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Znamy Mistrzów Powiatu w szachach

sprawował Starosta Sokólski
Piotr Rećko.W związku z panującą pandemią zawody odbyły się w reżimie sanitarnym
z zachowaniem wszelkich zasad
ostrożności, m.in: odległości
między stolikami, brak publiczności oraz zapewnienie płynu
do dezynfekcji rąk i sprzętu
sportowego. Każdy uczestnik
otrzymał dyplom i upominek,
a najlepsi puchary, medale, nagrody pieniężne i rzeczowe
Wyniki VI Szachowe Mistrzostwa Powiatu o Puchar
Starosty
SokólskiegoGrupa
A:Miejsce I - Obuchowicz Jerzy, Miejsce II - Kopeć Norbert,
Miejsce III- Robert Górka,
Miejsce IV: Zajkowski Woj-

ciech, Miejsce V - Tryzna Waldemar, Miejsce VI - Zajkowski
Piotr, Miejsce VII - Stupak Bartosz, Miejsce VIII - Wierzbicki
Nicolas, Miejsce IX: Kretowicz
Dawid, Miejsce X - Stupak
Krzysztof. VI Szachowe.Grupa
B:Miejsce I - Maliszewski Stefan.
Miejsce II - Stupak Aleksandra,
Miejsce III - Pac Cyryl, Miejsce
IV - Supeł Weronika, Miejsce V
- Szydłowski Rafał, Miejsce VI Toczydłowski Mateusz, Miejsce
VII - Pryzmot Sebastian, Miejsce VIII - Supeł Sebastian, Miejsce IX - Wierzbicka Małgorzata,
Bryczkowski Filip.Gratulujemy!
A. Sielewicz

Miłośnicy królewskiej gry
rywalizowali w VI Szachowych
Mistrzostwach Powiatu o Puchar Starosty Sokólskiego, które
rozgrywano w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce. Zmagania szachistów odbyły się w
dwóch grupach z podziałem na
wiek i płeć. Pod czujnym okiem
sędziego głównego Karola Busińskiego w turnieju walczyło
20 osób, w systemie szwajcarskim. Organizatorem imprezy
był Ludowy Uczniowski Klub
Szachowy „Orient Sokółka”. Organziację dofinansował Powiat
Sokólski. Honorowy patronat

Spotkanie Zarządów Kół Związku
Emerytów
To był pracowity sierpniowy poranek po długiej przerwie
wywołanej epidemią - seniorzy
mieli dużo tematów. We środę
(5 sierpnia) w Klubie Seniora
odbyło się spotkanie szkoleniowe Zarządów Kół Związków
Emerytów. W obradach wzięli
przedstawiciele kół z Szudziałowa, Krynek, Janowa, Korycina, Sokółki, Dąbrowy Białostockiej, Sidry oraz Kuźnicy.
Okres epidemii był okresem uśpienia, aczkolwiek Korycin pracował z teatrem i nagrał
fragmenty „Pana Tadeusza”.
Powolutku budźmy się, organizujmy to, co się da – oczywiście,
zgodnie z przepisami – by pobudzić ludzi do działania. […]
Chrońmy, brońmy się i żyjmy
– mówił Henryk Cudnik, Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Sokółce.
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W spotkaniu wziął również
Starosta Sokólski Piotr Rećko
który wraz z przewodniczącym
rozmawiał o rozwoju Klubu
Seniora. Dziękuję za państwa
działalność. Wykonujecie olbrzymią pracę, chcemy was

Otwarcie drogi Horczaki Dolne – Horczaki Górne
Kierowcy jadący przez Horczaki teraz nie tylko zwrócą uwagę
na piękny krajobraz, ale również na nową drogę. W Horczakach miało miejsce bardzo
ważne wydarzenie dla mieszkańców wsi – droga powiatowa
nr 1270B od DP 1269B – Horczaki Dolne – Horczaki Górne została uroczyście otwarta.
Starosta Sokólski Piotr Rećko
serdecznie powitał przybyłych
gości wśród których m.in. byli:
Poseł na Sejm RP Jarosław
Zieliński, Wójt Gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz,
Sekretarz Powiatu Sokólskiego
Katarzyna Nowak, Komisarz
Robert Kozłowski z Komendy
Powiatowej Policji w Sokółce,
Komendant Straży Granicznej
w Krynkach Mjr. Adam Kaźmierczak, Komendant Straży
Granicznej w Szudziałowie Mjr.
Krzysztof Milewski, Zastępca
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce Bryg.
Dariusz Łukaszewicz, Dyrek-

tor Powiatowego Zarządu Dróg
Grzegorz Pul, Sołtys Wsi Horczaki Adam Ignatowicz, Radna
Gminy Szudziałowo Małgorzata
Horczak, dyrektorzy instytucji,
dyrektorzy i kierownicy wydziałów Starosta Powiatowego
w Sokółce, Proboszcz parafii w
Samogródzie i Wierzchlesiu ks.
Adrian Charytoniuk, proboszcz
parafii Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa w Sokółce ks.
Bogusław Urban, radni oraz
zgromadzeni mieszkańcy.
Widzę, że ta uroczystość jest
dla państwa bardzo ważna, gdyż
jesteście tu tak licznie zgromadzeni. Takie drogi są potrzebne
nam wszystkim aby bezpiecznie się poruszać, dojeżdżać do
innych miejscowości, dowozić
dzieci do szkół i w różnych innych celach. Dlatego chcemy aby
te drogi były przede wszystkim
bezpieczne ponieważ z analiz
przyczyn wypadków wynika, że
jedną z najczęstszych przyczyn
wypadków drogowych jest jakość

dróg. Życzę wszystkim państwu,
którzy będziecie korzystać z tej
drogi, aby poprawiła ona jakość
Waszego codziennego życia. –
mówi Poseł na Sejm RP Jarosław
Zieliński.
Głos zabrał również Starosta Sokólski: Bez Funduszu Dróg
Samorządowych, bez tego programu stworzonego przez rząd
Prawa i Sprawiedliwości na podstawie ustawy o Funduszu Dróg
Samorządowych nie bylibyśmy
w stanie jako samorządowcy tak
szybko budować dróg. (…) Od
początku kadencji 2014 roku do
tej chwili wybudowaliśmy około 200 km dróg, nie byłoby to
możliwe gdyby nie współpraca
z Samorządem Gminnym oraz
bez tego znakomitego projektu
Premiera Morawieckiego Funduszu Dróg Samorządowych. (…)
Z całego serca chciałbym podziękować mieszkańcom, ponieważ
to wy inspirowaliście nas do tej
inwestycji. Bez mieszkańców nie
ma tak poważnych inwestycji,

ale również i bez pana Sołtysa
Adama Ignatowicza, pani Radnej Małgorzaty Horczak, pana
Pawła Łabanowicza, bez wielu
ludzi którzy tutaj nas wspierali.
Gdyby nie zaufanie, którym obdarzyliście Powiat, Radę Gminy
Szudziałowo oraz współpraca z
Wójtem Tadeuszem Tokarewiczem tej inwestycji by nie było.
(…) Bardzo serdecznie dziękuję
wszystkim pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg z panem
Dyrektorem Grzegorzem Pulem
na czele, którzy nadzorowali realizację, pracownikom Starostwa
Powiatowego, pracownikom firmy Strabag, którzy byli podwykonawcami. (…) Niech ta droga
służy mieszkańcom, naszemu regionowi, Polsce, żebyśmy mogli
się jak najszybciej rozwijać.
Po wspólnej modlitwie dokonano poświęcenia drogi oraz
przecięto symboliczną wstęgę.
Łączna wartość zadania
wyniosła 2 758 200,97zł (dotacja z Funduszu Dróg Samo-

rządowych 1 379 100,48 zł),
Wkład Powiatu Sokólskiego
wyniósł 689 550,25zł a Gminy Szudziałowo: 689 550,24zł.
Wykonawcą drogi była firma
STRABAG Sp. z o.o. a podwykonawcą Usługi Drogowe
Krzysztof Błahuszewski.
Opis zadania:
Długość odcinka 3,25 km; Roboty ziemne 1104,88 m3Przepusty Ø60 cm 10 m; Przepusty
Ø80 cm 10 m; Przepusty Ø100
cm 21 m; Profilowanie i zagęszczanie podłoża 27473,75
m2; Wyrównanie istniejącej
podbudowy kruszywem 0-31,5
mm 4318,52 m3; Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa wiążąca gr. 5
cm. 18551,96 m2; Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa ścieralna gr.
4 cm. 18162,55 m2; Próg zwalniający 77 m2; Ścieki z elementów betonowych 313 m.
Tekst Klaudia Galej
fot.: Agnieszka Sielewicz

„Listy płynące z serca...”

wspierać na każdym kroku. […]
Chcemy tutaj zrobić schody by
wykorzystać poddasze, zrobić
klimatyzację, część biurową. Jesteśmy gotowi żeby z państwem
w pełni współpracować.
PB
Szykujcie miejsce na półkach na nową pozycję książkową pt. Listy płynące z serca.
Kobiety dla kobiet!
Ta książka to inspirujący zbiór drogowskazów, które
każdej kobiecie pokażą drogę
do czerpania radości z życia,
osiągnięcia własnych celów oraz
poczynienia kolejnych kroków
otwierających drzwi do sukcesu
i małych prywatnych zwycięstw
- czytamy na stronie www redaktorki, wydawczyni i pomysłodawczyni Ilony J. Adamskiej.

Jeśli powyższe słowa nie
były wystarczającą zachętą - to
warto po książkę sięgnąć bo na
jej kartach, pośród ponad 60 historii kobiet, znajdziemy także
i naszą Ambasadorkę – Basię
Wnukowską, która od wielu
miesięcy pomaga nam zrozumieć i oswoić temat ciężkiej
choroby. Basia, przypomnijmy,
zdobyła tytuł OSOBOWOŚĆ
2019 w Plebiscyt SOKOŁY.
Basia Wnukowska: Czytam
i wzdycham „Listy płynące z serca. Kobiety dla kobiet”. Tyle tu
pięknych i mądrych kobiet mnie
otacza, ile ma podobne marzenia
i pragnienia. Być w takim gronie
to dla mnie Zaszczyt. Przedstawiam Wam tylko kilka z nich,
które mam przyjemność poznać,
które wszystkie doskonale znacie
ze świata mediów. To świadomość, że bez względu na miejsce,
w którym teraz jesteś i kim jesteś pragnienie miłości i szczęścia jest
zawsze takie samo.
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Czas na wędrówkę.
Odnowienie szlaku
pieszego Kumiałka –
Biebrza
Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku
otrzymał z budżetu Powiatu
Sokólskiego dofinansowanie na
realizację projektu pt. „Utrzymanie znakowanych szlaków
turystycznych”.
W ramach dofinansowania
uprawnieni znakarze wykonali w terenie roboty znakarskie
polegające na odnowieniu oznakowania odcinka turystycznego
szlaku pieszego „Kumiałka –
Biebrza” (kolor znaków: zielony)
na długości 23 km i przebiegu:
Janów – Jasionowa Dolina – Wyłudy – Romaszkówka – Szumowo – Aulakowszczyzna – Milewszczyzna – Rudka – Korycin.
Realizacja projektu przyczyni się do wzmożenia ruchu
turystycznego w Powiecie so-

kólskim (szczególnie na obszarze gmin Janów i Korycin),
zwiększy bezpieczeństwo turystów, a także poprawi komfort
poruszania się po w/w szlaku.
Dodatkowo szlak ten stanowi
promocję najpiękniejszych i
najciekawszych miejsc Powiatu,
przede wszystkim pod względem historycznym (np. grodzisko w Aulakowszczyźnie), kulturowym (np. Park Kulturowy
w Milewszczyźnie, pracownia
tkactwa dwuosnowowego w
Janowie) oraz przyrodniczym i
rekreacyjnym (np. dolina rzeki
Kumiałka, zbiorniki wodne w
Janowie, Szumowie i Korycinie).
Turystów serdecznie zapraszamy i do zobaczenia na szlaku.
www.bialystok.pttk.pl

A w Sitawce plotły...
Odbyły się pierwsze z
warsztatów w ramach projektu pn. Tradycyjne zwyczaje we
współczesnej wsi - powrót do
korzeni, dofinansowanych z
budżetu Województwa Podlaskiego. Wyplatanie koszyków z
wikliny papierowej to nie było
łatwe zadanie, jednak po 3h
żmudnej pracy pojawiły się efekty - wyczekiwane koszyki.

W warsztatach łącznie
wzięło udział 17 osób w różnym
wieku z Sitawki, Kumiałki, Majewa, a nawet Czarnej Białostockiej i Białegostoku. Dziękujemy,
że poświęciliście nam czas i mogliśmy Was gościć, mamy nadzieję, że koszyki nie śniły się po nocy.
Koło Gospodyń Wiejskich
w Sitawce

76. rocznica Powstania Warszawskiego
1 sierpnia przypadała 76.
rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego. Z tej okazji,
aby uczcić pamięć powstańców,
mieszkańcy zebrali się na Placu
Kościuszki w Sokółce o godz.
17:00. Chwilą ciszy przy dźwięku syren oddali hołd wszystkim
tym, którzy chwycili za broń w
stolicy w Godzinę „W”. Następnie uczczono ten ważny dzień
zapaleniem światełka pamięci
oraz modlitwą na grobie Powstańca Warszawskiego w Sokółce. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Krzysztof Promiński
prezes Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi

Sokólskiej. W symbolicznych
obchodach rocznicowych wziął
też udział dyrektor Wydziału
Promocji Starostwa Powiatowego w Sokółce Zbigniew Dębko,
który reprezentował Starostę Sokólskiego Piotra Rećko.
Powstanie
Warszawskie
rozpoczęło się 1 sierpnia 1944
r. na mocy rozkazu dowódcy
Armii Krajowej, gen. Tadeusza
Komorowskiego „Bora” i miało
na celu wyzwolenie stolicy spod
niemieckiej okupacji przed
wkroczeniem do niej Armii
Czerwonej. Armia Krajowa i
władze Polskiego Państwa Pod-

ziemnego zamierzały ujawnić
się i wystąpić wobec Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i
zależnego od woli Stalina) w roli
gospodarza (jako jedyna legalna
władza niepodległej Rzeczypospolitej). Powstanie, planowane
na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego
wyniku zginęło od 16 tys. do 18
tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do
180 tys. cywilów. Po kapitulacji
Warszawa została doszczętnie
zniszczona przez Niemców.
źródło:
Instytut Pamięci Narodowej
KG

Kolejny rok z rzędu Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia
Sokólska” zorganizowało kolonie w Augustowie dla 38 dzieci
rolników objętych rolniczym
systemem ubezpieczenia społecznego.
Kolonie są finansowane z Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia
Społecznego
Rolników, budżetu Powiatu Sokólskiego i Stowarzyszenia „Towarzystwo Ziemia Sokólska”.
Turnus kończy się 7 sierpnia. W tym roku w związku z
zagrożeniem epidemiologicznym, uczestnicy musieli przestrzegać wyjątkowo zasad bezpieczeństwa.
„To już po raz trzeci pozyskaliśmy pieniądze z KRUS dla
naszej młodzieży z powiatu sokólskiego na letni wypoczynek.
Cieszymy się bardzo, że pomimo COVID-19 spora grupka
młodych ludzi wyjechała na
wypoczynek do Augustowa.” komentował Starosta Sokólski
Piotr Rećko.
Na profilu portalu społecznościowym (FB) jednej z
opiekunów kolonistów Sylwii
Szomko czytamy: „2. dzień kolonii minął bardzo aktywnie.
Już z rana zrobiliśmy ładnych
kilka km zwiedzając okolice.

promowania aktywności ruchowej, sportu oraz zdrowego trybu
życia, kształtowania wśród dzieci i młodzieży postaw wolnych
od nałogów, postaw prozdrowotnych i pożądanych nawyków
żywieniowych.
Red.

Korzystaliśmy z kręgielni i odkryliśmy kilka talentów, a wieczorem każda grupa według
upodobań robiła coś innego:
grupa o nazwie „Dynastia” była
na spacerze, grupa „Sami Swoi”
- korzystała z kajaków i rowerów
wodnych, zaś „Tygrysy” dbały o
piękno - robiąc oldschoolowe
fryzury oraz rozgrywały turniej
piłki siatkowej”.
W kolejnej relacji czytamy:
„Dowiedzieliśmy się jak bezpiecznie spędzić wakacje, dzięki
pogadance z panią policjantką z
komisariatu w Augustowie. Skorzystaliśmy też z miejscowego
kina i obejrzeliśmy przezabawny film animowany pt. Scooby-Doo”.
Wypoczynek letni w formie
kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w
kwocie 750 zł na każdego uczestnika.
Wypoczynek został dofinansowany przez Powiat Sokólski w
ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci
i młodzieży w trakcie wypoczynku wakacyjnego, w szczególności

„Sami Swoi”
kontra „Dynastia”,
czyli kolonie
w Augustowie :)

Partner

FUNDUSZ SKŁADKOWY
UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
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SCALANIE GRUNTÓW
Starosta Sokólski zaprasza do składania wniosków o przeprowadzenie scalania gruntów
w perspektywieProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027
Powiat Sokólski

Zasady przeprowadzania prac scaleniowych
•

Postępowanie scaleniowe prowadzi starosta jako zadanie z zakresu administracji
rządowej ze środków budżetu państwa.
• Wszczęcie postępowania scaleniowego, zgodnie z ustawą o scalaniu i wymianie
gruntów może nastąpić na wniosek większości (ponad 50 %) właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek
właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.
• Scaleniem obejmuję się grunty położone w jednej lub kilku wsiach bądź w ich
częściach, które tworzą obszar scalenia.
•
Grunty zabudowane mogą być scalane tylko na wniosek ich właściciela.
• Wszczęcie postępowania scaleniowego następuję w drodze postanowienia starosty, które odczytuje się na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę, a ponadto wywiesza się je na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na
których terenie położone są grunty objęte scaleniem oraz tablicach ogłoszeń we
wsiach, których grunty tworzą obszar scalenia.
• Jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe
prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3 – 12 osób, jako
społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem.
• Grunty objęte scaleniem szacuje oraz opracowuje projekt scalenia upoważniony
przez starostę geodeta projektant scalenia, przy udziale powołanej przez starostę
komisji pełniącej funkcje doradcze.
• Uczestnicy scalenia w drodze uchwały, określają zasady szacunku porównawczego gruntów.
• Wyniki oszacowania przedstawiane są uczestnikom scalenia przy jednoczesnym
zebraniu życzeń, co do przyszłej lokalizacji ich gruntów.
• Uczestnicy scalenia otrzymują grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za
dotychczas posiadane, za równą wartość szacunkową uważa się również wartość
o różnicy nie przekraczającej 3%.
• Przy zachowaniu wartości gruntów sprzed scalenia, bez zgody uczestnika scalenia, różnica powierzchni wydzielonych mu gruntów w stosunku do powierzchni
gruntów objętych scaleniem nie może przekraczać:
– 20% powierzchni gruntów objętych scaleniem,
– 10% dotychczas posiadanych gruntów o szczególnie wysokiej przydatności rolniczej lub gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze.
• Za grunty stanowiące współwłasność można, za zgodą współwłaścicieli, wydzielić
odrębne dla każdego z nich grunty odpowiadające wartości udziałów we współwłasności.
• Jeżeli służebności gruntowe obciążające grunty objęte scaleniem lub wymianą
utraciły dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, znosi się je bez odszkodowania.
• Stan własności oraz posiadania gruntów, powierzchnię użytków i klasy gruntów
określa się według danych z ewidencji gruntów.
• Projekt scalenia wyznacza się na gruncie i okazuje uczestnikom scalenia, którzy
w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą zgłaszać na
piśmie staroście zastrzeżenia do tego projektu.
• Zastrzeżenia do projektu scalenia rozpatruje starosta przy udziale komisji, a każdorazowe zmiany wprowadzone do projektu scalenia po jego wyznaczeniu na
gruncie i okazaniu uczestnikom scalenia wymagają ponownego wyznaczenia na
gruncie i okazania zainteresowanym uczestnikom scalenia.
• Projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu, większość uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń.
• Projekt scalenia gruntów zatwierdza starosta, w drodze decyzji, którą podaje się
do wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których
terenie są położone scalane grunty, oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia.
• Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowi podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie nowo wydzielonych im gruntów,o-

•
•

•

raz tytuł do ujawnienia stanu prawnego w księgach wieczystych.
Decyzja ta nie narusza praw osób trzecich do gruntów wydzielonych w zamian za
grunty posiadane przed scaleniem lub wymianą.
Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów następuje na zebraniu uczestników, zwołanych przez starostę. Za datę objęcia w posiadanie
przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania.
Termin ten jest skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia nie biorących
udziału w zebraniu.
O terminach zebrań uczestników scalenia zawiadamia starosta poprzez obwieszczenie, lub w inny, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego
ogłaszania.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia scaleń gruntów
Uczestnicy scalenia nie ponoszą żadnych kosztów związanych z postępowaniem scaleniowym
i zagospodarowaniem poscaleniowym, gdyż prace te finansowane są w 100% ze środków
publicznych.
W wyniku scalenia następuje zaprojektowanie i wytyczenie w terenie oraz trwała stabilizacja nowych granic dziełek ewidencyjnych zachowując dostosowanie ich przebiegu
do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg transportu rolnego oraz rzeźby terenu.
W projekcie scalenia uwzględnia się również korekty przebiegu granic nieruchomości
w obrębie terenów zainwestowania siedliskowego.
Następuje także nieodpłatne znoszenie współwłasności nieruchomości rolnych położonych na obszarze scalenia na zgodny wniosek ich współwłaścicieli oraz nieodpłatny
podział wspólnot gruntowych za zgodą bezwzględnej większości osób uprawnionych
do udziału we wspólnocie.
W projekcie scalenia gruntów zwraca się uwagę na to by w miarę możliwości każdej
poscaleniowej działce zapewnić dostęp do drogi publicznej, przez co może nastąpić zniesienie zbędnych służebności gruntowych. Istotnie jest również zmniejszenie odległości
działek od siedliska, a tym samym skrócenie czasu dojazdu do pól uprawnych. Projektowanie działek powinno przebiegać tak, by eliminować te o kształtach nieregularnych
oraz niedogodnych do uprawy mechanicznej.
Poprzez scalenie gruntów dochodzi do zmniejszenia ilości działek ewidencyjnych w poszczególnych gospodarstwach oraz powiększenie ich średniej wielkości. Powiększeniu
może ulec również powierzchnia gospodarstwa na drodze dopłat pomiędzy rolnikami
chcącymi rozwinąć działalność rolniczą o tymi, którzy zamierzają zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej.
W ramach zagospodarowania poscaleniowego realizowana jest:
• Budowa lub przebudowa wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego
dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań
poszczególnych uczestników scalenia, w tym urządzenie przepustów.
• Korekta przebiegu oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji
wodnych niezbędnych do ułatwienia zagospodarowania gruntów.
•
Przystosowanie gruntów nowo wydzielanych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacja zbędnych miedz i dróg oraz
roboty rekultywacyjne umożliwiające ich uprawę mechaniczną (odkrzaczanie,
odchwaszczanie, wapnowanie, plantowanie).
Scalenie gruntów jest postępowaniem geodezyjno-prawnym, w którym następuję
uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym czyli doprowadzenie do wzajemnej zgodności stanu prawnego i ewidencyjnego ze
stanem faktycznym na gruncie, a tym samym synchronizację dokumentacji katastralnej
z księgami wieczystymi.
Końcowym efektem scalenia gruntów jest aktualizacja operatu ewidencji gruntów na
podstawie danych z bezpośredniego pomiaru w terenie. W ramach prac scaleniowych
ustala się granice niezmienników terenowych, czyli działek ewidencyjnych, których
układ i przestrzenne usytuowanie zgodnie z życzeniami uczestników scalenia pozostają
bez zmian. Natomiast zaprojektowane nowe granice stabilizuje się w sposób trwały. W
wyniku scalenia gruntów powstaje nowa mapa numeryczna, oraz stosowna dokumentacja geodezyjno-prawna, która niezbędna jest do ujawnienia nowego stanu w ewidencji
gruntów i księgach wieczystych.
Starosta Sokólski

Brąz Szymona w Mistrzostwach Polski Juniorów
w Pool Bilard!
Po długiej przerwie do rywalizacji powrócili polscy bilardziści, również ci najmłodsi.
W tym roku znacznie trudniejszemu wyzwaniu niż zwykle,
organizacji Mistrzostw Polski
Juniorów podjął się oczywiście
z Polskim Związkiem Bilardowym, Klub Bilardowy „FRAME” w Łodzi. Wśród blisko setki polskich juniorów prawo gry
w Championacie wywalczyła
trójka reprezentująca nasz klub
„LP METAL–FACH POOL BILARD SOKÓŁKA”; Tomasz
Górski, Karol Zielenkiewicz
oraz Szymon Miroń. Nasi najmłodsi przez 5 dni rywalizowali
z najlepszymi w kraju osiągając
wysokie miejsca, a do najbardziej udanych te mistrzostwa
zaliczy Szymon Miroń, który w
odmianę 9bil stanął na podium
zdobywając brązowy medal.
Szymon również z powodzeniem rywalizował w odmianę
14.1 zajmując 9. miejsce. Karol
Zielenkiewicz był 7. w 14.1 oraz
9. w 8kę i 9kę.Tomek Górski, zaznaczmy, jeden z najmłodszych
uczestników mistrzostw zajął
wysokie 9. miejsce w 8 bil.
Dobry start naszych najmłodszych bilardzistów był
możliwy dzięki temu że mimo
ogromnych trudności związanych z pandemią, z wyłączeniem
najbardziej
niebezpiecznego
okresu, mieli nieograniczoną
możliwość treningów w ma-
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stopniu podium również stanęli
sokółczanie Piotr Rygasiewicz i
Lech Piekarski
Zapraszamy do kibicowania sokólskim bilardzistom, którzy rywalizują obok wyżej wspomnianych imprez, również w
Polskiej Ekstraklasie Bilardowej
(najbliższe mecze 4-6 września),
w II Polskiej Lidze Bilardowej,
Grand Prix Polski, Europy innych turniejach.
LP Metal–Fach Pool Bilard
Sokółka

Kuźnica. Kolejny duży przemyt papierosów
Transport desek miał być
kolejną przykrywką dla dużego
przemytu papierosów, który wykryliśmy na przejściu granicznym w Kuźnicy.
Pod podłogą ciężarówki
schowanych było blisko 13,5 tys.
paczek papierosów bez polskich
znaków akcyzy.
W ich znalezieniu pomógł rentgen którym prześwietlono podejrzaną naczepę auta.
Funkcjonariusze Krajowej
Administracji Skarbowej (KAS)
z przejścia granicznego w Kuźnicy podczas prowadzonej kontroli wytypowali ciężarówkę na
polskich numerach rejestracyjnych prowadzoną przez obywatela Ukrainy. W aucie znajdował
się transport desek, które miały
trafić do jednej z fabryk na tere-

Piotr Rećko

6

cierzystym Klubie LP (oczywiście z zachowaniem wymogów
sanitarnych). Do rywalizacji
powróciliśmy także na naszym
lokalnym podwórku. 26 lipca
w Klubie LP rozegrana została
I Edycja Eliminacji Mistrzostw
Polski Amatorów 2020. Na
starcie obok sokółczan stanęli
zawodnicy z Suwałk i Białegostoku. Zwyciężył Szymon Miroń
„LP METAL–FACH POOL BILARD SOKÓŁKA” w finale pokonując zawodnika Elidy Białystok 4-0 Maćka Grygieńcia, na 3.
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nie Polski. Ciężarówka wzbudziła podejrzenia funkcjonariuszy,
którzy skierowali ją na prześwietlenie skanerem rentgenowskim. Okazało się, że mieli rację.
Po wyładowaniu towaru i odkręceniu płyt zabezpieczających
skrytkę, w podłodze naczepy w
tzw. korycie, znaleźliśmy 13,5
tys. paczek papierosów, które

kierowca próbował nielegalnie
wwieźć do Polski.
Gdyby przemycane papierosy sprzedano w Polsce skarb
państwa straciłby ponad 300 tys.
zł.
Kierowcy postawiono zarzuty dotyczące próby przemytu papierosów i przesłuchano
w charakterze podejrzanego.
Przyznał się do próby przemytu i złożył wyjaśnienia. Za taki
czyn grozi wysoka kara grzywny.
Deski są w ostatnim czasie
popularną przykrywką dla przemytu papierosów. Przed tygodniem na przejściu granicznym
w Bobrownikach ujawniliśmy
przemyt 16,5 tys. paczek papierosów, które także ukryte były w
transporcie desek.
źródło: www.podlaskie.kas.gov.pl

Andersen,
oj Ty … !
- Co ty taki przybity?
- Raczej pobity – odparł mój
przyjaciel Kotlet, który miał
śliwę pod okiem. Ha, ha. Kotlet ze śliwką – Dziadek mnie
strzelił w pysk za to, że demoralizuję.
- Chyba ci ze strzelby strzelił
– oceniłem rozmiar siniaka –
Dobra, to zobaczmy, o co tyle
hałasu…
Weszliśmy razem do domu
Dziadka Kotleta. Staruszek
urządził na dywanie istne pandemonium.
Na podłodze walały się książki, płyty oraz inne wytwory
ludzkiej kultury, wyobraźni i
próżności. Dziadek podzielił
wszystko na trzy strefy. Leżały przed nim kartki: „Do
spalenia”, „Może być”, „Do
rozstrzelania, spalenia, zakopania i rzucenia klątwy wraz z
autorem”. Ostatnia kupka była
największa.
- Co się dzieje? – spytałem.
- Wnuk chce mi popsuć prawnuczkę! – oburzył się emeryt
– Dobrze ja wyczułem, co się
święci…
- A co się święci?
- No, szkodliwe treści chce
swojej małej pakować do głowy! PO czymś takim dziecko
wyrośnie na bandytę i dewianta!
- Ale niby po czym?
- No sam zobacz…
Wziąłem z kupki przeznaczonej do spalenia „Brzydkie kaczątko”.
- To? Co jest w tym szkodliwego? Kaczątko przecież wyrasta
na pięknego łabędzia…
- I tu jest kaczątko pogrzebane.
Biedny ptaszek jest odrzucany
przez społeczeństwo tylko dlatego, że jest brzydkie. I dopiero
gdy staje się piękne, jest podziwiane i akceptowane. Morał
brzmi: Chrzanić brzydali.
- No dobra, a „Rudolf czerwononosy”? Renifer był wyśmiewany z powodu czerwonego
nosa, ale przecież dzięki blaskowi jego nosa pozwolił odnaleźć się we mgle i…
- Aha, tak. Jeden z najobrzydliwszych morałów: „Trzeba
ciebie gnębić za odmienność i
dziwność, chyba, że twoja lokalna społeczność może two-

prawdziwe

prawdziwk
ją odmienność i dziwaczność
wykorzystać dla siebie”.
- „Piękna i bestia”?
- „Porwij kogoś i wywołaj u
niego syndrom sztokholmski”.
- „Jaś i magiczna fasola?”.
- „Włam się komuś do domu,
okradnij go i zabij”. Aha, plus
porcja rasizmu.
- „Królewna śnieżka i siedmiu
krasnoludków”?
- „Jeśli znajdziesz w lesie martwą dziewczynę to ją pocałuj”.
- „Mała syrenka”?
- Jeśli spodoba ci się ktoś, kogo
widziałeś tylko raz, poświęć dla
niego wszystko, nawet swoje
życie”.
- Widzisz? – włączył się do rozmowy Kotlet. I tak jest od rana.
Sam wszystko segreguje, nie
pozwala się nikomu zbliżyć…
- No dobra, to w takim razie po
co mnie wezwałeś? – spytałem.
- A no, siadaj do stołu i bierz
długopis. Masz mi napisać
moralne, mądre, pożyteczne i
wychowawcze baśnie dla mojej prawnuczki. Oczywiście,
zapłacę.
Tutaj, mój drogi czytelniku,
zostawię ci miejsce na własny
morał:
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
…………………………
Kamyk
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