. Ryszard
Myśliwiec
okręg nr 3

1. Alicja
Rysiejko

6

2. Zbigniew
3. Ewa Kołpak
Dziedzicki 2018 r.
19 października

6. Sławomir
Kraśnicki

1. Kazimierz
2. Paweł
Łabanowicz
INFOŁabieniec
Sokółka nr 126/2018

Powiatu Sokólskiego
okręg nr 3

okręg nr 4

KWW Razem dla Powiatu lista nr 16

3. Walenty
Jarosz

4. Krystyna
Sawicka

5. Mariusz
Stefanowicz

6. Małgorzata
Stasiulewicz

7. Ewa
Charytoniuk

1. Łukasz
Moździerski

2. Piotr Żuk

9. Elżbieta
Babynko

7. Anna
Milewska
5. Jolanta
Rokicka

6. Teresa
Malewicz

1. Jerzy
Białomyzy

2. Zofia
Danilewicz

3. Piotr
Majewski

okręg nr 2
6. Anna
Matyskieł

2. Bogusław
Zarzecki

4. Helena
Sobolewska

5. Maria I.
Walejewska

7. Lilia Rećko

4. Katarzyna
Janucik

5. Maria T.
Bosteels

5. Maria
Radecka

INFO Sokółka nr 126/2018

6. Krzysztof
Malczyk

6. Krystyna
Puciłowska

7. Bożena
Turycz

4. Kazimierz
Antonik

5. Agnieszka
Poważa

1. Kazimierz
Marciszel

1. Aleksy
Oleksza

2. Wojciech
Obiała

3. Mariusz
Czaban

okręg nr 3

lista nr 15

4. Andrzej
Szumiło

8. Paweł
Czepiel

okręg nr 4

KWW
Wspólnota
Samorządowa
Razem

4. Wojciech
Januszkiewicz

okręg nr 1

3. Zbigniew
Tochwin

1. Janusz T.
Pawłowski

2. Tomasz
Potapczyk

8. Mirosław
Grabowicz

9. Krzysztof
Zalewski

3. Bożena
Tomaszewska

19 października 2018 r.
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okręg nr 1

Kandydaci do Rady Miejskiej w Sokółce - KWW Razem dla Sokółki - lista nr 17

2. Stanisław
Marchiel

3. Iwona
Grzybowska

7. Włodzimierz
Jurgiel

8. Olaf
Gliniecki

9. Tomasz
Grynczel

6. Olga
Miejłuk

2. Jerzy Piotr
Saciłowski

3. Małgorzata
Ejsmont

4. Barbara
Kruchelska
okręg nr 2

1. Piotr
Kułakowski

5. Izabela
Ratkowska

1. Robert
Rybiński

8. Wiesław
Puszko

5. Beata
Chromińska

6. Elżbieta
Szomko

7. Ewa
Kuklicz

1. Antoni
Czaplejewicz

2. Czesław
Poskrobko

3. Bożena
Galej

9. Paweł
Zajkowski

okręg nr 3

4. Jadwiga D.
Szarkowska

10. Anna
Kuklicz

4. Stanisław
Mucuś

5. Karol
Krokos

Piotr Karol BUJWICKI
6. Monika
Krawiel

7. Teresa
Panasiuk

8. Robert
Mazur

Kandydat
na Burmistrza
Sokółki

Marcin SUTKOWSKI
poz. nr 10, lista PiS

Kandydat do Sejmiku Województwa Podlaskiego
i Zarządu Województwa Podlaskiego
8

Sfinansowano
ze środków KW
PiS / Sfinansowano
ze środków KWW Razem dla Powiatu / Sfinansowano ze środków KWW Razem dla Sokółki / Sfinansowano zeINFO
środków Sokółka
KWW Wspólnota
Razem
nr Samorządowa
126/2018
19 października
2018
r.

Jarosław Budnik

Panie Dyrektorze, jak rozpoczęło się Pana życie zawodowe?
Moje plany dotyczące studiów historycznych ukształtowały
się na początku IV klasy liceum.
Wcześniej rozważałem także studia geologiczne, ale ówczesny
mój nauczyciel, prof. Bernard
Ostrowski przeprowadził ze mną
szereg rozmów, przekonując mnie
do zmiany planów. Mam nadzieję, że teraz tej zmasowanej akcji
nie żałuje. Po ukończeniu studiów pierwsze kroki w sprawie
pracy skierowałem do szkoły, której byłem absolwentem. Po krótkiej rozmowie z dyrektorem Zygmuntem Mackiewiczem do pracy
zostałem przyjęty zarówno ja, jak
i moja żona. Było to dokładnie 25
lat temu. Od 13 lat jestem dyrektorem szkoły, w której się uczyłem,
a nadal w niej pracują nauczyciele, którzy mnie uczyli. W międzyczasie 4 lata spędziłem w Urzędzie
Miejskim, będąc Burmistrzem
Dąbrowy Białostockiej. Od chwili, kiedy w liceum się uczyłem, do
dziś szkoła mocno zmieniła swoje oblicze, stając się dostosowaną
do obecnych czasów placówką z
nowoczesną bazą. Jest to zasługa
nie tylko moja, ale także moich
poprzedników na stanowisku dyrektora, a także pracujących w tym
okresie nauczycieli i pracowników
szkoły. Najważniejszym jednak
osiągnięciem jest to, że Zespół
Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej nadal znajduje się na mapie szkół, co
w przypadku szkół z małych miejscowości nie jest takie oczywiste.
Jak Pan Dyrektor spędza
wolny czas?
Moim hobby jest sport, bardzo nim się interesuję, kibicuję
reprezentacji Polski, Jagiellonii
Białystok, Dębowi, Szczypiorniakowi i CSA (taekwon-do). Ponadto uwielbiam wraz ze znajomymi
grać w piłkę nożną i dziękuję
im za to, że szanują moje kości.

Jakie cechy pozwalają
Panu osiągnąć sukces, a jakie
są przez Pana najbardziej cenione u siebie i innych ludzi?
Wydaje mi się, że jestem
dość dobrze zorganizowany, potrafię swoje zadania wykonywać
w sposób zaplanowany. Jestem,
jak sądzę, także kreatywny, potrafię słuchać innych i angażować ich we współpracę. Bo na
mój sukces składa się praca wielu
osób, których nie wymienię, aby
nikt nie poczuł się urażony, jak
go pominę, ale gdyby nie oni, to
zarówno, szkoła jak i ja nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym
jesteśmy. Moją zaletą może jest
to, że nie zrażam ich do działania.
Poprosimy o kilka słów o rodzinie, wspólnych pasjach, sukcesach dzieci...

Na mój sukces składa
się praca wielu osób

sytuacja. Jednak w wykonywaniu
pracy bardzo mnie wspiera. Karolina jest studentką II roku szkoły
oficerskiej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, gdzie rozwija także swoje pasje związane
z taekwon-do (jest posiadaczką
czarnego pasa, wielokrotną medalistką i mistrzem Mistrzostw
Polski juniorów i seniorów, a także Wicemistrzynią Mistrzostw
Europy i zdobywczynią Pucharu Europy). Maciej idzie w ślady
siostry i będąc uczniem dąbrowskiego liceum, jest także wielokrotnym medalistą Mistrzostw
Polski w taekwon-do. Ola aktualnie nie widzi swojej przyszłości
w taekwon-do i woli piłkę ręczną,
ale ważnym elementem jest to,
że także lubi aktywność fizyczną.

Od 13 lat jestem dyrektorem szkoły, w której
się uczyłem, a nadal w niej pracują nauczyciele, którzy mnie uczyli.

seria

CIEKAWI

kacji uczniów. Uczestniczyłem
także praktycznie w każdej akcji
charytatywnej na terenie naszej
gminy, wspierając je i częściowo
współorganizując. Przez wiele lat
byłem opiekunem wolontariatu
w szkole oraz autorem i koordynatorem projektów służących
realizacji idei otwartego społeczeństwa, a także tradycji i kultury. „Lato Muminków”, „Drużyna
Muminków”, „Babcine przepisy
na młodość”, „Babcine przepisy
dwóch kultur”, „Przywrócimy pamięć” to zaledwie część z nich.
Z punktu widzenia dyrektora
szkoły staram się forsować wizję
szkoły otwartej, w ramach której
każdy znajdzie miejsce do rozwijania swoich talentów. Stąd działania na rzecz stworzenia w szkole
Ośrodka Szkolenia Piłki Ręcznej,
jedynego w województwie na poziomie ponadgimnazjalnym, czy
też włączenia klasy mundurowej
do II edycji programu pilotażowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Uczestniczymy także w
projekcie Wolontariatu Europejskiego EVS służącego rozwijaniu
umiejętności językowych młodzieży, a naszą szkołę zasila polska
młodzież mieszkająca za wschodnią granicą. Od tego roku szkolnego przez najbliższe dwa lata
wspólnie z partnerami z Grecji i
Turcji realizujemy projekt „Królowa jest tylko jedna – Matematyka”, zaś wspólnie z partnerami z
Litwy czekamy na rozstrzygnięcie
projektu, w ramach którego szkoła wzbogaci się o profesjonalną
siłownię. Szkoła zmieniła swój
zewnętrzny wizerunek dzięki termomodernizacji, to zaledwie część
działań, w których uczestniczyłem
i inspirowałem. Oczywiście jeszcze raz podkreślę, nie byłoby to
możliwe bez zaangażowania wielu osób, z którymi współpracuję.
W ramach działalności samorzą-

LUDZIE

dowej wystąpiłem z inicjatywą
powołania Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej, co stało
się faktem, pozytywnie przyjętym
w obu środowiskach. Ponadto
uczestniczyłem w uzgodnieniach
dotyczących działań inwestycyjnych realizowanych na terenie
gminy Dąbrowa Białostocka. Aktywnie wspierałem tworzenie planów rewitalizacji naszej gminy.
Podzieli się Pan z nami jakimś wyjątkowym przepisem?
Właściwie jest to przepis na
potrawę, której smak pozostaje
moim dziecięcym wspomnieniem. W czasach młodości moja
babcia smażyła mi jajecznicę z
dodatkiem startych ziemniaków i
mleka. Obecnie nawet dosyć często przyrządzam tę potrawę sam,
a smakiem tradycyjnej potrawy
zaraziłem mojego syna. Uwielbiam także pamiętające smak z
dzieciństwa zupy: marchwiankę,
z brukwi i pokrzywową. Samodzielnie przyrządzam także kiszkę
ziemniaczaną i potrafię upiec sernik lub karpatkę.
Który rejon naszego powiatu wydaje się Panu najbardziej
godny odwiedzenia?
Z miejsc, które wydają mi
się szczególnie ciekawe, to przede
wszystkim rzeka Biebrza, którą
wraz z panoramą Lipska można
obserwować z wieży widokowej
w Kropiwnie. Najlepszy widok
z pełnią pastelowych barw jest
wczesną jesienią, więc zachęcam.
Polecam zupełnie z innych powodów cmentarzysko pogańskie
w Jagintach, stanowiące wizualne
potwierdzenie bytności na naszych terenach ludów pogańskich.
Pyt. P.A. Zalewska, fot. arch. JB

Jak pomóc osobie niewidomej
4.10 uczniowie klas III i IV Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce
spotkali się z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych. Zajęcia pokazały uczniom, jak się zachować i w jaki sposób pomóc osobie
niewidomej w różnych sytuacjach codziennych. Młodzież miała okazję
wczuć się w rolę osoby niewidomej, przekonać się, że to co dla pełnosprawnych osób jest czynnością zwykłą, prozaiczną, rutynową i wykonywaną automatycznie - dla osób niewidomych
stanowi niemały problem. ZSZ w Sokółce
Jestem szczęśliwym ojcem
trojga dzieci (Aleksandra lat 10,
Maciej lat 18 i Karolina lat 20) oraz
mężem (żona Edyta). Uwielbiamy
podróże i wspólne spędzanie wolnego czasu. Wakacyjne wyjazdy są
chwilami, na które rodzina czeka
z utęsknieniem cały rok. Żona jest
polonistką w szkole, w której dyrektoruję, i nie jest to komfortowa

INFO Sokółka nr 126/2018

Jak przedstawia się Pana działalność społeczna i kulturalna na
rzecz lokalnej społeczności?
Moja aktywność na rzecz
społeczności lokalnej ma różne
wymiary, poczynając od działalności samorządowej poprzez
akcje skierowane na rzecz osób
niepełnosprawnych a skończywszy na działaniach służących edu-

19 października 2018 r.
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Przyznano kolejne stypendia naukowe 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.
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.

W dniach 12 i 16 października br. kolejno w Specjalnym Ośrodku Szkolno–
Wychowawczym im. Janusza
Korczaka w Sokółce i Zespole
Szkół w Suchowoli w związku
z obchodami Dnia Edukacji
Narodowej uroczyście wręczono stypendia naukowe w

ramach realizowanego przez Powiat
Sokólski projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”.
W wyniku przeprowadzonego
naboru wniosków o pomoc stypendialną, Starosta Sokólski Piotr Rećko przyznał 5 stypendiów uczniom
Branżowej Szkoły I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej

kształcącym się na kierunku – kucharz oraz 15 stypendiów uczniom
Technikum w Suchowoli kształcącym się na dwóch kierunkach
– technik rolnik i technik handlowiec.
Stypendia naukowe odebrało
już 25 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej

w Sokółce, a 20 października zaplanowano wręczenie kolejnych 59
stypendiów dla uczniów Zespołu
Szkół Rolniczych im. mjr. Henryka
Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce w ramach obchodów jubileuszu
50-lecia szkoły.
Wszyscy uczniowie, którzy
otrzymali pomoc stypendialną w
ramach projektu, będą otrzymywać co miesiąc wsparcie finansowe w kwocie 120 zł przez okres 10
miesięcy, tj. od września 2018 r. do
czerwca 2019 r.
Projekt „Kompetentni i wykwalifikowani” przewiduje przyznanie w okresie od września 2017
roku do czerwca 2019 r. 208 stypendiów uczniom szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski,
na łączną kwotę blisko 250 000 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 20/2018
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY 1.3 Wsparcie usług społecznych
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu: typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
OGŁOSZENIE
O NABORZE
WNIOSKÓW
w ramach Osi Priorytetowej
VIII. Infrastruktura
dla usług
użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
O UDZIELENIE
WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE
PODMIOTY
INNE
NIŻ LGD
Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego PRZEZ
na lata 2014-2020
Nr naboru
w GWA2014(EFRR):
RPPD.08.06.00-IZ.00-20-052/18

NABÓR nr 19/2018

IELENIE WSPARCIA
OPERACJE
REALIZOWANE
Nabór wnioskówNA
będzie
trwać w okresie od
25.10.2018 r. do 08.11.2018 r. w godzinach od 8:00 do 16:00
w ramach Formularze wniosków wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez
LGD Grupa
wraz z ich
wzoramiSzlak
oraz kryteriami
Lokalnejkwalifikowalnych
Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia
Lokalna
Działania
Tatarski wyboru operacji należy pobrać:
OTY INNE NIŻ
LGD % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
Maksymalny
na poziomie
projektu
CEL
3. Poprawa
stanupubliczną
infrastruktury
w tym -infrastruktury
na rzecz
ochrony środowiska
dla OGÓLNY
projektów nieobjętych
pomocą
wynosi 15%
ze strony internetowej
Stowarzyszenia
LGD Szlak Tatarski http://szlaktatarski.org.pl/nabor-nr-20-2018-przedR nr 6/2018 wynosi 85%. Minimalny wkład własny Beneficjenta
kosztów kwalifikowalnych; projekty objęte pomocą publiczną – minimalny
wkład własny zgodnie
obowiązu- siewziecie-1-3-3-inwestycje-w-infrastrukture-spoleczna/
CEL SZCZEGÓŁOWY
3.1.zOgraniczenie
zanieczyszczenia środowiska
nej Strategii jącymi
Rozwoju
w tym zakresie zasadami.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1. Budowa infrastruktury
na rzecz
ochrony
środowiska
- ze strony
internetowej
Portal
Funduszy Europejski http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-inweGrupa Działania
Tatarski
Na co Szlak
można otrzymać
dofinansowanie:
stycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-90/
na operacje z zakresu:
typ
projektu nr
1 – OZE
oraz Typ projektu
nr 2 – Wymiana
źródeł ciepłaWojew gospodarstwach
(z Podlaskiego
wyłączeniem
wymiany źródeł ciepła na piece
z zapisami
Szczegółowego
Opisu
Osi Priorytetowych
Regionalnego
Programu Operacyjnego
- ze strony domowych
Województwa
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_
a społecznegoZgodnie
i rozwój
przedsiębiorczości
węglowe)
wództwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Szlak w
Ta-ramach
ogloszenia_i_wyniki_na_1/86-typ-8-projekty-z-zakresu-infrastruktury-spolecznej---lgd-szlak-tatarski.html
ejszenie wykluczenia
społecznego
tarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty
dotyczące typuVIII.
projektu
8 – Projekty dla usług użyteczności publicznej
Osi Priorytetowej
Infrastruktura
Miejsce składania wniosków:
ałania na rzeczz zakresu
osób niepełnosprawnych
infrastruktury społecznej w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz
rozwoju8.6
lokalnego.
W ramach
Działanie
Inwestycje
na rzeczStowarzyszenie
rozwoju lokalnego
Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
trudnienia i rehabilitacji
zawodowej
osób zz zakresu
niepełnosprawnościami
niniejszego naboru
przewiduje isięspołecznej
realizację projektów
infrastruktury
społecznej,
w szczególności:
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
na lata o2014-2020
SposóbPodlaskiego
składania wniosków
dofinansowanie
m.in.wprzebudowa,
remont, moNr naboru
GWA2014(EFRR):
RPPD.08.06.00-IZ.00-20-051/18
h ZAZ i WTZ- infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową,
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elekdernizacja,
adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów tronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014
OWA IX. Rozwój
lokalny
budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji (EFRR), która jest dostępna na stronie:
zna i kształtowanie
kapitału
społecznego
Nabór wniosków
będziena
trwać
w okresie
od 11.10.2018
r. do 26.10.2018
r. w godzinach
od 8:00 do 16:00
społecznej
służące przygotowaniu
do wejścia
rynek
pracy, świetlice
środowiskowe,
centra aktywności
lokalnej
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wMaksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego
wydatków
kwalifikowalnych
go Programudla
Operacyjnego
dzieci i młodzieży,
świadczące usługi
z zakresu
aktywizacji dzieci
i młodzieży
ze środowisk
najuboższychna poziomie projektu wynosi 85%. Minimalny wkład własny Beneficjenta dla
nioskow-aplikacyjnych-efrr.html
projektów
nieobjętych pomocą publiczną wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych; projekty
objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie
zagrożonych
dziedziczeniem
ubóstwa;
askiego na lata 2014-2020 z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
w terminie od 25 października 2018 r. od godz. 08:00 do 08 listopada 2018 r. do godz. 15:30.
infrastruktura
związana
z
deinstytucjonalizacją
usług
społecznych
takich
jak
opieka
nad
osobami
zależnymi,
tj.
): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji

dziećmi do lat 3, osobami
osobamidofinansowanie:
z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi
Na costarszymi,
można otrzymać
instalacyjnej GWA2014 (EFRR).
psychicznie (dorosłymi i dziećmi);
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
na lata 2014-2020
oraz Lokalnej
Strategii
Wnioskodawca
jest zobowiązany
do dostarczenia
do Stowarzyszenia
Lokalna
Grupa Działania Szlak Tatarski:
r. w godzinach
od 8:00infrastruktury
do Rozwoju
16:00 służącej
- modernizacja
wsparciu
osób
niepełnosprawnych,
łączącej
funkcje
rehabilitacyjne,
teraStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski 2014-2020 w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP
1. Trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej, wydrukowanych po
peutyczne,
noclegowe
–
projekty
uwzględniające
deinstytucjonalizację
usług;
źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem wymiany źródeł
a poziomie projektu wynosi:RPOWP
95 %2014-2020 z zakresu typu projektu nr 1-OZE oraz typu projektu nr 2-Wymiana wysłaniu
wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR),
projekty dostosowujące
w których
świadczone
usługi społeczne/zdrowotne
do potrzeb
osóbpolegające
z nieciepłaobiekty,
na piece
węglowe).
W ramachsąkonkursu
wspierane będą wyłącznie
projekty
na instalacji jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię słoneczną
ch: min 5% -pełnosprawnościami.
Wydrukowanego
potwierdzenia
przesłaniawłasne
do IZ RPOWP
elektronicznej
wersji wniosku o dofinansowanie,
tj. kolektory słoneczne oraz wymianę źródeł ciepła na/w budynkach mieszkalnych, w tym2.budynkach
jednorodzinnych
na potrzeby
z wyłączeniem
budynków,
3. Trzech egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym
w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Finanse:
Ogólna pula środkówFinanse:
przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 540 249,00 zł (CD/DVD) lub pendrive wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku: oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (1 egzemplarz), studium wykonalności/analiza wykonalności projektu.
O dofinansowanie
projektu
mogą
ubiegać się:
a) TYP
PROJEKTU
1:Podlaskiego
OZE – instalacjanaOZE
gospodarstwach domowych (tj. kolektory słoneczne) - 250 000,00 PLN
lnego Programu
Operacyjnego
Województwa
lataw 2014-2020
realizacji
LSR
Lokalnej
Grupy
Działania
Szlak
Tatarski,
obejmującej
gminy: Krynki,
Kuźnica, (z wyłączeniem wymiany źródeł ciepła na piece węglowe) – 250 000,00
b) TYP
PROJEKTU
2: w
Wymiana
źródeł
ciepła
w gospodarstwach
domowych
oju LokalnejPodmioty
Grupyz obszaru
Działania
Szlak
Tatarski
ramach
niniejszego
naboru
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca
Sidra, Sokółka, Szudziałowo,
PLN z wyłączeniem osób fizycznych
Działania 9.1,
tj.:
Informacje
udzielane
są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną:
O
dofinansowanie
projektu
mogą
ubiegać
się:
Typ wnioskodawcy:
szlaktatarski@gmail.com
Podmioty
z obszaru
LSRZAZ
Lokalnej
Grupy Działania
Szlak Tatarski, obejmującej gminy: Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka, Szudziałowo.
łecznej osób• z niepełnosprawnościami
wrealizacji
ramach
i WTZ
poprzez:
jednostki samorządu
terytorialnego
lub
ich jednostki
organizacyjne,
Typ
wnioskodawcy:
partnerstwo
JST z jednostkami spozauczestników
sektora publicznego,
cych WTZ; •wsparcie
dotychczasowych
WTZ nową ofertą
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym:
UWAGA: Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodności z
•
instytucje pomocy •i integracji
społecznej,
jednostki
samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz uzyskać co najmniej
•
jednostki organizacyjne
systemów
wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej,
• jednostki
organizacyjne
JST posiadające
osobowość prawną;
minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynoszącą min. 55% możliwych
•
podmioty ekonomii• społecznej,
organizacje
pozarządowe;
punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami.
sowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty
• partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.
•
organizacje pozarządowe.
Maksymalna liczba punktów – 61, Minimalna liczba punktów – 33,55.
m osób fizycznych,
w szczególności:
Kluczowym
wyznacznikiem
podmiotu
jako beneficjenta
nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności.
PRZED
ZŁOŻENIEM
WNIOSKU
NALEŻYzakwalifikowania
ZAPOZNAĆ SIĘdanego
Z PEŁNĄ
TREŚCIĄ
OGŁOSZENIA
O NABORZE DOSTĘPNĄ
NA STRONIE
www.szlaktatarski.org.pl
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
www.szlaktatarski.org.pl
2 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

Formularze
wraz
z wykazem
pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z ich wzorami oraz kryteriami
wyboru
operacji
INFO
Sokółka
19 października
2018
r.pieczy
10 o wspieraniu
kreślone w ustawie
rodzinywniosków
i systemie
zastępczej;
należy pobrać:
ołecznej (których głównym celem• nie
działalności LGD
gospodarczej);
ze jest
stronyprowadzenie
internetowej Stowarzyszenia
Szlak Tatarski: http://szlaktatarski.org.pl/nabor-nr-19-2018-przedsiewziecie-3-1-1-budowa-infrastruktury-na-rzeczochrony-srodowiska/
dzielnie socjalne; podmioty reintegracyjne
realizujące usługi reintegracji społecznej
• ze strony internetowej Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-inwestycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-89/
których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
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VIII Zawody Pływackie pod patronatem Starosty Sokólskiego
13.10 na pływalni OSiR-u w
Sokółce odbyły się VIII Zawody Pływackie pod patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko. Zgłoszono
349 zawodników z Podlasia. Sokółkę reprezentowało: 34 zawodników
- Batory, 35 zawodników - Omega.
Zawodnicy (urodzeni w roku. 2003
i starsi, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 i młodsi) pływali stylem dowolnym, klasycznym, grzbietowym,
motylkowym i zmiennym
Zawodnicy UKS Omega przygotowani przez trenerów Konrada
Stackiewicza i Rafała Czarneckiego
zdobyli 28 medali: 11 złotych, 11
srebrnych i 6 brązowych. W najmłodszej kategorii wiekowej rocznik
2009 i młodsi wielką niespodziankę
zrobili wszystkim Kuklicz Alex oraz
Michalina Hajduk, dla których były
to 1. zawody tej rangi. Alex zdobył 2
srebrne medale na dystansach 50m
styl. dowolnym i grzbietowym. Michalina natomiast była 2. w wyścigu
na 50m styl. klas. W klasyfikacji na
najlepszego zawodnika w swoim
roczniku /suma punktów FINA za 3
starty/ Alex zajął 2. miejsce, Michalina uplasowała się na 3. pozycji.
W kat. wiek. rocznik 2008 znakomicie zaprezentował się Sebastian Michałowski, który trzykrotnie stawał
na najwyższym stopniu podium w
wyścigach na 50m styl. dowolnym,
50m styl. klas. i 100m styl. zmiennym. Sebastian jako jedyny zawodnik Omegi zwyciężył w klasyfikacji
na najlepszego zawodnika w swoim
roczniku. Brązowy medal w tej kategorii wiekowej zdobył również
Jakub Ignatowicz na dystansie 50m
styl. grzbietowym.
W kat. wiek. rocznik 2007 z
bardzo dobrej strony pokazali się
Dawid Uliasz oraz Amelia Kukisz.
Oboje zdobyli brązowe medale: Dawid na dystansie 50m styl. grzbiet.,
a Amelia na 50m styl. dowolnym.
W roczniku 2006 brylowały Iga Kuklicz i Oliwia Radel. Iga zdobyła 2
złote medale na dystansach 100m

List do Redakcji
Chcielibyśmy się odnieść do
kilku aspektów poruszanych przez
Czesława Kiejko w jego ulotkach
wyborczych (z roku 2014. i 2018).
W roku 2014 deklarował: doprowadzenie sieci wodociągowej do
gospodarstw położonych na koloniach, parkingi w Janowie, nowoczesny stadion, odnawialne źródła energii, pozyskanie dla OSP
nowoczesnego sprzętu ratowniczego, zorganizowanie sprawnego
dojazdu do szkół, poprawa stanu
obiektów szkolnych. (...) żaden
punt nie został zrealizowany. W
swej ulotce z października 2018r.
zamierza: wybudować przedszkole (gmina ma dołożyć 60% inwestycji a ją na to nie stać), punkt
Selektywny Zbiórki Odpadów

styl.
grzbietowym
oraz 100m styl. klas.,
była też 4. na dystansie 200m styl. klas. W
swoich wyścigach w
styl. klas. ustanowiła
3 rekordy klubu. Iga
zajęła III msc. w klasyfikacji na najlepszą
zawodniczkę w swoim
roczniku. Na równie
wysokim poziomie
pływała Oliwia Radel,
która dwukrotnie stawała na najwyższym
podium w wyścigach
na 50m styl. dowolnym i 50m styl. motylkowym, była też 2.
na 100m styl. motylkowym. Wśród chłopców z rocznika 2006 z
dobrej strony pokazał
się Michał Miszkin,
który był 3. na dystansie 100m styl. dowolnym.
W rywalizacji
rocznika 2005 udane
starty zaliczył Daniel Mrozowicz,
który zdobył złoto w wyścigu na
50m styl. klas. oraz srebro na 50m
styl. dowolnym.
W roczniku 2004 bardzo dobrze spisała się Zuzanna Rogowicz,
która zajęła I msc. na dystansie 50m
styl. dowolnym i II na 100m styl.
grzbietowym.
W najstarszej kat. wiek. rocznik 2003 i starsi, zawodnicy Omegi
zdobyli najwięcej medali. Trzykrotnie na podium stawała Agnieszka Ancypo zdobywając 2 srebrne
krążki na dystansach 200m styl. dowolnym i 100m styl. grzbietowym.
Zajęła też 3. msc. w wyścigu na
200m styl. zmiennym. Udane starty
zaliczyła również Julia Sołoniewicz,
która zdobyła 3 srebrne medale na
dystansach 50m styl. dowolnym,
100m styl. motylkowym i 100m styl.
zmiennym. W gronie medalistek

(jako Związek Gmin – taki punkt
jest w Korycinie i to wystarczy dla
obu gmin), otoczyć troską placówki szkolne (w Janowie kotłownia
szkolna jest niewydolna ale dla
wójta to nic ważnego – dopóki
piece nie wysiądą), kontynuowanie budowy stadionu (nie zostało
zrobione w tym kierunku nic nawieziono 20 samochodów gruzu jako odpady po nietrafionych
inwestycjach), przebudować łuk
drogi i zjazd w Nowowoli (inwestycja, której nie będzie, a w ogóle
to wójt do tego nie ma nic i niech
nie przypisuje sobie wykonania
tego punktu).
Aby uświadomić społeczeństwu Gminy Janów niegospodarność włodarza Janowa dodamy
kilka punktów: 1. W swej 4-letniej kadencji nie zakupił żadnego
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znalazła się również Maja Garkowska, która zajęła 3. msc. w wyścigu
na 100m styl. dowolnym. Wśród
chłopców świetne starty zaliczył
Eryk Michałowski, który zdobył 2
złote krążki na dystansach 200m
styl. zmiennym oraz 200m styl. klas.
i zajął też III msc. w klasyfikacji na
najlepszego zawodnika w swoim
roczniku.
Wielkie podziękowania należą się dla pozostałych zawodników
OMEGI, którzy aktywnie włączyli się w rywalizację na zawodach:
Karolina Miszkin, Andraka Wiktor, Andraka Julia, Biziuk Łukasz,
Boguszewski Jakub, Czaban Paweł,
Koper Jakub, Krawiel Szymon,
Nowik Marcel, Breczko Zuzanna,
Ignatowicz Oliwia, Korolczuk Izabela, Kossakowska Michalina, Kozakiewicz Olga, Leosz Weronika,
Malicka Monika, Mrozowicz Maja,
Wąsowicz Martyna, Łopatecka Joanna.

środka transportu dla młodzieży,
a autokary rozpadają się – natomiast zadbał o siebie, kupując dla
swej wygody Toyotę RAF-4 2. W
miejscowości Kizielewszczyzna po
przejęciu gruntów gospodarstwa
p. Kalinowskich wójt wyciął ok.
500 drzew, które się "rozpłynęły"
a mogły opalać kotłownię szkoły.
3. Śmieci – odpady są najdroższe
w całym województwie i nie robi
nic w tym kierunku aby było taniej. 4. Po termomodernizacji budynku posterunku energetycznego
wstawione okna plastikowe kilka
lat wcześniej - zniknęły. 5. Herb
Gminy Janów, który na budynku
Urzędu powinien wyglądać godnie i okazale – nie był konserwowany a w rezultacie wygląda tak
jak kondycja Gminy.
Mieszkańcy Gminy Janów

gdzieWARTObyć

tekst na podst.
UKS Omega
Sokółka
fot.: Maciej
Białobłocki

18-21.10 W ramach „Kresowych Spotkań
Filmowych” pokazy filmów (”Odnajdę Cię”,
„Wspomnienie lata”, „Karski i władcy ludzkości”,
spotkania z reżyserami, znawcami kina, Kino,,Sokół", godz. 18:00, wstęp 5 zł
20.-21.10 I Zjazd Absolwentów w Zespole
Szkół Rolniczych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce z okazji 50-lecia ZSR, godz.
17.00, bilety 50-250 zł, informacje tel. 85 711 20
44
21.10 WYBORY SAMORZĄDOWE informacje PKW dot. powiatu sokólskiego: https://
wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/201100#geo_committee_stat
25.10 Bezpłatny pokaz 3 krótkich filmów
dokument. zrealizowanych w latach 70. i 80. w powiecie sokólskim, Kino „Sokół” w Sokółce, godz.
17.00
26.10, godz. 16.30 spotkanie z instruktorką
tańca - Anną Kuklicz. Zapraszamy mamusie z
dziećmi, p. Ania pokaże jak ćwiczyć razem z naszymi pociechami. Zapisy tel. 504 155 037, ilość
miejsc ograniczona.
27.10., godz 12.00 spotkanie z brafiterką
Iwoną Misiewicz: „Od ponad 8 lat uświadamiam
kobiety, że to biustonosz dobiera się do kształtu biustu a nie biust do biustonosza. Uwalniam
biusty od złych staników i ubieram w odpowiednio dopasowane. Chcę uświadamiać kobiety jak
(po)kochać swój biust”. Październik - miesiącem
świadomości raka piersi, dlatego przypominamy:
Dziewczyny, Kobiety, Panie - badajcie się! Na
spotkaniu p. Iwona pokaże nam jak prawidłowo
badać piersi. Zapisy tel. 504 155 037.
REKLAMA

ZŁOMOWANIE AUT
AUT
-- ZŁOMOWANIE

- ZAŚWIADCZENIE
- ZŁOMOWANIE
AUT
- ZAŚWIADCZENIE
DO WYREJESTROWANIA
DO WYREJESTROWANIA
-- ZAŚWIADCZENIE
POMOC DROGOWA
- POMOC DROGOWA
DO
WYREJESTROWANIA
- TRANSPORT
DO 12 TON
SOKÓŁKA
tel.
600
486 444
/CIĄGNIKI,
MASZYNY
BUDOWLANE/
- POMOC
DROGOWA

SOKÓŁKA tel. 600 486 444

Sokółka, ul. Monte Cassino 12A
DOWÓZ tel. 573 257 189
Pizza / Pasta / Świeże sałatki / Desery
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Szanowni Państwo

Od pierwszych dni objęcia urzędu Starosty postawiłem sobie za cel, aby w polu mojej uwagi wciąż obecny był
Mieszkaniec naszego Powiatu. Zarówno młody, podnoszący swoje kwalifikacje, jak i senior, zarówno ten aktywny, w pełni
sił witalnych, jak i wymagający pomocy w dniu codziennym, czy też czasowo pozostający bez zatrudnienia. Wszyscy,
niezależnie od momentu życia i aktywności, aby realizować swoje prywatne czy zbiorowe cele – potrzebujemy dobrego
skomunikowania, czyli infrastruktury drogowej. Wszyscy także potrzebujemy mieć świadomość, że kiedy udamy się do
urzędu, zostaniemy obsłużeni przez kompetentnych urzędników i nie napotkamy barier architektonicznych.
Mając powyższe na uwadze, w trakcie mijającej kadencji, przyjąłem wraz z Zarządem Powiatu następujące priorytety: OCHRONA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWO, WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, AKTYWIZACJA
BEZROBOTNYCH, EDUKACJA oraz INWESTYCJE DROGOWE.
Zrobiliśmy rekordowo dużo! Oceńcie Państwo sami, liczby wszak nie kłamią!
Starosta Sokólski Piotr Rećko

Sokółka, październik 2018 r.

kandydat
do Rady Powiatu Sokólskiego
Lista PiS, Pozycja nr 1

Piotr REĆKO

zapraszam Państwa

na wybory

RAPORT Z PRACY 2014-2018

ZDROWIE

DROGI

EDUKACJA

WSPARCIE

NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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- Rozbudowa bloku operacyjnego w szpitalu w Sokółce - pozyskano 3,4 mln zł ze środków UE, powiat
dofinansował 5 mln zł
- Zakupiliśmy karetkę transportową dla szpitala w Dąbrowie Biał. 358 tys. zł
- Zakupiona została aparatury i sprzęt medyczny dla
szpitala w Sokółce na kwotę 300 tys. zł

ROZWÓJ

- W latach 2014-2018 przebudowaliśmy ponad
140 km dróg na kwotę 93,5 mln zł. Pozyskaliśmy
dotacje w wysokości 41 mln zł z budżetu państwa
i ze środków UE

- Utworzyliśmy Przedszkole Specjalne oraz Ośrodek
Korekcyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w SOSW
w Sokółce
- Utworzyliśmy Centrum Kształcenia Praktycznego
w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce
- 770 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało
stypendia „Starosty Sokólskiego” (naukowe, sportowo-artystyczne).
- W latach 2014/18 pozyskaliśmy środki z PFRON-u w
wysokości: 747 799 zł na specjalistyczny sprzęt inwalidzki, dofinansowanie kosztów edukacji, aktywizację
zawodową osób niepełnosprawnych
- Na wdrożenie „Programu wyrównywania różnic między regionami III” pozyskaliśmy łączną kwotę 504 551
zł z przeznaczeniem na: zakup samochodu dla WTZa
oraz mikrobusu 9-os. przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych dla ZSI w Sokółce, zakup
i montaż windy w budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce,
w Przedszkolu nr 5 w Sokółce oraz w budynku Starostwa Powiatowego.
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PRZYJAZNY
URZĄD

- Zmodernizowaliśmy 5 obiektów szkolnych na kwotę
6,7 mln zł
- W ramach proj. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki” zorganizowaliśmy staże i praktyki dla 256 uczniów i 5
nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu –
wartość projektu 999 198 zł
- W ramach proj. „Kompetentni i wykwalifikowani” zorganizowaliśmy zajęcia dodatkowe dla 450 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sokólskiego oraz przyznaliśmy 208
stypendiów – wartość projektu 1 066 375 zł
- Pozyskaliśmy środki na projekt „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na
jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” w ramach którego
3 629 osób dorosłych może podnieść swoje kompetencje językowe i w technologiach informacyjnych, uzyskać wsparcie
na studia podyplomowe, kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych – wartość projektu 55 728 992 zł - projekt
realizowany wspólnie z Powiatem Białostockim i miastem
Białystok, znany jako BONY NA SZKOLENIE
- W ramach proj. „Zwiększenie dostępności do edukacji
przedszkolnej” pozyskaliśmy środki w wysokości 94 027 zł
na doposażenie przedszkola przy SOSW w Sokółce.
Wartość projektów: 65 082 785 zł,
dofinansowanie: 57 859 159,33 zł.
- Punkt obsługi klienta na parterze budynku Starostwa
- Wydział Komunikacji i Dróg na parter budynku oraz
usprawniona obsługa klientów
- Winda
- Udostępniliśmy zasoby rejestrów geodezyjnych
w formie elektronicznej
- Sporządzone zostały uproszczone plany urządzania lasu
na terenie powiatu
- Usprawniliśmy postępowanie administracyjne w zakresie
rejestracji nieruchomości.
Sfinansowano ze środków KW Prawo i Sprawiedliwość
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