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Liczba hospitalizowanych
z powodu zakażenia - 0
Liczba potwierdzonych
przypadków zakażenia - 0
Liczba objętych
kwarantanną - 232
Liczba objętych nadzorem
epidemiologicznym - 36

Nasza rzeczywistość
z „koroną” w tle
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„Nie panikuję. SPOKÓJ to podstawa”
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Korona nam z głowy nie
spadnie, jeśli dostosujemy się do
nowych zasad bezpieczeństwa
związanych z zagrożeniem COVID-19, chociaż wszyscy pewnie
zrobilibyśmy bardzo dużo, żeby
jednak TĘ konkretnie „koronę” z
głowy i z serca nam zdjęto…
Gdy piszemy te słowa, w
powiecie sokólskim wciąż nie ma
potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19. Można powiedzieć, że póki co - nie jest źle.
Mimo wszystko, powinniśmy trzymać dalej (starannie
umytą) rękę na pulsie i stosować
się do zaleceń idących z góry,
szczególnie, że ostatnio zostały
one zaostrzone.
Jak wyglądał kolejny tydzień narodowej i powiatowej
kwarantanny?
Sokółka i okolice pustawe,
na szczęście społeczność nie lekceważy ograniczeń w przemieszczaniu się. Wychodzenie z domu
powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość
utrzymana od innych powinna
wynosić co najmniej 2 metry.
Przypominamy jak mantrę,
przemieszczać możemy się w
przypadku: dojazdu do/z pracy,
wolontariatu i załatwiania spraw
niezbędnych do życia codziennego. Dzieci i młodzież (do 18. r.ż.)
mogą się przemieszczać tylko pod
opieką dorosłego.
Czas jest trudny, naturalną
potrzebę modlitewnego skupienia pomagają wypełnić msze i
modlitwy różańcowe transmitowane przez sokólskie parafie - św.

Nasza rzeczywistość
z „koroną” w tle

kolei programem ZOOM Cloud
Meeting. Na profilu FB szkoły
czytamy: Ta nowa forma pracy
sprawdza się i można powiedzieć,
że przyczynia się do naszego rozwoju. Największym problemem
jest stabilność połączenia internetowego, od którego najbardziej zależy jakość przekazywanego przez
nas obrazu i głosu.

Antoniego, czy Wniebowzięcia
NMP. Dzięki Internetowi można
było także uczestniczyć w nabożeństwie ekumenicznym w parafii
prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie.
Zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami we mszy tradycyjnej
nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób (wyłączając
sprawujących posługę), niestety,
zeszły tydzień przyniósł złamanie
tych zasad przez parafian w Dąbrowie Białostockiej, interweniowała nawet policja.
Uczniowie mają za sobą
kolejny tydzień zdalnej szkoły.
W naszych podstawówkach na-

uka odbywa się najczęściej za
pośrednictwem dziennika elektronicznego, gdzie „zostawiane”
są zagadnienia do opracowania,
przygotowane przez nauczycieli.
Jeśli trzeba zweryfikować wiedzę młodego człowieka – uczeń
może zrobić zdjęcie wykonanych
ćwiczeń, wysłać je e-mailem.
Ba, uczniowie mogą pisać nawet
kartkówki. Taki typ zajęć może
pomóc wypracować techniki
samodzielnej pracy, a udostępniane przez nauczycieli filmiki mogą uatrakcyjnić przyswajanie
wiedzy, chociaż z mobilizacją u
młodych do samodzielnej pracy
– bywa różnie. Młodzież z sokólskiej zawodówki posiłkuje się z

Kultura mała i duża – także
przeszła na tryb online, można z
własną kanapą teleportować się
choćby do warszawskiego teatru,
bądź śledzić (i głosować) zmagania w Konkursie Piosenki Dziecięcej MGOK-u w Dąbrowie Białostockiej.
Do każdego sklepu, lokalu
usługowego, czy urzędu pocztowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba
wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. Jeśli
w sklepie jest 5 kas, to w jednym
momencie - może w nim przebywać 15 klientów. Zasady respektuje obsługa sklepów i, z drobnymi wyjątkami, klienci. Godziny
od 10:00 do 12:00 zarezerwowane
są dla osób powyżej 65. roku życia.

Lokalna gastronomia działa, więc jeśli zdalne obowiązki
zbyt nas pochłoną - możemy
zamówić catering na wynos, do
czego serdecznie namawiamy, to
może znacząco wesprzeć tę branżę w obecnej sytuacji.
Jako że mieszkamy nieopodal granicy, warto wiedzieć,
że mogą ją przekraczać tylko i
wyłącznie obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami
albo dziećmi obywateli RP, osoby, które posiadają Kartę Polaka,
dyplomaci, osoby posiadające
prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP. Z kolei osoby,
które wracają z zagranicy muszą
poddać się 14-dniowej kwarantannie. Przez ten czas nie można
opuszczać domu. W przypadku,
gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi
osobami w domu – one również
muszą zostać jej poddane, w
przypadku występowania objawów choroby, należy koniecznie
zgłosić to telefonicznie do stacji
sanitarno-epidemiologicznej.
Pamiętajmy o innych,
o starszych, samotnych - dowiedzmy się, czy nie potrzebują
pomocy, razem łatwiej przetrwać!
Nasza rzeczywistość to, na
szczęście, także cała gama działań oddolnych – ludzie się jednoczą, łączą swoje siły, umiejętności
i możliwości – piszemy o tym poniżej...

AT/PB

Przyłbice i… maseczki. Odcinek 2.

Grupa „Sokółka szyje maseczki” powstała 20 marca, do 31
marca WYPRODUKOWAŁA
ICH AŻ 1200! Z tego 1011 sztuk
przekazała do szpitali, a 112 do
innych instytucji i szczególnie
potrzebujących osób. Oczywiście,
na pierwszym miejscu jest służba
zdrowia, ale grupa planuje zaopatrzyć w bawełniane maski wielokrotnego użytku również osoby
pracujące w handlu w Sokółce i
innych miejscowościach naszego
powiatu. W kolejce stoją też kolejne instytucje. Również osoby,
które mają osłabioną odporność i
są w większym stopniu narażone
na ewentualne zarażenie wirusem
COVID-19, mogą zgłosić się po
darmową maseczkę - zamówienia
postaramy się realizować w miarę
możliwości.
Choć w nazwie grupy widnieje „Sokółka”, jej członkowie są z
różnych okolicznych miejscowości, m.in. Bogusz, Podkamionki,
Mićkowej Haci, prężna brygada
z Kuźnicy… Przybywa szyjących,
przybywa też darczyńców, którzy

INFO Sokółka nr 196

przekazują asortyment krawiecki
niezbędny do wykonania masek.
Ostatnio sokólska pasmanteria
„Aksamitka” przekazała grupie
gumkę, tkaninę…
Barbara Wnukowska podsumowuje 2 tygodnie działania
serdecznymi podziękowaniami.
W imieniu tej grupy chciałabym
podziękować przede wszystkim
DARCZYŃCOM, którzy nieodpłatnie przekazali tkaniny, gumki,
tasiemki... byśmy mogli dalej szyć
maseczki potrzebującym, przede
wszystkim SŁUŻBIE ZDROWIA.
(…) Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY: Pasmanterii (z ul. 1
maja) Małgorzacie Żarkowskiej,
Aksamitce (z ul. Białostockiej) i
Państwu Wandzie Rećko, Edycie i
Piotrowi Rećko, Teresie Teul; Ewie
Kijaczko (pracownia krawiecka
Mayabel z Kuźnicy) z ekipą współpracownic, Teresie Kuźmie (zakład
krawiecki Blaszak przy PKP), Eli
Raube-Gawrysiuk, Ewie Różalskiej, Ewie Wdowiak, Teresie Bancerek, Marcie Kulmaczewskiej, Joannie Gejdel, Małgorzacie Biziuk,

szyją maseczki (...), dziękuję Elwirze Zabłockiej.
Dziękujemy
wszystkim
mieszkańcom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do lepszego i sprawnego funkcjonowania grupy. (…) Życzymy dobrego
zdrowia i pogody ducha mimo tak
trudnej sytuacji, w której znalazł
się cały świat. Bądźmy dla siebie
nawzajem wsparciem, a nie krytykiem.
Jeśli chcesz szyć lub pomóc
nam w inny sposób, zadzwoń
pod nr 506 574 466.

Beacie Plak, Irenie Tolko, Magdzie
Żukiewicz za zorganizowanie zakupu niezbędnych materiałów do
dalszej działalności (zrzutka.pl),
dystrybucję i odpowiedzialność
za zebrane środki finansowe. (...)
Szczególne podziękowania cichym
bohaterom tej akcji, tzn. wszystkim dziewczętom i chłopakowi,
którzy w swoich domach kroją i

***
Maseczki szyje też społeczność - pracowników i przyjaciół
MGOK-u w Dąbrowie Białostockiej.
Z kolei maseczki, szyte w w
GOK-u trafiły już do kryńskiego
ZPO, radnych miejskich, pracowników i MGOPS, ekspedientek,
ośrodka zdrowia. Sukcesywnie
będą też przekazywane dla mieszkańców. – informuje burmistrz
Jolanta Gudalewska.

***

Mamy w Sokółce też innych
bohaterów czasu zarazy, jednym
z nich jest np. Krzysztof Ślusarczyk, który połączył siły (i specjalistyczny sprzęt) z sokólskim ZSZ
i udało się wydrukować przyłbice
ochronne dla medyków. Komercyjnie przyłbice produkuje również sokólska Fabryka Reklam,
która także uruchomiła produkcję osłon z plexi oddzielających
klientów od obsługi sklepów itp.
Współwłaściciel Grzegorz Otoka pisze na swoim profilu: Jedna
z partii trafi bezpłatnie do nas
naszego szpitala. Radni miejscy
oraz prywatni darczyńcy ofiarowali środki na ozonatory dla
Pogotowia Ratunkowego.
Bardzo krzepią takie akty
jednoczące lokalną społeczność,
w jedności siła, trzymajmy się
wszyscy!
Patrycja A. Zalewska / AT
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Udana zbiórka na ozonatory
W trosce o bezpieczeństwo
pracowników służby zdrowia pracujących na pierwszej linii w walce
z koronawirusem wśród Radnych
Rady Miejskiej w Sokółce zrodziła
się spontaniczna inicjatywa zakupu ozonatora na potrzeby sokólskiego Pogotowia Ratunkowego.
Dzięki nowemu wyposażeniu
możliwa będzie dezynfekcja karetek, pomieszczeń i ubrań.
Do akcji włączyła się spora
część radnych, dyrekcje i nauczyciele szkół w Starej Kamionce i
Malawiczach Dol., Sołtys Starej
Kamionki, dyrektorzy sokólskich
placówek oraz małżeństwo z Sokółki, które anonimowo przekazało na ten cel 1000 zł. Dzięki
zgromadzonej kwocie udało się
zakupić 3 ozonatory, które rozdysponowano wśród placówek
medycznych.
Pozytywnym zjawiskiem jest
to, że nadal zgłaszają się osoby
chcące wesprzeć bezpieczeństwo
służb medycznych. Jeżeli zgromadzimy wystarczającą kwotę,
zakupimy kolejny ozonator lub

środki ochrony bezpośredniej po
uprzednim uzgodnieniu potrzeb z
sokólskim Pogotowiem Ratunkowym, z którym jesteśmy w stałym
kontakcie.
Osoby, które wsparły akcję
to dyrektor i nauczyciele SP w
Starej Kamionce Joanna Gejdel,
ks. Tomasz Mnich, Katarzyna
Rabiczko, Grażyna Tumiel, dyrektor SP w Malawiczach Dolnych Agnieszka Iłenda, dyrektor
SOK-u Barbara Maj, Sołtys Starej Kamionki Kazimierz Szomko, dyrektor Biblioteki Publicznej Joanna Bienasz, Radni
sokólskiej Rady Miejskiej: Piotr
Borowski, Ewa Karczewska, Michał Tochwin, Jadwiga Bieniusiewicz, Maria Julita Budrowska,
Wojciech Czabatorowicz, Marta
Jarosz, Andrzej Kirpsza, Piotr
Kirpsza, Karol Krokos, Piotr
Kułakowski, Jarosław Panasiuk,
Karol Puszko, Robert Rybiński,
Jarosław Sawoń, Daniel Supronik, Tomasz Tolko.
Informują sokólscy radni
miejscy.

Catch
the Rainbow
Pukanie do drzwi.
Westchnąłem ciężko. Nieco z
przyzwyczajenia, a nieco z szaleństwa rozejrzałem się za jakimiś
ukrytymi kamerami. To już ósmy
raz w tym tygodniu, jak ktoś się
do mnie dobija gdy chcę usiąść.
Może mam jakiś czujnik w fotelu?
Uznałem jednak, że mam ten
czujnik w tyle, machnąłem ręką i
poszedłem otworzyć drzwi.
- Dzień dobry. Jesteśmy z CBA.
- Bardzo mi panowie schlebiacie,
ale na oszustwa podatkowe, to ja
jestem jednak za głupi.
- Nie z tego CBA! – oburzył się
człowiek ubrany w fartuch laboratoryjny – Jesteśmy z Chroń Biotop
Aszybko.
A no tak. Idzie wiosna. Teraz eko-świry mnożą się jak króliki.
- No dobra, panowie. Czego chcecie?
- Obliczyliśmy, że pana mieszkanie może stanowić spore zagrożenie dla środowiska.
- No bardzo mi to schlebia, ale
takiej dewastacyjnej mocy nie
posiadam.
- Pan sobie kpi – chrząknął ten z
dredami – A w każdej chwili kolejny przedstawiciel tego zacnego
gatunku może zginąć.
- Jakiego gatunku?
- Tęczy – odparł naukowiec.
- Co – nawet nie miałem siły by
użyć znaku zapytania.
- Obliczyliśmy, że przez pana
okno może wpadać wystarczająca
ilość światła, która może stwo-
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rzyć tęczę. Na przykład, jakby
pan postawił szklankę wody w
odpowiednim miejscu… albo ją
rozpylił… to musiałby pan być
za nią odpowiedzialny! Musiałby
pan ją oznakować, zarejestrować
i pilnować, żeby dalej istniała.
- No chyba nie będę dla waszej
durnoty zalewać mieszkania.
- Ależ pan będzie, bo inaczej jest
to ingerencja w środowisko i zostanie pan oskarżony o…
Nie dowiedziałem się o co, ponieważ z kieszeni mojej koszulki
wystawił główkę mój miniaturowy kotek Baź. Puchaty zwierzak
trzymał w pyszczku coś kolorowego i postrzępionego. Widząc,
że został nakryty na zjadaniu tęczy, wyskoczył z mojej kieszonki. Opadając, jak przerośnięty
dmuchawiec poszybował przez
korytarz, w stronę niedomkniętej szafy.
- Wierzymy… że złapiemy tęczę.
Na żaglach wiatru popłyniemy
do słońca – zaczął śpiewać mrukliwie i piskliwie – Popłyniemy
na okręcie cudów…
Reszta słów została stłumiona,
gdy wcisnął się do szafy by tam
spokojnie skonsumować tęczę.
*
Jako, że jedzenie i polowanie na
tęczę jest widocznie dla małych
kotków naturalne, utonąłem na
cztery godziny w papierkowej
robocie. A następnego dnia stałem się dyrektorem pierwszego
parku narodowego ze ścianami i
dachem.
Kamyk

Krzysztof
Ślusarczyk:
„Nie panikuję.
SPOKÓJ to podstawa”
Panie Krzysztofie, nosiłam
się już dawno z ochotą żeby z
Panem porozmawiać, na dłuższą
rozmowę umówimy się w dogodniejszym terminie. Jest Pan osobą
wielu, wielu pasji – nurkowanie,
broń palna, podróże i …pomaganie. Kiedy pada hasło: POMAGAMY - działa Pan szybko – właśnie
powstają przyłbice dla sokólskiego
szpitala – proszę, o tym opowiedzieć…
Pomysł przyłbic nie jest mój.
Ja tylko wykorzystałem posiadany sprzęt i odrobinę umiejętności do tego by zrobić coś, czego
akurat brakuje. Wiele osób szyje
maseczki i to jest, moim zdaniem,
znacznie bardziej pracochłonne
niż włączenie drukarki. Plusem
druku 3D jest powtarzalność i
materiały, które można sterylizować. Pierwsza partia przyłbic
została dostarczona do szpitala w
Sokółce w asyście starosty Piotra
Rećko. Kolejne trafią do służb, a
także szpitali w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.

Czy można Panu jakoś pomóc pomagać?
Jeżeli chodzi o pomoc w
pomaganiu... szczerze - nie mam
pomysłu, ale na pewno dam znać,
gdy coś przyjdzie mi do głowy. Na
razie pracują dwie drukarki 3D,
jedna u mnie, druga w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy
Orzeszkowej. Myślę nad uruchomieniem kolejnej.

Wiele osób szyje maseczki i to jest, moim
zdaniem, znacznie
bardziej pracochłonne niż włączenie
drukarki.

A jak Pan sobie radzi w tej
koronawirusowej rzeczywistości,
czy dystans i humor, którego Panu
nie brakuje, pomagają patrzeć na
wszystko pozytywniej?
Jak sobie radzę? Dobre pytanie. Nie panikuję. Spokój to
podstawa. Zamiast paniki - profilaktyka, czyli mycie rąk, unikanie skupisk i ostrożność. Cytując moją koleżankę, która jest
lekarzem - mogę powiedzieć, że
mamy znacznie gorsze wirusy
niż COVID-19, SARS czy MERS.
Staram się patrzeć obiektywnie i
zachować rozsądek, nie rozwią-

Pamiętajmy o wszystkich pracownikach szpitali,
policjantach kontrolujących zalecenia dotyczące
kwarantanny i innych na pierwszej linii ognia.
zywać problemów pod wpływem
emocji. Każdego dnia uczę się
czegoś nowego.
Dziękuję, że znalazł Pan dla
nas czas, ale przede wszystkim,
dziękuję za Pana otwartość na
pomaganie innym… Słowo na koniec?
Tak, chciałbym pozdrowić i
podziękować wszystkim, którzy
w tym czasie robią coś, by zwiększyć bezpieczeństwo innych,
szczególnie narażonych na kontakt z zagrożeniem. Pamiętajmy
o wszystkich pracownikach szpitali, policjantach kontrolujących
zalecenia dotyczące kwarantanny
i innych na pierwszej linii ognia.
Specjalne podziękowania dla
HRMSA.
Pytała Aneta Tumiel

W naszej szkole rozpoczęliśmy drukowanie elementów przyłbic, tak bardzo dziś potrzebnych,
szczególnie w szpitalach, w tym w
naszym szpitalu sokólskim. W tym
dziele wsparli nas Starosta Sokólski Piotr Rećko i Krzysztof Ślusarczyk, za co bardzo im dziękujemy.
Mamy drukarkę 3D, więc dzięki
odpowiedniemu oprogramowaniu
można było rozpocząć drukowanie
przyłbic.
Zespół Szkół Zawodowych
im. E.Orzeszkowej w Sokółce
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