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- Hospitalizowani
z powodu zakażenia - 0
- Potwierdzone
przypadki zakażenia - 20
- Objęci kwarantanną - 94
- Nadzór epidemiologiczny - 0
- Wyzdrowiało - 4

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”
na kompleksowej rehabilitacji

Wicepremier Sasin w Sokółce
Innowacyjne zajęcia z hydroterapii

„Nie o zemstę,
a o pamięć wołają
ofiary” - Rocznica
IV Wywózki
na Sybir

Prezydent odwiedził Suchowolę
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*Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko

230% podwyżki za śmieci! „Taniej już było”

Prezydent odwiedził Suchowolę
Prezydent RP Andrzej
Duda kolejny raz gościł w Powiecie Sokólskim. Podczas
swojej wizyty na Podlasiu odwiedził Suchowolę gdzie złożył
kwiaty pod pomnikiem błogosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszki. W symbolicznym
Centrum Europy Prezydenta
RP powitał Starosta Sokólski
Piotr Rećko z małżonką Edyta i synami oraz Wicestarostą
Jerzym Białomyzym i Członkiem Zarządu Powiatu Bożeną
Jolantą Jelską-Jaroś. W wizycie
uczestniczyli również między
innymi Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Senator Mariusz Gromko,
Radni Rady Miejskiej w Sokółce - Daniel Supronik i Tomasz Tolko, a także Marszałek

Województwa Podlaskiego Artur Kosicki.Podczas sobotniej
wizyty Prezydent RP Andrzej
Duda odwiedził rodzinny dom
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w miejscowości
Okopy, gdzie spotkał się z jego
rodziną.Złożył też kwiaty przy

monumencie upamiętniającym
miejsce urodzenia Księdza Popiełuszki, który znajduje się
naprzeciwko rodzinnego domu
błogosławionego. Stamtąd udał
się do Supraśla,gdzie odwiedził
m.in monaster Zwiastowania
Przenajświętszej Bogurodzicy i

Świętego Jana Teologa w Supraślu. W spotkaniu uczestniczyli
m.in. minister edukacji Dariusz
Piątkowski, Starosta Sokólski
Piotr Rećko wraz z rodziną,
Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego, Członkiem Zarządu Powiatu Bożena

Innowacyjne zajęcia z hydroterapii

powitał JE Arcybiskup Jakub.
W wizycie w supraskim monasterze uczestniczył Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy. Po wspólnym zwiedzaniu
świątyni, Andrzej Duda złożył
wieniec na grobie Generała
Brygady, prawosławnego ordy-

Woda
ma
ogromne znaczenie w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, szczególnie u osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi dysfunkcjami. Uczniowie SOSW
w Sokółce – klasa I SPU oraz
przedszkolaki z grupy Jagódki
w roku szkolnym 2019/2020
uczestniczyli w zajęciach Hydroterapii z wykorzystaniem

Innowacyjnego programu z zakresu hydroterapii. Podczas zajęć dzieci poprzez zabawę pod
kierunkiem i opieką Instruktora nauki pływania kształtowały prawidłową postawę ciała,
uczyły się radzenia z emocjami
oraz możliwościami ich rozładowywania. Dzięki obcowaniu
z wodą nasi uczniowie przezwyciężyli strach z nią związany, bezpiecznie poruszali się w

Ujawnili 10 tys. paczek papierosów
bez akcyzy /SG w Kuźnicy/
Blisko 10 tys. paczek papierosów bez polskich znaków
akcyzy ujawnili funkcjonariusze z Placówki SG w Kuźnicy.
Nielegalny towar przepakowywało z auta do auta dwóch obywateli Polski.
22 czerwca w nocy w
okolicy Białegostoku funkcjonariusze z Placówki SG
w Kuźnicy zauważyli dwóch
mężczyzn, którzy przenosili
paczki z pojazdów ciężarowych
do samochodów osobowych.
Podczas prowadzonych czynności służbowych okazało się,
że są to paczki wypełnione papierosami z białoruską akcyzą.
W trzech pojazdach ujawniono
w sumie ponad 9,6 tys. paczek
papierosów różnych marek bez

brodziku, z przyborami pływali
w dużym basenie. Wykorzystanie jakuzzi podczas zajęć umożliwiło doświadczenie masażu
wodnego - tak ważnego w rehabilitacji. Ale nie tylko na basenie
mogliśmy obcować z wodą. W
naszej szkole również odbywały się zajęcia z hydroterapii.
SOSW posiada salę wodną z
dużą wanną z hydromasażem,
w której mogliśmy oswajać się
wodą, utrwalać zasady higieny
oraz integrować się w grupie
poprzez wspólne zabawy. Zajęcia te spełniły oczekiwania
zarówno dzieci jak i rodziców.
Rodzice bardzo pozytywnie
wypowiadali się na temat zajęć,
zmotywowało to ich do kontynuowania praktyk w basenie
osobiście. Jest to dla nas bardzo pozytywne doświadczenie.
W przyszłym roku szkolnym
na pewno zapewnimy naszym
uczniom możliwość korzystania
z basenu oraz Sali wodnej.

polskich znaków akcyzy. Szacunkowa wartość ujawnionej
tytoniowej kontrabandy wynosi
ponad 136 tys. złotych.
31 i 33-letni mężczyźni
usłyszeli zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Za popełnione przestępstwo skarbowe mężczyźni odpowiedzą teraz przed
sądem. Grozi im kara wysokiej
grzywny.
Od początku 2020 roku
funkcjonariusze Podlaskiego
Oddziału Straży Granicznej
ujawnili w sumie ponad 1,6 paczek nielegalnych papierosów
wartych ponad 23 mln zł.
Rzecznik Prasowy Podlaskiego
Oddziału Straży Granicznej
mjr SG Katarzyna Zdanowicz

Julita Nelke, Beata Majer
OGŁOSZENIE PŁATNE

Zaproszenie do udziału w Programie
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.”
Program będzie realizowany
poprzez świadczenie usługi
opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sokółce informuje, iż Powiat Sokólski pozyskał
środki na realizację programu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2020,
finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych.

2

26 czerwca 2020 r.

Adresowany jest do członków
rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad
osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub z orzeczeniem równoważnym[1] które
są całkowicie niesamodzielne i
które stale przebywają w domu,
niekorzystających z innych form
usług w godzinach realizacji
usługi opieki wytchnieniowej

w tym: usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 821), usług finansowanych w ramach Funduszu
Solidarnościowego lub z innych
źródeł, bądź niepełnosprawnym dzieckiem z orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Program ma na celu min. przyuczenie osób sprawujących
bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w
zakresie pielęgnacji/rehabilitacji, dietetyki tych osób.
Mając na względzie powyższe
osoby zainteresowane tą formą wsparcia powinni złożyć
niżej wymienione dokumenty
do dnia 14.07.2020 r.: drogą
elektroniczną na adres pcpr.

nariusza Wojska Polskiego Arcybiskupa Mirona, który zginął
w katastrofie smoleńskiej w
2010 r. Była to pierwsza wizyta głowy państwa polskiego w
monasterze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce realizuje

projekt pt. „Wspieramy Rodziny Zastępcze i Osoby
Usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

Patrycja. A. Zalewska /
A. Sielewicz

sokolka@sokolka-powiat.pl lub
osobiście w siedzibie PCPR, 16100 Sokółka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pokój nr 11 lub pocztą
w kopercie z dopiskiem „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2020.
Szczegółowe informacje można
również uzyskać pod nr tel. 85
711 08 23.
Wymagane dokumenty
http://sokolka-powiat.pl/…/
zaproszenie-do-udzialu-w-progra…/

Projekt „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” realizowany jest w ramach OSI priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w
ramach realizowanego od 2018
r. projektu „Wspieramy rodziny
zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu
Sokólskiego” współfinansowanego ze środków UE, z EFS,
w ramach RPO Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020 zamieściło na stronie internetowej:
Serwis Informacyjny Powiatu
Sokólskiego w zakładce PCPR
Warunki zamówienia usługi

Złożenie dokumentów nie jest
równoznaczne z przyznaniem
usług, dokumenty nie przechodzą na kolejne lata.
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społecznej. Zamówienie dotyczy usług: poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla wszystkich uczestników
Projektu oraz grupa wsparcia
dla rodzin zastępczych.
W związku z rozpoczynającym się okresem wakacyjnym,
dzieci i młodzież uczestniczące
w Projekcie, będą dysponować
wolnym czasem, dlatego możliwie dużo działań zostało zaplanowane na lipiec – sierpień,
w tym kursy oczekiwane przez

fot.: Pixabay/Myriams-Fotos

Jolanta Jelska-Jaroś, Senator
Mariusz Gromko. Po wizycie w
Suchowoli i Okopach Prezydent
RP Andrzej Duda udał się do
Supraśla. Tam odwiedził Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa w Supraślu. Prezydenta RP

młodzież usamodzielniającą się
z rodzin zastępczych. Dużym
zainteresowaniem u osób, które
już ukończyły 18 lat lub ukończą
w najbliższych miesiącach cieszy się kurs prawa jazdy Kategorii B. Spora część uczestniczek
Projektu wybrała kurs wizażu
i stylizacji paznokci, pozostałe
osoby zdecydowały się na kursy
językowe i komputerowe.		
Wszyscy uczestnicy Projektu będą korzystali z różnych
form wsparcia, dostosowanych

do ich potrzeb, podnosząc swoje kompetencje społeczne. Inne
działania są przewidziane dla
rodzin zastępczych lub dzieci
przebywających w tych rodzinach a inne dla starszej młodzieży, oczekującej na usamodzielnienie, natomiast pewne
formy wsparcia będą dostępne
dla wszystkich, takie jak poradnictwo psychologiczne, które
bardzo sobie cenili uczestnicy
poprzedniej edycji Projektu.
Materiał PCPR w Sokółce

Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” na kompleksowej rehabilitacji

Grupa podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych
„Pod Skrzydłami” w Sokółce
wyjechała na pobyt rehabilitacyjny w Ośrodku „Leśny Zakątek” w Zaździerzu. Wyjazd
możliwy był dzięki dotacji z
Fundacji PZU na realizację
projektu „Kompleksowa rehabilitacja na dwutygodniowym
turnusie”. Projekt dotyczy wyjazdu 15-osobowej grupy pod-

opiecznych stowarzyszenia na
14-dniowy turnus rehabilitacyjno- rekreacyjny w Zaździerzu w

Ośrodku „Leśny Zakątek”.
Z powodu pandemii koronowirusa Covid-19 w czerwcu
wyjechała 8-osobowa grupa
podopiecznych pod opieką rodziców. Wyjazd kolejnej grupy
jest zaplanowany na sierpień.
Projekt będzie sfinansowany
ze środków Fundacji PZU oraz
przekazanej wygranej z wydania specjalnego programu rozrywkowego „Jaka to melodia?”
TVP 1 i pozyskanych środków
na Karnawałowym Balu Charytatywnym w 2019 r.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom, którzy pomogli
stowarzyszeniu w realizacji zadania: Fundacji PZU, Telewizji
Polskiej S. A., Staroście Sokólskiemu Panu Piotrowi Rećko,
Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im.
Janusza Korczaka w Sokółce, wszystkim darczyńcom –
uczestnikom i organizatorom
balu charytatywnego.
Beata Tur
Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami” w Sokółce

Powiat Sokólski

niczącym Rady Powiatu Sokólskiego Krzysztofem Krasińskim
oraz Wiceprzewodniczącym
Rady Tomaszem Potapczykiem
złożyli w piątek kwiaty pod
pomnikiem Zesłańców Sybiru.
Obecni byli również pozostali
Członkowie Zarządu Powiatu
- Bożena Jelska-Jaroś, Romuald Gromacki oraz Kazimierz
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organizuje

dla dzieci rolników objętych rolniczym
systemem ubezpieczenia społecznego
Turnus: 29.07. – 07.08.2020 r. AUGUSTÓW, Hotel Karmel

Wiek uczestników: od 10. do 16. roku życia (pełna informacja u organizatora)
Całkowity koszt turnusu: 1 200 zł/osoba*
Dokumenty do pobrania na: www.sokolka-powiat.pl/2020/06/22/kolonie-2020/

REKRUTACJA: 23.06 -03.07. DO GODZ. 12.00

Budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 3 - parter.

Łabieniec. Inicjatorem upamiętnienia rocznicy był Radny Powiatowy Krzysztof Pawłowski,
uczestniczył w nim także Wójt
Kuźnicy Paweł Mikłasz.
To zdarzenie odcisnęło tragiczny ślad na ziemi sokólskiej
– mówił Krzysztof Pawłowski –
podróż na wschód trwała ponad
miesiąc. Nie wszyscy dojechali,

Kontakt: 783 583 930

UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają dzieci i młodzież
niekorzystający dotychczas z kolonii organizowanych przez Stowarzyszenie.

ZAPEWNIAMY: transport, 2-, 3-, 4-osob. pokoje z łazienką, 5 posiłków dziennie, wykwalifikowaną kadrę
wychowawców, zajęcia w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
wielu zginęło z powodu panujących wówczas upałów, z powodu
głodu i chorób. Inni, zaraz po 22
czerwca kiedy to Niemcy zaatakowali ginęli podczas bombardowań tych transportów. […]
Dzisiaj spotykamy się, aby przypomnieć te zdarzenia. Historia
jest dla nas ważna, by budować
naszą tożsamość i wspólnotę.
Czwarta deportacja miała miejsce w 1941 roku w maju i czerwcu. Swoje żniwo zebrała między
innymi na Białostocczyźnie,
Grodzieńszczyźnie i Wilińszczyźnie.
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Stowarzyszenie Towarzystwo
NABÓR
„Ziemia Sokólska”
od 23.06 do 03.07

KOLONIE

„Nie o zemstę, a o pamięć wołają ofiary” - Rocznica IV Wywózki na Sybir
Praca ponad ludzkie siły,
śmierć z głodu... w dzisiejszych,
spokojnych czasach trudno to
sobie wyobrazić piekło, przez
jaki przechodziły starsze pokolenia. Dlatego ważne jest, by pamiętać o historii i mówić o niej
głośno. Starosta Sokólski Piotr
Rećko wraz z Wicestarostą Jerzym Białomyzym, Przewod-

Partner

Delegacja odwiedziła również
Golgotę Wschodu w Kuźnicy.
Ta góra była niemym świadkiem
wywózek na Sybir. Najpierw był
to ruch pieszy, kibitki, a po powstaniu styczniowym po raz
pierwszy zaczęto wozić koleją
– mówił Pawłowski - Ostatniej
zsyłce jest poświęcona tablica
pamiątkowa, którą ufundowali
miejscowi sybiracy z Kuźnicy.
Upamiętnienie ofiar, które zginęły na obcej ziemi zakończyło
się zapaleniem znicza i modlitwą pod Obeliskiem w hołdzie
ofiarom II Wojny Światowej.
PB
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PLANOWANE ATRAKCJE TO M.IN.: wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, zajęcia
w parku wodnym i na kąpielisku otwartym, zajęcia rekreacyjno-sportowe, rejsy statkiem białej floty,
gondolami, zwiedzanie parków pojezierza suwalsko-augustowskiego, ogniska integracyjne.
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

*Wypoczynek letni w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

Powiat sokólski

został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.
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ZARZĄD POWIATU Z JEDNOGŁOŚNYM ABSOLUTORIUM
Podczas XXV Sesji Rady
Powiatu, która odbyła się w
miniony piątek, radni jednogłośnie udzielili absolutorium
Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko oraz Zarządowi
Powiatu Sokólskiego za rok
2019. Za przyjęciem uchwały
głosowało 18 radnych, nikt nie
wstrzymał się od głosu, zatem
wszyscy Radni pozytywnie
ocenili pracę Zarządu i Starosty.
Starosta Sokólski komentował: To sukces Zarządu, ciężka praca została nagrodzona
poparciem wszystkich Radnych.
2019 był intensywnym
rokiem dla Powiatu Sokólskiego. Zarząd Powiatu pozyskał
znaczące środki zewnętrzne
w ramach projektów współfinansowanych z UE i budżetu
państwa. Realizowane były
m.in. projekty: „Kompetentni i
wykwalifikowani” (cel: kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów szkół i placówek
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
,,Kompetentni w działaniu,
konkurencyjni na rynku pracy” (cel: kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów
szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe poprzez
podniesienie ich kompetencji
kluczowych niezbędnych na
rynku pracy; dofinansowanie
pn. BONY NA SZKOLENIA
(cel: podniesienie kompetencji
i kwalifikacji osób dorosłych;
„Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie
Sokólskim”
(unowocześnienie pracowni i warsztatów do
praktycznej nauki zawodu w
ZSZ i ZSR w Sokółce; „Głęboka
modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”;
„Odnawialne źródła energii w
budynkach szkolnych Powiatu
Sokólskiego”; „Modernizacja
pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce”.
Remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kosztował
nas niecałe 100 tys. zł z naszego realnego budżetu. To jest
niezwykłe osiągnięcie. Montaże
finansowe, które przyjęliśmy
na początku okazały się bardzo
trafne, pieniądze z PFRON-u
traktujemy jako wkład własny
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do naszych inwestycji. Podobnie
robiliśmy w przypadku inwestycji
na ul. Lelewela tj. Klubu Senior+.
(…) W przypadku niektórych inwestycji w bardzo małym stopniu
obciążaliśmy budżet Powiatu. Ze
względu na te montaże finansowe z jednej strony z PFRON-u
z drugiej strony z UE mogliśmy
nie angażować Państwa jako
radnych do tego, żeby przesuwać
te pieniądze z naszych środków
własnych, co było dla nas bardzo
ważne”- mówił Starosta podczas
sesji.
Projekt pn. „Rozwój usług
świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu
Sokólskiego” ma na celu poprawę dostępności, jakości i
efektywności usług publicznych
świadczonych przez Starostwo
Powiatowe w Sokółce oraz podległe jednostki samorządu poprzez wdrożenie systemu usług
publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
Pandemia COVID-19 pokazała jak ważny to jest projekt, jak
istotne są to zagadnienia z punktu widzenia potrzeb społecznych.
- komentował Starosta.
Powiat Sokólski w roku
2019 przyczynił się również do
realizacji inwestycji i projektów
SP ZOZ w Sokółce poprzez kontynuację projektów pn. ,,Podniesienie jakości opieki nad matką
i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Noworodkowym SP ZOZ
w Sokółce”, w ramach którego
zakupiono nowoczesny sprzęt
medyczny; ,,Poprawa dostępności usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną
dezaktywacji zawodowej w SP
ZOZ w Sokółce”.
W roku 2019 wykonano
roboty budowlane na łączną
kwotę: 3 987 154, 58 zł w tym
Województwo Podlaskie - EFRR
dotacja: 752 509, 96 zł, Powiat
Sokólski - dotacja: 2 384 836, 28
zł, środki własne Zakładu: 849
808, 34 zł.
Starosta Sokólski: Ta 13
mln. inwestycja jaką jest budowa
bloku operacyjnego, odnowienie
oddziału Ginekologiczno-Położniczego, inwestycje w SOR - to
jest naprawdę powód do dumy
naszych Radnych. Olbrzymie
środki finansowe z Powiatu były
zaangażowane we wsparcie szpitala. To jest nasza potrzeba, nasz

utrzymania). Powiat Sokólski:
9 118 147,26, wkład finansowy
gmin: 9 589 518,41, środki z budżetu państwa: 21 064 845,60;
środki z Lasów Państwowych:
50 000,00, środki pozyskane z
bieżącego utrzymania brutto:
907 941,43.
Prawie 40 mln zł - to inwestycje drogowe. (…) Nie ma drugiego powiatu, który wykonuje
rok w rok na taką skalę przy zaangażowaniu środków zewnętrznych tak duże odcinki drogowe.
(…) Od roku 2014 wyasfaltowaliśmy prawie 200 km dróg – podsumował inwestycje drogowe
Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Starosta Sokólski Piotr Rećko:

Prawie 40 mln zł - to inwestycje drogowe. (…)
Nie ma drugiego powiatu, który wykonuje rok w
rok na taką skalę przy zaangażowaniu środków
zewnętrznych tak duże odcinki drogowe. (…) Od
roku 2014 wyasfaltowaliśmy prawie 200 km dróg

obowiązek ale też chcemy podnosić cały czas jakość funkcjonowania szpitala.
Część inwestycji dotyczyła
także siedziby Starostwa Powiatowego. W roku 2019 górny
korytarz w został kompleksowo
przebudowany i wyremontowany. Stworzone zostały kolejne
etapy archiwów w piwnicach,
zakupione szafy przesuwne, archiwalne jak również wyremontowano część piwnic.
W roku 2019 zrealizowano
szereg inwestycji drogowych.
Przebudowano drogi m.in. w
gm.: Janów, Sidra, Korycin (ul.
Trofimowska w Janowie, drogę
1323B, drogę 1330B); gm. Krynki, Szudziałowo (drogę nr 1278
B Ostrów Płn. – Ostrów Płd. –
Ostrów Nowy - Nowa Świdzia-

łówka – Górany), przebudowa
zjazdu z drogi powiatowej nr
1290B w m. Nowinka, przebudowa drogi powiat. nr 1274B
– ul. w Szudziałowie; gm. Dąbrowa Biał. (utwardzepobocza
w ul. Małyszówka); gm. Korycin
(przebudowa drogi powiat. nr
1307B na odcinku od skrzyżowania z DP 1308B do granicy
administracyjnej z Powiatem
Białostockim; gm. Nowy Dwór
(przebudowa drogi powiatowej
nr 1243B na odcinku Nowosiółki – Koniuszki – do 1240B,
przebudowa ul. Sidrzańskiej w
Nowym Dworze w ciągu drogi
powiatowej nr 1249B). Wartość
robót brutto za rok 2019 wyniosła 39 822 511,27 (inwestycje
zrealizowane, w trakcie realizacji
oraz wybrane roboty z bieżącego

Sesja Rady Powiatu zakończyła się głosowaniem. Radni
przegłosowali projekty uchwał
w sprawie udzielenia wotum
zaufania Zarządowi Powiatu Sokólskiego oraz wspomnianym
udzieleniem absolutorium dla
Zarządu Powiatu Sokólskiego za
rok 2019. Zatwierdzono roczne
sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie
Białostockiej na rok 2019 oraz
przyjęto ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie
Białostockiej za rok 2019. Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego
Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach za rok 2019 oraz przyjęto
ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach
za rok 2019. Przyjęto zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2020-2034 oraz zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok
2020. opr. IC
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EDU OFERTA
dla ósmoklasistów

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Sokółce

Liceum imienia Mikołaja Kopernika w Sokółce to szkoła z 70-letnią historią. Dotychczas
ukończyło ją ponad 8 tys.
absolwentów.

Jakie jest nasze liceum?
Jest otwarte na innowacje
i nowoczesne technologie. Łączy tradycję z nowoczesnością
i śmiało realizuje nowe wyzwania.
Uczniowie, przygotowujący się pod kierunkiem nauczycieli, co roku odnoszą liczne
sukcesy w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich
konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Rozwijają
swoje pasje i zainteresowania,
odkrywają talenty.
Niezmiennie dużą popularnością cieszą się konkursy
historyczne, informatyczne, językowe, geograficzne i matematyczne, plastyczne i czytelnicze.
To z naszej szkoły każdego roku
najliczniejsza w województwie
grupa startuje w Olimpiadzie
Wiedzy o Mediach, zdobywając
indeksy na studia i nagrody dla
szkoły.
Uczniowie naszego liceum
w ostatnich trzech latach zdobywali indeksy i nagrody w konkursie „Niesamowita Maszyna”,
organizowanym przez Politechnikę Białostocką, a w ubiegłym
roku szkolnym byli nominowani do Podlaskiej Marki Roku.
Jako szkoła jesteśmy obecni w
sieci. Uczniowie klasy o profilu politechnicznym prowadzą
szkolny radiowęzeł - eLOfonia, telewizję - eLOTV, mamy
swego Snapchata i Facebooka.
Współpracujemy z różnymi instytucjami w mieście i regionie,
w tym ze służbami mundurowymi.
Każdego roku najzdolniejsi
uczniowie otrzymują stypendia,
dzięki którym mogą rozwijać
swoje zainteresowania.
Jacy są nasi uczniowie?
Aktywni, otwarci, szczerzy,
wrażliwi i empatyczni, kreatywni, angażujący się w różne akcje
charytatywne i projekty…
Drogi Ósmoklasisto!
Dołącz do naszej społeczności.
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Punkt Sesji, który pierwszy
został poddany dyskusji i głosowaniu dotyczył sprawy, która
od miesięcy wzbudza emocje
wśród mieszkańców gminy
Sokółka: wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki. Skarbnik Gminy: Po ostatnim przetargu na odbiór odpadów komunalnych od
10.07.2020-30.06.2021r. okazało
się, że nie jest możliwe funkcjonowanie przy stawkach obecnie
obowiązujących. W tym postępowaniu stawka za tonę odbioru,
zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów wynosi 1296
zł, co w skali roku daje nam za
tę usługę około 6,5 zł brutto.
(...) żeby móc podpisać umowę
z MPO Białystok, (...) konieczna
byłaby podwyżka obecnej stawki
od mieszkańca do kwoty 48,27 zł,
ale ponieważ stawki maksymalne
zostały określone w obwieszczeniu Prezesa GUS - na ten rok
nie mogą być wyższe niż 36,38
zł. Burmistrz Sokółki nie miała
możliwości przedstawienia innej
stawki niż ta - 36,38 zł.

230% podwyżki za śmieci! „Taniej już było”
Czy ktoś w ogóle poddał
wnikliwej, rzetelnej analizie zasobność naszych mieszkańców?
Podana jest stawka zgodna z
ustawą. Ustawa daje nam możliwość maksymalnie 2% od tzw.
dochodu rozporządzalnego czyli
dochodu netto. Dochód netto to
jest 1819 zł na jednego mieszkańca. Czy rzeczywiście w Sokółce na
jednego mieszkańca mamy taki
dochód? My teraz proponujemy
mieszkańcom 260% podwyżki
za śmieci! to nie jest 26%, to jest
260%.” - Julita Budrowska stanowczo odniosła się do przedstawionych propozycji.
Radny Tomasz Tolko przekonywał aby nie głosowali za
podniesieniem stawek za śmieci.
Nie wiem czy jest druga gmina w
Polsce, która ma takie propozycje
stawek. Boli mnie, że nie szukamy żadnego innego rozwiązania,
tylko idziemy w to najprostsze.
Dlaczego nie skupimy się na tym,

o czym ja mówię już od dwóch
lat - zróbmy swoje pole składowe,
zróbmy swoje wysypisko, dajmy
to którejś naszej spółek aby działała. Mamy działające MPWiK,
Agromech, który jest praktycznie w upadłości, mamy dobrych
urzędników, pracowników, którzy mogliby to pociągnąć.
Rady Daniel Supronik
komentował: Jak można podpisywać umowę z firmą, która już
teraz nie jest rzetelna w wykonywaniu usługi (MPO Białystok).
Naszą firmę MPO Sokółka doprowadziliśmy na skraj bankructwa.
Radny Piotr Borowski. Najpierw drastyczne podniesienie
podatków nawet o 40%. Teraz
mówicie, że działacie na korzyść
gminy i mieszkańców. Jaka to jest
korzyść skoro proponujecie 32 zł
za śmieci segregowane kosztem
dołożenia kolejnych 1,5 mln zł z
budżetu Gminy. To na to samo

wychodzi, bo na budżet składają
się podatki mieszkańców. Czyli
jeśli my - podatnicy, dołożymy do
tych 32 zł kolejne pieniądze - to
1,5 mln zł, żeby w sumie pokryć
kwotę 48 zł za śmieci to i tak

18 zł, a z kompostownikiem 17
zł, Gmina Dobrzyniewo - 20 zł, z
kompostownikiem 18 zł, Gmina
Krynki - 28 zł, Gmina Dąbrowa
Białostocka 17 zł, Gmina Szudziałowo 15 zł.

Od 1 sierpnia będziemy płacili 230% więcej, czyli: 32zł od osoby (31zł gdy w gospodarstwie domowym jest kompostownik)
za śmieci sortowane i 64 zł za niesortowane. Głosowali „ZA”:
Andrzej Kirpsza, Jarosław Sawoń, Ewa Karczewska, Jarosław
Panasiuk, Marta Jarosz, Helena Kozłowska, Michał Tochwin,
Karol Krokos, Robert Rybiński, Piotr Kirpsza, Wojciech Czabatorowicz było za tym, aby mieszkańcy gminy Sokółka od.
Przeciw głosowało 9 radnych.
cała kwota zostanie pokryta z
pieniędzy podatników - mieszkańców, kosztem ewentualnych
inwestycji. To nie jest działanie
na korzyść gminy. Takim działaniem byłoby, gdyby Burmistrz
zaproponowała ceny za śmieci
jakie mamy np. w: Gmina Sidra
- 18 zł od mieszkańca za śmieci
segregowane, Gmina Kuźnica -

Media
społecznościowe
i lokalne portale internetowe
wrzą. Mieszkańcy ujawniają
swoją frustrację, która jest odpowiedzią na działania władz Gminy Sokółka. Internauci piszą:
Trzeba rozgonić to towarzystwo, radni i Kulikowska są siebie
warci. Tylko gdzie jesteśmy my,
zwykli mieszkańcy.

Wicepremier Sasin w Sokółce

Wiceprezes Rady Ministrów Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin odwiedził Podlasie. Starosta Sokólski
Piotr Rećko zaprosił Wicepremiera na Sokólszczyznę by
porozmawiać o efektach Tarczy Antykryzysowej w naszym
regionie. Spotkanie odbyło się
w siedzibie firmy Metal-Fach,
jednego z większych beneficjentów pomocy rządowej
pn. Tarcza Antykryzysowa. W
spotkaniu uczestniczyli także
Minister Edukacji Narodowej
Dariusz Piontkowski, Wicestarosta Powiatu Jerzy Białomyzy,
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gospodarz miejsca Prezes firmy
Metal-Fach Jacek Kucharewicz
oraz Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Sokółce Małgorzata Ejsmont.
Epidemia Covid-19 odcisnęła piętno na sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorców.
Rząd Premiera Morawieckiego
dofinansował do wynagrodzeń w firmie METAL-FACH
w ramach TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych 4 020 364, 81 zł,
firma wykorzystała dotąd 3 555
278, 81 zł.

Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin: Z radością
miałem okazję obejrzeć zakład,
jeden z największych zakładów
w Polsce, które są całkowicie w
polskich rękach produkujący na
wiele rynków międzynarodowych. (...) Ta firma jak i tysiące
innych polskich firm przeżywa
problemy związane z koronawirusem, epidemią i z perturbacjami gospodarczymi, które dotknęły nas wszystkich - nie tylko
Polskę ale globalną gospodarkę
w związku z ograniczeniami do
jakich zmusiła nas epidemia.
Groził nam wielki kryzys, który

dziś jest widoczny w wielu krajach związany z upadkiem wielu
firm, utratą pracy przez miliony
ludzi na świecie. My, z pełną determinacją zdecydowaliśmy, że
do takiego czarnego scenariusza
w Polsce nie dopuścimy. Dlatego bardzo szybko rząd podjął
inicjatywę kolejnych tarcz antykryzysowych, rozwiązań które
trafiły do polskich przedsiębiorców i które chronią skutecznie
miejsca pracy. […] Udało nam
się w przeciągu ostatnich 4 lat
zniwelować bezrobocie w Polsce
do rekordowo niskiego poziomu i
jest to osiągnięcie, które uważamy za niezwykle ważne i chcemy
je za wszelką cenę zachować.
[…] Wypłaciliśmy już 100 mld zł
w ciągu 100 dni obowiązywania
Tarczy Antykryzysowych, które trafiły do polskich firm. […]
Firma METAL-FACH to dobry
przykład firmy, która skorzystała z tych mechanizmów, dzięki
którym zachowała zatrudnienie
i spowodowała, że produkcja w
pełnym wymiarze mogła ruszyć
po okresie spowolnienia.
O Tarczy wypowiedział
się również Minister Piontkowski: Zaprosiliśmy pana Premiera do naszego województwa
z kilku powodów, po pierwsze

aby pokazać, że Podlaskie to nie
tylko piękne krajobrazy ale także
duże polskie firmy produkujące
również na rynek zagraniczny.
Firma METAL-FACH jest tego
doskonałym przykładem. Drugi
powód to, aby pokazać, że Tarcza
Antykryzysowa działa też w tych
mniej kojarzących się z przedsiębiorczością województwach. Na
Podlasiu udało się uratować wiele
miejsc pracy dzięki czemu u nas
także nie będzie tej fali bezrobocia. Chcemy również pokazać że
przedsiębiorczość to nie tylko firmy państwowe, to również firmy
prywatne.
Głos zabrał również Prezes firmy Metal-Fach Jacek Kucharewicz, który podziękował
rządowi za pomoc oraz wyraził
ogromne zaskoczenie szybkością z jaką dotarła ona w postaci
Tarczy Antykryzysowej.
W Powiecie Sokólskim w
ramach Tarczy Antykryzysowej wypłacono mikropożyczki
w kwocie 7 568 499,00 zł, dofinansowanie do wynagrodzeń
pracowniczych wyniosło 641
743 zł, a na dofinansowanie do
działalności gospodarczej wydatkowaliśmy 564 980 zł.
opr. KG, fot. MB
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„Janowska tkanina
dwuosnowowa – z pokolenia
na pokolenie”
Janów – stolica polskiej tkaniny dwuosnowowej, słynie nie
tylko z przepięknych dywanów,
ale także z tradycji tkackich
przekazywanych z pokolenia
na pokolenie nieprzerwanie od
połowy XIX wieku, kiedy to,
tkactwo podwójne pojawiło się
na Podlasiu.
Kontynuowanie tych niezwykle cennych tradycji jest
priorytetem realizowanego po
raz kolejny w naszej gminie zadania „Mistrz Tradycji”, w ramach którego Teresa Pryzmont
- mistrzyni tkactwa, przekazuje swoją wiedzę i umiejętności
uczennicy – Halinie Pryzmont,
która pełna zapału pragnie kontynuować lokalne tradycje.
Warsztaty prowadzone są w
pracowni twórcy i ucznia, a także w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego. Polegają one na praktycznej nauce techniki tkackiej

De gustibus
non est disputandum
Coś obrodziło ostatnio w
naukowców, skoro każdy, kogo
spotykam na wyboistej drodze
życia stara się na siłę udowodnić
jakąś tezę. Pal licho (licho, jak
wszystkim wiadomo jest krzyżówką tytoniu i paproci), jeśli
dotyczy to nauki. Gorzej, jeśli
jest to związane z czyimś gustem. O gustach się nie dyskutuje? Otóż nie. O gustach wręcz
trzeba dyskutować, problem
jednak polega na tym, że ludzie
zupełnie nie potrafią na ich temat rozmawiać. Ba! W dodatku,
ludzie odczuwają presję, by swoich gustów bronić przed obcymi.
Jedni powiedzą, że to strata czasu, drudzy, że taki mamy klimat.
Trzeci powiedzą Tym-ty-rym-tym-tym. Bo tak. Czekałem
sobie na przystanku autobusowym. Miałem sporo czasu, więc
kupiłem sobie puszkę Pepsi by w
spokoju uzupełnić poziom szkodliwej chemii w organizmie. Już
miałem ją otworzyć, gdy podszedł do mnie właściciel puszki
Coca-Coli.
- Pfffff! Pepsi pije! – zagadał.No jeszcze nie. A o co chodzi?
- Każdy wie, że Pepsi jest dla
frajerów – odpowiedział i robiąc

INFO Sokółka nr 208

oraz przekazaniu umiejętności
tkania wzorów i kompozycji charakterystycznych dla janowskiego ośrodka tkackiego. W trakcie
trwania programu przeprowadzane zostaną również pokazy
tkackie, a podsumowaniem projektu będzie wystawa.
Bardzo cieszy fakt, że janowska
tkanina dwuosnowowa jest bar-

dzo ceniona i popularna nie tylko wśród turystów i koneserów
sztuki ludowej, ale także wśród
kolejnego pokolenia mieszkańców naszego regionu. A dzięki
projektowi „Mistrz Tradycji” do
grona janowskich twórczyń dołączy kolejna tkaczka.
Projekt pod tytułem „Janowska
tkanina dwuosnowowa – z pokolenia na pokolenie” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, realizowany jest
przez Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki w Janowie.
GOKSiT w Janowie

Dołącz do Klubu „SENIOR+”
Jeśli ukończyłaś/-eś 60 lat,
jesteś nieaktywnym zawodowo
mieszkańcem Powiatu Sokólskiego -

zapraszamy do KLUBU „SENIOR+”
w Sokółce.

prawdziwe

prawdziwk
chytrą minę wykonał P O T Ę
Ż N Y ŁYK, który był tak epicki, że powinien zostać napisany
inną czcionką i być dziesięć razy
większy niż największe literki
w gazecie (tak się nie stanie, bo
rozwali to układ strony).
-A, no spoko – wzruszyłem ramionami.
- Chyba nie rozumiesz. Ten
napój jest obrzydliwy, nie to
co Coca-Cola. Nie jestem degustatorem, więc zawsze mi się
wydawało, że to ten sam napój,
ale nie przedstawiłem mu swego
punktu widzenia.
- A, no spoko – odparłem, wyciągając z plecaka plastikową
miskę.
- Chyba nie rozumiesz! – zaczął poirytowany machać rękoma – Ten napój, który pijesz
jest okropny. Smakuje jak… jak
kupa! I śmierdzi do tego! I każdy
kto go pije jest frajer i prostak!
I jest niedojrzały i niewyedukowany!
- A, no spoko – mruknąłem,
wyciągając plastikową łyżeczkę.
- Czy ty nie rozumiesz, co ja do
ciebie mówię?! – krzyknął miłośnik czarnego napoju – Musisz
bronić i promować swoją markę,
bo jest lepsza! To znaczy, moja
jest lepsza!

- A, no spoko – otworzyłem
puszkę pepsi i przelałem ją do
miski.
- Czy ty niero… Zaraz, co robisz? – przestraszył się.
- Bez norm narzuconych przez
subiektywizm zbiorowej świadomości społeczeństwa wszystko jest dozwolone – odparłem
chłodno. Zamieszałem w misce
plastikową łyżką, nabrałem trochę Pepsi i siorbnąłem. Amator
Coca-Coli skrzywił się. Kaszlnął. Wygiął w paragraf i zawył
jak ranny łoś. W następnej
chwili skurczył się i strzelił spomiędzy zębów parą wodną. Zazgrzytał zębami i pośladkami.
Przy drugim moim siorbnięciu
rozsypał się w proch, tak ohydny i obraźliwy wydał się mu mój
czyn.
- Dwudziesty trzeci… - mruknąłem pod nosem – Spoko.

Czekają na Ciebie
BEZPŁATNE ZAJĘCIA: ruchowe,
integracyjne, kulinarne i artystyczne,
które odbywać się będą w poniedziałki,
środy i piątki, w godz. 7.30 -15.30.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
należy POBIERAĆ i SKŁADAĆ
w holu Starostwa Powiatowego
w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8,
od poniedziałku do piątku,
w godz. 8.00-14.00.
ZGŁOSZENIA do 15 lipca 2020 r.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
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