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Niech ten świąteczny czas, będzie czasem refleksji,
wytchnienia i rodzinnych spotkań. Mimo tej pandemii,
żeby nie gasła w nas wiara w przyszłość.
Żebyśmy byli wobec siebie życzliwi.
Niech miłość płynąca ze Stajenki
betlejemskiej rozleje się
na cały powiat.
Nowy rok niech będzie rokiem
rozwoju, zdrowia i szczęścia.
Życzy Starosta Sokólski Piotr Rećko
wraz z Zarządem Powiatu
i Przewodniczący Rady
Krzysztof Krasiński wraz z Radą Powiatu

21 grudnia 2020 r.

Mikołajki w bibliotekach
CO SIĘ DZIAŁO W NASZYCH PLACÓWKACH?
Świętowanie rozpoczęło się
już 4 grudnia. W piątek Mikołaj
odwiedził Oddział dla Dzieci i
wraz z czytelnikami wysłuchał
wiersza Agaty Karpińskiej pt.
„Mikołajki”, który przeczytała
bibliotekarka Monika Szyszko.
Autorka zabawnie opisała tradycje i zwyczaje tego święta.
7 grudnia odbyły się warsztaty
edukacyjno-plastyczne
online pt. „Magia Świąt w Bibliotece”, na których czytelnicy
mogli własnoręcznie wykonać
choinkę 3D. Uczestnicy zajęć
dowiedzieli się o symbolice
choinki, jej historii i obecności
w literaturze dziecięcej. Za aktywny udział dzieci otrzymały
nagrody.
Filia biblioteczna nr 1 zaprosiła dzieci do zabawy pod
hasłem: „Uczymy się z wdzięcznością przyjmować i z radością
obdarowywać”. Każdy uczestnik
zabawy mikołajkowej miał w
dowolnej formie zakomunikować, co chciałby dać św. Mikołajowi i w jakiej formie to uczynić.
Prezent miał stać się rodzajem
podziękowania za to, że sami je-

steśmy przez niego obdarowywani. W zabawę zaangażowały
się osoby indywidualne oraz
dzieci z grupy „Wróbelków” z
Przedszkola nr 2 w Sokółce.
Nagrodą za uczestnictwo
był specjalnie przygotowany
audiobook do wspólnego odsłuchania.
Zaprezentowany
został
także film zapraszający do zabawy w obdarowywanie Mikołaja oraz praca Oli Prokopczyk
- laureatki konkursu „Wiersz w
Kamishibai”.
Filia biblioteczna nr 2 zaproponowała
najmłodszym
konkurs plastyczny na portret
św. Mikołaja. „Spłynęło mnóstwo kolorowych, wesołych
prac od czytelników w różnym
wieku. Są zróżnicowane i naprawdę bardzo ciekawe, dodatkowo każda wykonana inną
techniką. Efekty można podziwiać na FB filii do czego gorąco
zachęcamy.
Dziękujemy sponsorowi
upominków - firmie PSS Jaskółka”.
Tekst na podst.: Beata Grecka
Biblioteka Publiczna w Sokółce

Robione, a nie kupione...
W okresie przedświątecznym uczniowie sokólskiego
SOSW wzięli udział w akcji ph.
„Ręcznie robione, a nie kupione”, która polegała na przygotowaniu upcyklingowych dekoracji i prezentów świątecznych.
Dzięki
„upcyklingowi”
odpady np. papierowe dostają
nowe życie, bo powstają z nich
pełnowartościowe przedmioty.
„Podczas zajęć powstały
przepiękne dzieła do udekorowania choinek w klasach bądź
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Dużo łask i radości - życzenia Seniorom
Drogim
seniorom,
członkom
Związku
Emerytów a także
samorządowcom,
kapłanom, sponsorom i sympatykom z całego powiatu życzę dużo łask
Bożej Dzieciny, radości
życia, spełnienia marzeń oraz
zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i szczęścia w nowym
roku 2021.
Życzę zdrowia, uniknięcia Coronavirusa, możliwości
leczenia innych chorób przez
większą troskę i lepszą organizację służby zdrowia. Życzę
także większej troski o samych

pracowników służby zdrowia a
zwłaszcza tych najbardziej narażonych i obciążonych.
Życzę Seniorom samozdyscyplinowania,
nienadużywania czasu na zakupy poza
wyznaczonym między godz.
10.00 a 12.00. Życzę chęci do

szczepień i skuteczności ich
działania, co pozwoli
nam na podjęcie działań i organizację spotkań, których nam
tak bardzo brakuje
i zagospodarowanie
wolnego czasu. Życzę
wszystkim wiary i ufności
w Miłosierdzie Boże, ono nie
zawodzi.
Ludzi bardzo szanujmy, nieprzyjaciół kochajmy i
wszystkim starajmy się serdecznie i cierpliwie służyć.
Przewodniczący Zarządu
Rejonowego PZERiI
w Sokółce Henryk Cudnik

„Potrawy konieczne
na kucię...”

{WIGILIA}

Kiedy zbliżyła się Wigilia,
przed dniem tej uroczystości,
gospodarz jechał do miasteczka i kupił śledzi kilka i drobnej
rybki zwanej stynką. W tych
okolicach gdzie mieszkałem
sprzedawano w małych miasteczkach drobną rybkę, obficie poławiającą się w jeziorach
augustowskich. Ma ona wielkie
zalety, jest b[ardzo] tania, za
kwartę 5 groszy. Ususzona da
się przechować rok cały. Dowóz
jej z jezior dokonywa się w beczkach zimową porą. Mogą ją jeść
dzieci bo jest prawie bez kości.
Oprócz rybki gospodarz nakupi
soli ilość dostateczną.

Jarmark świąteczny
Sokółczanie mogli już w
miniony poniedziałek poczuć
odrobinę nastrój świąteczny, a
to za sprawą Jarmarku, który
odbywał się przy Starostwie
Powiatowym z zachowaniem
reżimu sanitarnego.
Organizatorem imprezy
był Powiat Sokólski, Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Suwałkach, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w
Suwałkach oraz Województwo
Podlaskie.
Podczas Jarmarku mieliśmy okazję zakupienia pysznych, lokalnych specjałów,
świątecznych dekoracji i rękodzieła przygotowanego m.in.
przez podopiecznych WTZ i
lokalnych twórców. Nie zabrakło stoiska z tkaniną dwuosnowową (Jadwiga Możejko) oraz z

drewnianymi retro zabawkami.
(Marek Szyszko).
Reprezentująca
Zarząd
Województwa
Podlaskiego
Wiesława Burnos również odwiedziła Jarmark: Wydarzenie,
które zainicjował Starosta Sokólski Piotr Rećko wpisuje się w
działania Zarządu z Marszałkiem Kosickim na czele. Jest to
bardzo istotne wydarzenie w
czasie panującej pandemii i również możliwość przede wszystkim
bycia razem. Inicjatywa jak najbardziej godna naśladowania a
w czasach lepszych na pewno będzie ich więcej i będzie radośniej.
(…) Chciałabym życzyć wszystkim mieszkańcom Sokółki powrotu do normalności, żebyśmy
mogli spotykać się, rozmawiać,
ale również zdrowia, bezpieczeństwa i wszystkiego dobrego.

Obecny na Jarmarku Łukasz Owsiejko Prezes Zarządu
Agencji Rozwoju Regionalnego
„ARES” w Suwałkach mówił:
Całe wydarzenie zostało zorganizowane, aby wesprzeć naszych
lokalnych przedsiębiorców oraz
Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Jako ARES wraz z Ośrodkiem
Wsparcia Ekonomii Społecznej
też jesteśmy dziś w Sokółce. O
godz. 15.00 odbędzie się akcja
rozdania choinek, wśród tych,
którzy zakupili od naszych wystawców najwięcej produktów.
Tkanina dwuosnowowa,
zabawki, iglicowe firanki, stroiki oraz różnego rodzaju lokalne specjały przyciągnęły wielu
mieszkańców.
KGA

do obdarowania najbliższych.
Okazało się, że każdy posiada
talent, w który należało tylko
uwierzyć.
Nauczyciele,
którzy
przeprowadzili z uczniami
warsztaty ekologiczne: Marta Kulmaczewska, Małgorzata
Hołownia-Iwanow, Katarzyna
Bubieniec, Julita Nelke, Monika Mróz, Katarzyna Zalewska,
Agnieszka Ambrożko, Beata
Mozolewska, Ewa Wińska. Koordynatorem akcji była Marta
Januszkiewicz”.
Czytamy w materiale nadesłanym przez SOSW w Sokółce.
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Przez cały adwent nie tylko
starzy ale i dzieci zachowują post
ścisły nie wyjmując niedzieli. W
dzień Wigilii Bożego Narodzenia
gospodyni myśli o przygotowaniu
wieczerzy, którą włościanie nazywają kuciją.

{KOLĘDA}
Wprzód nim opowiem o
jadłach od wieków upowszechnionych na Litwie we wszystkich
warstwach katolików, muszę tu
dać pojęcie o tej uroczystości którą nazywają kolenda. Ta ceremonia kościelna b[ardzo] jest ważną
dla dzieci, a dokonywana dawnym
porządkiem w duchu pasterskim
jest użyteczną dla wiary, bo daje
pasterzowi sposobność poznać
dbałość rodziców o wychowanie
ich dzieci, dbałość o czystość i zamożność domowych utensyliów,
łyżek, misek, garnków, posłania
na łóżkach etc. W czasie adwentu włościanie na nabożeństwie w
niedzielę, dowiadują się od organisty, którego dnia proboszcz
przyjeżdża do wsi z kolendą.
Spodziewając się tego przybycia,
dzieci powtarzają katechizm, zaprowadzają porządek na ulicy,

dziedzińcach, w sieniach i izbach
mieszkalnych. Stroją dzieci w bieliznę świeżą i sami biorą odzież
świąteczną. Przygotowywują ofiarę, czyli kolendę dla pasterza, jaja,
bułkę chleba, czasem kurę, syrek,
a dla organisty krup, z pół-garnca
pęcaku i trochę grochu. Wyczekując gromadnie pasterza, za przybyciem witają bez czapek, ukłonami. Proboszcz idzie od chaty
do chaty poprzedzany organistą
trzymającym dzwonek, kropidło i kociołek z wodą święconą.
Za wejściem do izby całują ręce
wszyscy, a kiedy poświęca izbę,
wszyscy klękają i chylą głowy,
na odezwę pasterza: niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus odpowiadają: na wieki wieków amen.
Kapłan mówi modlitwę, a następnie zwołuje dziatwę i egzaminuje z katechizmu. Stosown[ie] do
umiejętności okazanej albo chwali, albo gani i robi napomnienia
nie tylko dzieciom ale i ich matce.
Czasami gorliwi pasterze rozdają
za nagrodę obrazki świętych po-

gm. Dąbrowa Biał.
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Szlachta litewska wigilię nazywa wilią, włościanie zaś kucią.
Potrawy konieczne na kucię są
te: z mąki owsianej i zalanej wodą
ciepłą robi się kisiel, to jest płyn
kwaskowaty, gęstość płynu zależy
od gustu. Taka potrawa wpół-płynna nazywa się u włościan
litewskich żur – jedzą z chlebem.
Drugą potrawą tej wieczerzy jest
kapusta kiszona ugotowana na gęsto z grzybami suszonymi, ze śledziem albo też ze stynką. Trzecią

Fragment pochodzi z publikacji pt. Obraz wsi sokólskiej
połowy XIX wieku w rękopisie
Adama Bućkiewicza w oprac. i
pod red. Radosława Tumiela,
Andrzeja Garbuza, Sokółka
2011

Grzegorz Ryżewski*

NOWINKA

nisław z żoną Albiną z Stefanowskich, Mołodziejko Adam z żoną
Zofią z Szerykowskich, Matyszczyk Wincenty z żoną Feliksą z
Gniedziejów, Wołczek Marianna
z siostrą Katarzyną, Wołczkowa
Anna, Wołczek Marcin, Wołczek
Stanisław z żoną Józefą z Zarzeckich, Sapkowski Ludwik z żoną
Julią z Budzińskich, Sapkowski
Kazimierz z bratem Józefem,
Kopańkowa Zuzanna z Orpików,
Kopańkowa Teofila z Masłow-

{POTRAWY}

potrawą pęcak – jęczmień otłukany i pozbawiony łuski. Właściwie jest to kasza ze śledziem.
Czwartą – groch na gęsto gotowany, też śledziem okraszony.
Niektórzy gotują marchew lub
brukiew z kartoflami, gotowane gęsto i okraszone śledziem.
Cały dzień nic nie biorą do ust,
tak dorośli jako też i dzieci. Wieczorem prawie przed północą
po opatrzeniu inwentarza wszyscy siadają do stołu. Gospodarz i
gospodyni łamią opłatek, dzielą
się ze wszystkiemi i składają sobie życzenia w bardzo prostych
po rusińsku wyrazach w mniejszych grzechach a w większych
pociechach.

Adam Bućkiewicz (1810-1895) – lekarz, społecznik, patriota. Autor prac z dziedziny medycyny, rolnictwa,
oświaty i historii, m.in. pracy pt. „Obrazki stanu włościan litewskich do ich usamowolnienia, to jest do roku
1864”, gdzie opisał życie pańszczyźnianych chłopów w podsokólskich wsiach. Bućkiewicz urodził się w majątku
Zubowszczyzna pod Babikami. Uczęszczał do słynnego gimnazjum w Świsłoczy, Uniwersytetu Wileńskiego a
następnie do Akademii Medyko-Chirurgicznej, którą ukończył w 1835 r. jako lekarz I klasy. Krótko pracował na
naszych terenach. Niebawem przeniósł się do Płocka, gdzie przez kilkanaście lat był lekarzem miasta i powiatu.
Ze względu na zły stan zdrowia przeniósł się na wieś, a następnie powrócił w rodzinne strony. Po powstaniu
styczniowym za pomoc powstańcom zesłano go na Syberię, zaś majątek zlicytowano. Po sześciu latach wrócił ze
zsyłki. Pod nadzorem policji przez rok mieszkał w Warszawie, później przeniósł się do Płocka, gdzie wrócił do
praktyki lekarskiej i pracy naukowej, tam też zmarł.

DawnaSokólszczyzna
Nowinka tak jak Kamienna Nowa powstała na gruntach
folwarku Kamienna w latach
60. XIX wieku. Wtedy nastąpił rozdział między Kamienną
Nową i Starą, a jak powstała
linia kolejowa i stacja w 1899
roku to i na Kamienną Stacja
Kolejowa.
Według spisu z 1926 roku
we wsi mieszkali następujący
właściciele gospodarstw z rodzinami, dziećmi i czasem dalszymi krewnymi, (tych pomijam): Bohdan Stanisław z żoną
Zofią z Gryżewskich, Ruducha
Wincenty z żoną Marianną z
Ruduchów, Uholik Władysław
z macochą Franciszką z Kułaków, Jarmoszko Wiktor z siostrą Anną Falkowską, Gryżenia
Jan z żoną Zuzanną z Kirejczyków, Kulik Jan z żoną Anną ze
Stankiewiczów, Bizrukczyk Sta-

święcone w kościele. Ostatecznie
gospodarzowi organista kładzie
na stole paczkę opłatków na których jest wyciśnięte wyobrażenie
męki Chrystusa Pana i cyfr Matki
Boskiej. Organista ofiary zabiera
i każe odnieść do bryczki pasterza. Po odwiedzeniu wszystkich
domów, włościanie gromadnie
żegnają pasterza, kobiety, dzieci
otaczają bryczkę i na tem kończy
się uroczystość kolendy.

skich, Karpiej Stanisław z żoną
Michaliną z Zujków, Sapkowska
Rozalia, Kirej Franciszek z żoną,
Szczykowski Jan, Szczykowski
Paweł z żoną Rozalią z Kaliszów,
Krzywosz Wincenty z żoną Zofią z Kaliszów, Krzywosz Jan z
żoną Zofią z Jezierskich, Kalisz
Wincenty z żoną Ewą z Łazarów,
Kalisz Marcin z żoną Józefą z
Pachuckich, Kirejczyk Stanisław
z żoną Stefanią z Kaliszów, Maksimczyk Katarzyna z Ruduchów,

Kiśluk Antoni z żoną Marianną
z Karpieniów, Kiślukowa Franciszka z Lulewiczów, Orpik Wincenty z żoną Teofilą z Siderkiewiczów oraz braćmi Dominikiem i
Andrzejem, Ugolik Aleksandra,
Ugolik Stefan z żoną Zofią z
Krzywoszów i siostrą Stefanią,
Stroczkowski Stanisław z żoną
Zuzanną z Kułakaów, Ruducha
Stanisław z bratem Józefem,
Maksimczyk Paulina z Zieziulewiczów, Maksimczyk Marianna
z siostrą Stefanią
Stacja Kamienna Nowa:
Karpieniowa Marianna z Wróblewskich, syn Władysław po
Stanisławie; Maksimczyk Piotr
syn Wincentego, żona Marianna
z Karpieniów, Baranowski Michał syn Stefana, żona Stefania z
Gurczynów, synowie Władysław,
Piotr, Stefan; córki: Zofia, Janina;
Baranowska Emilia, Baranowska
Józefa córka Bolesława, Bielski
Antoni syn Marcina, żona Józefa
z Żurawskich, córka Helena, Kołpan syn Dymiitra, żona Anna z

Siderkiewiczów; Myszkinowa
Petronela wdowa; córka Stefania po Adamie, syn Franciszek,
żona jego Amelia z Dulczewskich, syn Władysław, Wierskajn Józef syn Szmojły, żona
Rozalia z Karpaczów, syn Hilary, córka Jadwiga, Karpowicz
Stanisław syn Józefa, żona Ewa
z Romanowskich, syn Władysław, córka Stanisława, Janina.
We wsi znajdowała się
3-oddziałowa VII klasowa Państwowa Publiczna Szkoła Powszechna, której kierownikiem
w roku szkolnym 1926/1927
był Antoni Dorożyński, zaś
nauczycielkami
Kazimiera
Wowkówna (uczyła też religii)
i Eugenia Muthówna. Do szkoły uczęszczało 148 dzieci (76
chłopców i 72 dziewcząt) 147
dzieci było wyznania rzymskokatolickiego i jedno – prawosławnego.
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa
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Mistrzostwa Województwa w pływaniu
o Puchar Prezydenta Suwałk
W miniony piątek i sobotę
odbyły się Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta
Suwałk. W zmaganiach wzięło
udział 232 zawodniczek i zawodników z 11 klubów naszego
województwa. Były to najważniejsze zawody pływackie w tym
roku o zasięgu regionalnym.
Zawodnicy UKS Omega
przygotowani przez trenerów
Konrada Stackiewicza i Rafała
Czarneckiego mimo problemów związanych z zamknięciem pływalni, osiągnęli wspaniałe wyniki, zdobywając 23
medale: 9 złotych, 8 srebrnych i
6 brązowych.
Zawody odbywały się w
sześciu kategoriach wiekowych:
rocznik 2010 i młodsi, 2009,
rocz. 2008, 2007, 2006, 2005 i
starsi. W każdej prowadzona
była klasyfikacja na najlepszego zawodnika i zawodniczkę
imprezy. Na zakończenie mistrzostw nagrodzono 3 najlepszych zawodników z każdej kategorii wiekowej.
W najmłodszej kategorii
wiekowej rocz. 2010 i młod-

si, najlepiej zaprezentowała się
Paulina Breczko, która czterokrotnie stawała na najwyższym stopniu podium. Paulina
zwyciężyła na dystansach 50m
i 100 m styl. dowolnym oraz
50m i 100m styl. grzbietowym.
Paulina zajęła 1. msc. w klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę
w swoim roczniku. Bardzo dobrze zaprezentowała się Hanna
Wiercińska, która sięgnęła po
2 srebrne medale w wyścigach
na 50m styl. klasycznym i 100m
styl. dowolnym. Hani zabrakło
tylko 1 punktu FINA do 3 msc.
w klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę.
W kategorii wiekowej 2008
znakomite starty zaliczył Sebastian Michałowski, który czterokrotnie stawał na podium.
Sebastian zdobył 2 złote medale
na dystansach 50m styl. klasycznym i 100m styl. zmiennym,
oraz 2 srebrne medale na dystansach 100m styl. klasycznym
i 50m - dowolnym. Sebastian
zajął 2. miejsce w klasyfikacji
na najlepszego zawodnika w
swoim roczniku. Bardzo dobrze
zaprezentował się Jakub Ignato-

SIATKARZE – MOCARZE!
15 grudnia w hali sportowej w Zespole Szkół w Sokółce odbył się Finał Licealiady
Województwa Podlaskiego w
siatkówce chłopców. Dla zawodników ZS w Sokółce był to
ostatni i najważniejszy występ w
rozgrywkach wojewódzkich w
tym roku. Drużyna LO Sokółka rozegrała 3 spotkania, a ich
przeciwnikami były drużyny ZS
6 Suwałki, ZSOiZ Mońki oraz
ZSZ Sokółka.
Turniej rozgrywany był
systemem „każdy z każdym”, do
dwóch wygranych setów. Zawody okazały się bardzo emocjonujące, a o tym kto zajmie
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1. msc. zadecydował ostatni set.
Siatkarze LO Sokółka zaprezentowali się z bardzo dobrej
strony. Zwyciężyli we wszystkich 3 spotkaniach i zapewnili
sobie zwycięstwo w turnieju finałowym. Pamiątkowy puchar

wicz, który sięgnął po 2 krążki: srebrny za wyścig na 50m
stylem grzbietowym i brązowy
za wyścig na 100m styl. grzbietowym. Wśród dziewcząt z
tej kategorii, świetnie pływała
Zuzanna Breczko, zdobywając
2 medale: złoty na 100m styl.
motylkowym oraz brązowy na
50m styl. motylkowym.
Z rocznika 2007 z bardzo
dobrej strony pokazał się Dawid Uljasz, który zwyciężył w
wyścigu na 100m styl. dowolnym.
W roczniku 2006 najlepiej
zaprezentowała się Iga Kuklicz,
która czterokrotnie stawała
na podium. Iga zdobyła złoty
medal na dystansie 100m styl.
zmiennym oraz 3 srebrne na
dystansach: 100m styl. klasycznym i 50m styl. klasycznym
oraz 50 m styl. grzbietowym.
Iga zajęła 3. msc. w klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę w
swoim roczniku. Wśród chłopców bardzo dobry start zaliczył
Michał Miszkin, który zdobył
brązowy medal na dystansie
100m styl. motylkowym.
W kategorii wiekowej
2005 i starsi bardzo dobre występy odnotowała Agnieszka
Ancypo zdobywając 3 brązowe
medale na dystansie 50m styl.
klasycznym oraz na 50 i 100m
styl. motylkowym.
Wielkie podziękowania
należą się pozostałym zawodnikom Omegi, którzy pobili
swoje rekordy życiowe i aktywnie włączyli się w rywalizację:
Natalii Glińskiej, Amelii Biziuk
i Amelii Jurgiel.
Tekst na podst. UKS Omega
i medale wręczali Wiceprezes
Podlaskiego Wojewódzkiego
SZS Marek Sadowski, Dyrektor
ZS w Sokółce Anetta Zubrzycka wraz z Wicedyrektor Sylwią
Multan-Kilczewską.
Najlepszym zawodnikiem
turnieju wybrano Krzysztofa
Nasuto, zawodnika zwycięskiego zespołu
Od przyszłego roku szkolnego siatkarze ZS będą rywalizować w I lidze wojewódzkiej,
dzięki awansowi, który uzyskali
podczas turnieju 24.09.2020 r.
Wyniki: ZS Sokółka – ZS 6
Suwałki 2:0; ZS Sokółka – ZSOiZ Mońki 2:1; ZS Sokółka – ZSZ
Sokółka 2:1.
Reprezentacja LO Sokółka zagrała w składzie: Konrad

Szlachetne serca licealistów
Warto pomagać...
Boże Narodzenie to czas,
w którym każdemu człowiekowi potrzebna jest bliskość drugiej osoby. Za pomocą prostego
gestu można pokazać ludziom,
którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej
sytuacji, że nie są sami.
***
Zbliżające się święta wyzwalają w nas ogromne pokłady pozytywnej energii i
radości. Jednak prawdziwa,
autentyczna radość kryje się
w bezinteresownym dawaniu i
pomaganiu innym. Wie o tym
każdy, kto chociaż raz podzielił
się z kimś potrzebującym. Doskonale wiedzą też o tym nasi
uczniowie.
Klasa IIIB od trzech lat,
razem z wychowawcą i szkolnym pedagogiem, przygotowuje szlachetną paczkę, odpowiadającą indywidualnym
potrzebom wybranej rodziny.
Rezygnując z robienia sobie
mikołajkowych upominków,

pomagają naprawdę potrzebującym. W tym roku szlachetną
paczkę przygotowali również
uczniowie klasy IIH razem z
wychowawcą.
Paczki trafiły do 2 rodzin,
będących w trudnej sytuacji
materialnej.
W każdym z nas tkwi moc
czynienia dobra. Warto o tym
pamiętać i bezinteresownie
dzielić się dobrem z innymi, bo
bogatym nie jest ten, kto posiada,
lecz ten, kto daje.
Rodziny serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom,
wszystkim nam, którzy zaangażowali się w pomoc dla nich.
Dziękujemy
wszystkim
osobom, które potrafią podzielić się tym co mają z potrzebującymi za ich dar serca.
Uczniowie kl. IIIB z wych. Małgorzatą Kułakowską, uczniowie
kl. IIH z wych. Bożeną Marcińczyk, pedagog szkolny Krystyna
Możejko-Andryszczyk.
źródło:
Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Sokółce

Dobry żołnierz,
to żołnierz wyszkolony...

OGŁOSZENIE PŁATNE

Od 14 do 28 grudnia 2020
roku w ramach zadania publicznego pt. ,,Dobry żołnierz
to żołnierz wyszkolony – System szkoleniowy dla uczniów
Powiatu Sokólskiego” - Towarzystwo „Ziemia Sokólska” organizuje szkolenie strzeleckie i z
samoobrony współfinansowane

macjach mundurowych takich
jak Policja, Straż Graniczna, czy
Wojsko Polskie.
Uwieńczeniem szkolenia
było ognisko integracyjne, podczas którego młodzież miała
możliwość podzielenia się emocjami i spostrzeżeniami związanymi z zajęciami. Szkolenie

Panie Tomaszu, szkolił pan
młodzież, która na co dzień chodzi w mundurze, czyli teoretycznie nie były to „żółtodzioby”, czy
techniki samoobrony były im już
znane?
Zdecydowanie tak, tym
bardziej, że w gronie tych osób
są zawodnicy boksu, kickboxingu, karate, czy taekwon-do.
Ponadto osoby uczące się w
klasach mundurowych cechuje
duże zaangażowanie, co bardzo
pomaga w tej pracy.
Czego konkretnie dotyczyło
prowadzone szkolenie?
Omawialiśmy i przećwiczyliśmy odpowiedzi na podstawowe zagrożenia dla naszego
bezpieczeństwa. Bardzo mocno
starałem się skupić na trochę
mniej oczywistych aspektach
samoobrony, takich jak m.in.
świadomość oraz sposoby jej
doskonalenia.
Co sprawiło młodzieży najwięcej trudności?
Wydaje mi się, że praca
głosem, który często musi być
stanowczy i brutalny. Dobrze
wychowane, miłe na co dzień,
osoby miały z tym trochę problemu.

ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.
Uczestnikami zajęć jest
młodzież klas mundurowych z
Zespołu Szkół w Sokółce oraz
Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.
Rećko (kapitan), Jakub Grzesik,
Krzysztof Nasuto, Eryk Jelski,
Jakub Cichowlas, Michał Szamreta, Szymon Wysocki, Augustyn Jackiewicz, Dawid Witulski, Piotr Zabłocki, opiekun:
Stanisław Marchiel.

Gratulujemy udanego występu i życzymy powodzenia w
kolejnych turniejach!
Stanisław Marchiel
nauczyciel wf w ZS w Sokółce

W trakcie szkolenia strzeleckiego (15-17.12) uczniowie
zapoznali się zasadami bezpieczeństwa, postawami strzeleckimi oraz charakterystyką i
parametrami poszczególnych
rodzajów broni oraz odbyli
zajęcia praktyczne z wykorzystaniem pistoletów bojowych
Glock 17, w kal. 9x19, oraz karabinów AK, w kal. 7,62x39.
Był to kolejny krok przygotowujący i przybliżający
uczniów do pracy i służby w for-

zostało przeprowadzone z zachowaniem środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną.
Tekst na podst. B. Marcińczyk
***
O szkolenie z samoobrony zapytaliśmy instruktora
Tomasza Leszkowicza.

Organizator:
Towarzystwo
„Ziemia Sokólska”
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Jak się pracowało z tą młodzieżą?
Było miło i niezmiernie
efektywnie. Widać, że przedłużający się lockdown wywołuje
pewien głód nauki.
Dziękujemy za rozmowę.
Również dziękuję.

Certyfikat ukończenia szkolenia
otrzyma ogółem 185 uczniów,
strzeleckiego – 140, a szkolenia
z samoobrony – 45.
Materiał: JS, MB, AT

21 grudnia 2020 r.
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Sprzęt komputerowy
trafił do szkół
Kolejny sprzęt komputerowy trafił do szkół Powiatu
Sokólskiego.
11 grudnia Starosta Sokólski Piotr Rećko i Wicestarosta
Jerzy Białomyzy po raz kolejny
przekazali dyrektorom szkół Powiatu Sokólskiego sprzęt elektroniczny niezbędny do płynnego prowadzenia edukacji na
odległość. Na ten cel z budżetu
Powiatu przeznaczono środki w

wysokości ok. 129 000 zł.
Powiat Sokólski zakupił: 57
laptopów, 71 kamer internetowych, 5 kamer szerokokątnych,
4 tabletów graficznych oraz 8
szt. słuchawek z mikrofonem.
Sprzęt trafił do Zespołu Szkół w Sokółce - 5 kamer
szerokokątnych oraz 3 kamery internetowe, Zespołu Szkół
Zawodowych w Sokółce - 37
laptopów oraz 60 kamer inter-

netowych, Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej - 10 laptopów oraz 4 tablety graficzne,
Zespołu Szkół w Suchowoli - 10
laptopów, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w
Sokółce - 8 kamer internetowych oraz 8 szt. słuchawek z
mikrofonem.
Powiat Sokólski jest bardzo zaangażowany w proces
kształcenia i wyrównywania
szans edukacyjnych swoich
mieszkańców. Dzięki tej pomocy dyrektorowie szkół w czasie
pandemii Covid-19 będą mogli
realizować program nauczania
w swoich szkołach na odległość, a uczniowie i nauczyciele w trudnej sytuacji finansowej
będą czynnie uczestniczyć w
zajęciach. Ponadto uczniowie
mający dostęp do sprzętu mają
kontakt z wychowawcami i
rówieśnikami, co jest niezastąpioną formą wsparcia w tak
nietypowej sytuacji.
Tekst na podst.
A. Greś, fot. JS

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

16 grudnia uczeń naszej
szkoły Maciej Mieleszko z kl.
II Technikum informatycznego
otrzymał dyplom potwierdzający przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów. W związku z sytuacją epidemiologiczną
dyplom wręczył dyrektor szkoły
Grzegorz Zalewski. Gratulacje!
ZSZ w Sokółce
***
Stypendium
Prezesa
Rady Ministrów przyznaje
się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem,
uzyskując przy tym najwyższą
w szkole średnią ocen. W roku
szkolnym 2020/21 otrzymało
je 3 uczniów ZS w Suchowoli:
Edyta Zimnoch – uczennica kl.
IIA LO ze średnią ocen 5,2, Mo-
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nika Masłowska – ucz. kl. III LO
ze średnią 5,5 oraz Adrian Hajkowski – ucz. kl. IVT ze średnią
5,2.
Edyta: Jest mi bardzo miło,
że za moje starania w nauce i wytrwałość mogłam otrzymać takie
wyróżnienie.
Monika: Jestem bardzo
szczęśliwa, że udało mi się po
raz drugi zdobyć to stypendium.
Cieszę się, że moja ciężka praca
została doceniona.
Adrian: Jestem oczywiście
bardzo dumny i zadowolony z
tak dużego osiągnięcia i wyróżnienia. Nie ukrywam, że jest to
dla mnie w pewien sposób mobilizacja do tego, aby dalej ciężko
pracować, zwiększać swoje umie-

jętności i wspinać się coraz wyżej.
Gratulujemy!
Źródło FB: ZSZ w Sokółce,
ZS w Suchowoli

OŚA-V.6740.7.3.2020
Powiat Sokólski

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z 18 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 oraz art. 11c– ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020r., poz. 256 z późn. zm.) Starosta Sokólski
informuje, że w dniu 18 grudnia 2020r. na wniosek Burmistrza Sokółki
z dnia 22 września 2020r. decyzją nr 2/20, znak OŚA-V.6740.7.3.2020
zezwolił na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Miłej w
Sokółce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” z jednoczesnym
zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:
Działki objęte inwestycją:
Gmina Sokółka:
Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka-miasto:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2150/11, 2150/9, 2215, 4280;
obręb ewidencyjny 0334 M.Sokółka-Słojniki: 84/2, 53/6, 131/1;
Działki po podziale (pogrubione numery) przeznaczone pod inwestycję:
Gmina Sokółka:
Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka-miasto:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2156/4 (z podziału działki 2156/1),
2156/7 (z podziału działki 2156/2), 2157/6 (z podziału działki 2157/2),
2157/8 (z podziału działki 2157/4), 2158/4 (z podziału działki 2158/2),
2159/4 (z podziału działki 2159/1), 2160/4 (z podziału działki 2160/2),
2161/2 (z podziału działki 2161), 2162/2 (z podziału działki 2162);
obręb ewidencyjny 0334 M.Sokółka-Słojniki: 53/14 (z podziału działki
52/12), 53/17 (z podziału działki 53/7), 95/4 (z podziału działki 95/3);
Działki powstałe z podziału (pogrubione numery), planowane do
przejęcia pod drogę, stają się własnością Gminy Sokółka z dniem, gdy
decyzja Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy prowadzone będzie w Wydziale
Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy
mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku,
w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni
lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1. doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2. doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała
się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości
nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Sokółce w Referacie Architektury i Budownictwa, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, pok. 58, od poniedziałku
do piątku w godz. 7.30-15.30. po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu (0-85 711 08 29), bądź mailowo andrzej.
wnukowski@sokolka-powiat.pl
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych
stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 11f ust. 3
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zawiadomienie stron
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym
w Sokółce, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej, które nastąpi w dniu 21
grudnia 2020r.
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Akcja charytatywna „Zbieramy na rzecz
podopiecznych stowarzyszenia” zakończona
Święta Bożego Narodzenia były doskonałą okazją do
pomocy i dzielenia się z potrzebującymi. Od 10 do 16 grudnia
została przeprowadzona przedświąteczna zbiórka żywności
dla podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w
Sokółce.
Klienci sklepów Jaskółka,
Top Market, Gama zostawia-

jąc w oznakowanych wózkach
zakupowych głównie artykuły
spożywcze udowodnili, że mają
ogromne serca. Pokazali, że potrafią się dzielić, że są gotowi do
niesienia pomocy tym, którzy
jej potrzebują. Sprawili, że podopieczni stowarzyszenia będą
mogli spędzić święta w dobrej i
spokojnej atmosferze, nie martwiąc się o podstawowe rzeczy.
Dzięki ofiarności klientów udało się zebrać pokaźną

ilość różnorodnych artykułów
spożywczych, przez co zostało
udzielone wsparcie 31 podopiecznym stowarzyszenia w
postaci paczek żywnościowych.
Szacowana wartość paczki to
około 95 zł.
Serdecznie
dziękujemy
Panu Piotrowi Rećko – Staroście Sokólskiemu, Panu Zbigniewowi Ganzke – Prezesowi
sieci sklepów „Jaskółka” Sp. z
o.o., Panu Krzysztofowi Baranowskiemu właścicielowi spółki Top Market i kierownikom
sklepów za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki.
Z całego serca dziękujemy
wszystkim darczyńcom, pamiętajmy „dobro powraca”.

Popierniczkowali...
Święta, święta, piękny
czas... Pomagamy. Nie ma odpoczynku - nowe pomysły
gonią uczniów Zespołu Szkół
Rolniczych w Sokółce.
Tym razem Mikołaje z
klasy II TŻg, w ramach akcji
#RazemNaŚwięta#wrzućFotkę#upieczPierniczki# przynieśli składniki, upiekli pierniki,

a pani Dorota Gudalewska w
ramach współpracy wolontariatu wręczyła upieczone serca
osobom samotnym, potrzebującym.
Dziękujemy
uczniom
WIELKIEGO SERCA.
Wesołych świąt!

Mariusz Dąbrowski z Urzędu Marszałkowskiego mówił:
Sokółka leży idealnie między Białymstokiem a Grodnem. Dzieli
je granica celna, a jak wiadomo
każda granica jest jakąś barierą, a czy ta bariera uniemożliwi
nam współpracę czy obie strony
będą na tym zarabiać. Na pewno
trzeba tę granicę udrażniać i moi
koledzy z Sejmiku Województwa
Podlaskiego pracują nad tym.

dziś to najbardziej innowacyjny segment gospodarki, a wciąż
niedoceniany w mainstreamie.
Na Sokólszczyźnie są największe zakłady w branży rolniczej.
Mamy Metal-Fach, olbrzymi zakład, który daje zatrudnienie dla
setek osób na terenie Powiatu.
Rolnictwo zmieniło się diametralnie, dzięki dopłatom rolniczym, zmieniającym się rynkom
i wielu innym czynnikom. Go-

Paweł Wnukowski, kiedy został
radnym bardzo aktywnie zabiegał o przejście w Lipszczanach,
niestety, pandemia trochę pokrzyżowała plany. Firmy w województwie podlaskim potrzebują pracowników z zewnątrz.
W czasie debaty został także poruszony temat rolnictwa,
które zmieniło się w naszym
kraju nie do poznania.
Kiedyś rolnictwo kojarzyło się z niedofinansowaną wsią,

spodarstwo rolne Wilczewskich gigantyczny zakład pracy, który
w sezonie zatrudnia 4 tys. osób,
z czego połowa przyjeżdża zza
wschodniej granicy. Rolnicy z
Powiatu to w tej chwili młodzi,
nowocześni ludzie. Mamy nadzieję, że ta branża będzie się na
naszym terenie cały czas rozwijać – mówił Starosta.

źródło: ZSR w Sokółce

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
„Pod Skrzydłami”

Debata „Sokólszczyzna 2030:
Przyszłość gospodarcza regionu”
Dla jednych Sokólszczyzna
jest końcem Polski, nazywana
także Polską „B”. Dla przedsiębiorców myślących o ekspansji
na rynki wschodnie jest bramą
do Białorusi, a później do rynku
Rosji i Unii Eurazjatyckiej. Dzisiaj mamy największy kryzys w
stosunkach polsko-białoruskich.
Jak sytuacja polityczna przełoży
się na sytuację gospodarczą Sokólszczyzny? - odpowiedzi na to
m.in. pytanie szukali uczestnicy
debaty.
16 grudnia w siedzibie
Metal-Fachu odbyła się Debata
ph. „Sokólszczyzna 2030: Przyszłość gospodarcza regionu”,
którą prowadził dziennikarz
ekonomiczny Karol Wasilewski.
Wzięli w niej udział Starosta So-
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kólski Piotr Rećko, Radny Województwa Podlaskiego Paweł
Wnukowski, Dyrektor Biura
Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego Mariusz Dąbrowski, właściciel Metal-Fachu Jacek Kucharewicz oraz prezes
Agroma - Sokółka Paweł Bielawski.
Za organizacją debtaty stała Agencji Rozwoju Regionalnego „Ares” przy współpracy
Urzędu Marszałkowskiego w
Białymstoku i Powiatu Sokólskiego.
Wydarzenie rozpoczęło się
w Starostwie wręczeniem nagród w konkursie ph. „Pierwszy
Biznes z ARES-em”. Uczestni-

czyli w nim gospodarze miejsca Starosta, Wicestarosta Jerzy
Białomyzy oraz Radny Wojewódzki Paweł Wnukowski, Dyrektor Biura OIiPG w Urzędzie
Marszałkowskim Mariusz Dąbrowski, a także dyrektor ZS w

Sokółce Anetta Zubrzycka i ZS
w Dąbrowie Białostockiej Jarosław Budnik.
Podczas debaty został poruszony m.in. temat intermodalnego terminalu kolejowego,
przyszłości Sokólszczyzny w
dobie trudnych warunków z
Białorusią, czy rozwój gospodarczy regionu - zastanawiano
się jakie branże są przyszłością,
jak będzie wyglądał, rynek pracy, czy wzrost wynagrodzeń.

opr. KGA na podst. tekstu
K.Wasilewskiego, fot. KG

21 grudnia 2020 r.

7

Sesja Rady Powiatu
W XXXII Sesji Rady Powiatu, ostatniej w tym roku, która odbyła się w trybie zdalnym,
wzięło udział 19 radnych.
Rozpatrzenie
projektu
uchwały w sprawie pokrycia
straty finansowej SP ZOZ w
Sokółce za rok 2019 zreferowała Dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych Anna M. Aniśkiewicz. W sprawozdaniu finansowym SP ZOZ w Sokółce
za rok obrotowy 2019 wystąpiła
strata finansowa netto w wysokości 2 678 179, 76 zł. (…) Mając
na uwadze obowiązek nałożony
przez ustawodawcę na podmioty
tworzące, przekazanie środków z
budżetu Powiatu w wysokości 1
425 226,61 zł na pokrycie części
straty finansowej netto zakładu
za rok 2019 jest działaniem zasadnym, zgodnym z przepisami.
Uchwałę przegłosowano.
Kolejnym, ważnym punktem w porządku Sesji było
Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2033. Punkt zreferowała Skarbnik Anna Jolanta
Piszczatowska. W budżecie roku
2021 zaplanowano dochody na
kwotę 111 154 332, 27 zł, w tym
dochody bieżące w kwocie 80 029
069,74 zł .(…) Dochody majątkowe w kwocie 31 125 262,53 zł
zaplanowane na podstawie złożonych wniosków i podpisanych
umów, w tym: z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między
jst na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych, środki pozyskane z Programu FDS, środki
z RPO Woj. Podlaskiego na lata
2014-2020, środki z RFIL, środki z NFOŚiGW. W związku z
trwającą od 2014 r. Nową Perspektywą UE na lata 2014-2020
powstały nowe możliwości dofinansowania dla samorządów.
Powiat efektywnie ubiegał się o
dofinansowanie z nowo ogłoszonych programów (…) i musiał się
liczyć z koniecznością zabezpieczenia środków na wkłady własne. Stąd między innymi wynika
zwiększone dodatkowo na rok
2020 zadłużenie. Na koniec roku
2020 zobowiązania powiatu z
tytułu emisji obligacji wyniosły
27 200 000,0 zł. W roku bieżącym nie planuje się zwiększenia
zadłużenia w związku z nową
możliwością pozyskania środków
z RFIL. Powiat w 2020 r. uzyskał dofinansowanie z I transzy,
składając jednocześnie wniosek
na kolejną. Stąd, jak również z
założenia ciągłego dofinansowania z FDS, planuje się w latach
2021-2023 znaczne zwiększenie
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dochodów majątkowych, które
największą wartość osiągną w
2022 r. Tak znaczące dofinansowanie z budżetu państwa, przy
jednoczesnym udziale gmin w realizacjach zadań inwestycyjnych
na drogach powiatowych pozwoli na realizację znacznej ilości
przedsięwzięć przy minimalnym
zaangażowaniu środków własnych. Wydatki ogółem planuje
się na kwotę 117 517 106,77 zł.
W tym bieżące: 75 765 885,27 zł
w tym na: obsługę długu, związane z funkcjonowaniem organów
jst, funkcjonowaniem oświaty i
powiatowych jednostek organizacyjnych, na wynagrodzenia i
składki od nich naliczone, na realizację przedsięwzięć bieżących.
Uchwałę przegłosowano.
Dyrektor Wydz. Finansowego Daniel Supronik przedstawił pozytywną opinię RIO
dla przedłożonego projektu
budżetu Powiatu na 2021 r.
oraz możliwość sfinansowania
deficytu przewidzianego w projekcie budżetu na 2021 r. Wielkości budżetu Powiatu na 2021
r. planuje się w następujących
wysokościach: dochody 111 154
332,27 zł, w tym: bieżące 80 029
069,74 zł, majątkowe 31 125 262,
53 zł, wydatki 112 760 744,46 zł,
w tym bieżące 75 783 720,27 zł,
majątkowe 36 977 024,19 zł. W
związku z powyższym deficyt
budżetu wynosi 1 606 412,19 zł.

Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu Powiatu na rok 2021.
Głos zabrał Starosta Sokólski Piotr Rećko. Bardzo
zależy mi na tym, żeby ten budżet został uchwalony z trzech
względów. Pierwszy to jest rozwój infrastruktury drogowej,
który w dalszym ciągu jest bardzo dynamiczny, a ludzie czekają na te drogi. Jeżeli jako radni
tego budżetu nie uchwalimy, to
nie wybudujemy żadnych dróg
w powiecie, a pozyskaliśmy na
to fundusze nie tylko z budżetu
państwa czy też z UE, ale też
od samorządów. To jest bardzo
istotne z uwagi na naszą wiarygodność wobec partnerów.
Drugi element, to rozwój pozostałych elementów infrastruktury. Budujemy boiska, kończymy
termomodernizacje budynku
straży pożarnej w Dąbrowie
Biał., chcemy wybudować strzelnicę, zakończyć łącznik między
ZSR w Sokółce a halą sportową,
chcemy dokończenia bloku operacyjnego w szpitalu. Oprócz
tego, elementy miękkie, które
są istotne z naszego punktu widzenia: dokończenie cyfryzacji
urzędu oraz projekty, które realizujemy dla naszych uczniów.
Dlatego bardzo państwa proszę
o głosowanie za tym budżetem budżetem rozwoju.To jest kolejny budżet, w którym jest ponad
40 mln zł na inwestycje.
Uchwałę przegłosowano.
PAZA

Akcja „Razem na święta”
Spotkanie wigilijne w
SOSW w Sokółce zakończyło
cykl działań w ramach kolejnej
edycji akcji MEN „Razem na
święta”.
Celem naszej inicjatywy
było zachęcenie uczniów do
niesienia pomocy innym, jak
również budowanie wspólnot
i więzi międzypokoleniowych.
Ze względu na ograniczenia
wynikające ze stanu epidemii
tegoroczna edycja miała nieco
odmienny charakter. W tym
przedświątecznym okresie wiele osób czeka na nasze wsparcie i zwykłe gesty życzliwości.
Rozpoczęliśmy od spotkania z
Mikołajem, który odwiedził w
tym dniu wszystkich uczniów,
jak również zechciał pozować z
klasami w fotobudce. Zabawy
było, co nie miara, a przy okazji powstały piękne fotografie.
Każda sala lekcyjna przybrała
odświętny charakter, zabłysły

świąteczne lampki na choince,
popłynęły pierwsze świąteczne
melodie. Rozbłysła świąteczna
iluminacja przed szkołą.
W ramach akcji przeprowadziliśmy następujące działanie wolontariackie: „Woda dla
pacjentów sokólskiego Szpitala”,

Three Second
Memory
Kiedy zobaczyłem, że Dziadek
Kotleta barykaduje drzwi łazienki, pokiwałem tylko ze zrozumieniem głową.
– Wiedziałem, że ta fasola z
bazaru była ryzykownym zakupem.
– A idź ty! – burknął gniewnie,
podpierając drzwi plecami.
– Jeśli w alergenach jest wymieniony rad, to musisz przyznać,
że z fasolą jest coś nie tak –
uparłem się przy swoim.
– Uczepiłeś się jej jak stonka
chipsów! To nie fasola, a łosoś!
– Łosoś? – zdziwiłem się. Za
drzwiami usłyszałem jakieś niepokojące bulgotanie.
– Łosoś, łosoś! – powtórzył histerycznie.
– No dobra, co mu zrobiłeś? –
spytałem, już się nie dziwiąc
łamiącym logikę i moralność
eksperymentom emeryta.
– No bo pomyślałem, że łososie
są strasznie drogie. To kupiłem
takiego malutkiego i wrzuciłem
do wanny... a jako, że był mizerny, no to trzeba było wspomóc
mu jakoś rozwój... Wiesz, żeby
na Wigilię urósł jak się patrzy.
– Dziadek...
– No to żem mu sypnął żelatyny.
Wiesz, jak woda będzie stawiać
opór, no to lepiej się wytrenuje... No nie przewidziałem, że
wykonaliśmy kartki świąteczne
dla kombatantów i Rodaków
na Kresach, podczas „Tygodnia
piernika” uczniowie upiekli
pyszne pierniczki, pięknie zapakowali, a następnie obdarowali
nimi osoby niepełnosprawne
z grupy wsparcia „Przystanek
Nadzieja”.
Uczniowie wszystkich klas
wykonali własnoręcznie drobny
upominek i kartkę świąteczną,
by w dzień wigilijny obdarować
najbliższych, potrzebujących,

prawdziwe

prawdziwk

rybka przejdzie przez przyspieszoną ewolucję...
Coś uderzyło w drzwi. Rozległ
się dźwięk pękającego drewna.
Kolejne uderzenie odrzuciło
dziadka od drzwi, a deski odpadły od framugi. Stałem osłupiały, gdy z łazienki wyszło coś, co
mogło mieć ponad dwa metry
wysokości. Ryba wyglądała zupełnie jak normalny, dorosły łosoś, tyle że posiadała gigantyczne ludzkie nogi pokryte łuską
oraz ręce sięgające niemal ziemi.
Monstrum pochyliło się i wsparło na swoich... heh... paluszkach
rybnych i skierowało oczy w naszym kierunku.
– Przepraszam, panowie – spytała ryba czystym jak górski
strumień głosem – Którędy w
stronę Bałtyku?
Drżącą ręką wskazałem północny zachód.
– Dziękuję – odparła ryba i podciągnęła slipki pływackie, ponieważ po to jest cenzura.
Łosoś wyszedł z domu. Usłyszeliśmy na zewnątrz, że zerwał się
do biegu.
Milczeliśmy przez parę minut.
– Stojąc między tradycją a
współczesnością ogranicz wieczór Wigilijny do dwunastu
konserw – zasugerowałem.
– Słuszna uwaga – odparł emeryt.
Kamyk
znajomych i przyjaciół. Uruchamiając własną, jakże bogatą, wyobraźnię wykonali piękne prace
plastyczne ph: „Magia świąt”które stworzyły świąteczną galerię.
Nie zapomnieliśmy również o potrzebujących zwierzakach, w schronisku – zorganizowaliśmy zbiórkę darów, która
potrwa do końca stycznia.
Barbara Bush żona Georga
Busha powiedziała: Każdy ma
coś, co może dać innym - my społeczność Ośrodka daliśmy tyle,
ile zdołaliśmy, jesteśmy z tego
dumni. Siła pomocy potrafi
zdziałać cuda!
SOSW w Sokółce
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