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Nasi bliscy są z nami,
dopóki pamięć o nich nas nie opuści.
KGW w Smolance: SMOLANKA WCZORAJ I DZIŚ
11 stycznia 2021 r.

Wręczenie aktu nadania
stopnia awansu zawodowego
W Starostwie Powiatowym
29 grudnia 2020 r. odbyło się
wręczenie aktu nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela. W wyniku postępowania
egzaminacyjnego nauczycielka
Specjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego im. Janusza
Korczaka w Sokółce zdała egzamin przed komisją powołaną
przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, uzyskując tym samym
stopień nauczyciela mianowanego.
Akt nadania stopnia awansu wręczyli Beacie Majer-Szałkiewicz z sokólskiego SOSW
Wicestarosta Jerzy Białomyzy

oraz Dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych Anna Marta Aniśkiewicz.
Uzyskanie przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego zaświadcza o pogłębianiu
przez niego wiedzy oraz potwierdza jego rozwój zawodowy.
Gratulujemy awansu oraz
życzymy satysfakcji z osiągnięć
w pracy zawodowej, a także
dalszych sukcesów i wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.
Tekst na podst.:
Referat Oświaty,
fot.: Wydział Promocji

BABIKI: Kartka dla Medyka
Szkolny Klub Wolontariatu oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach postanowili
podziękować wszystkim medykom za poświęcenie i trud w
walce z pandemią Covid-19.
Uczniowie, wiedząc jak
ciężką pracę wykonują medycy, z narażeniem życia swojego i bliskich, przygotowali im
kartki świąteczne, w których
zamieścili także podziękowania i życzenia z okazji nadchodzącego nowego roku.
W ramach akcji „Podaruj misia temu, kogo kochasz”
SKW zakupił Misia Mateusza
Fundacji „Nie jesteś sam”. W
ten sposób uczniowie dołożyli
swoją cegiełkę na rehabilitację i
leczenie podopiecznych fundacji, a jednocześnie przekazując
misia - mieli okazję podkreślić
swoją sympatię i wdzięczność
dla służb medycznych. Kosz

pełen kartek wraz z misiem został dostarczony przed świętami
do „Poradni lekarzy Rodzinnych” KRYNMED w Krynkach.
Pani doktor wraz z załogą nie
ukrywali wzruszenia. Wiemy,
że jest to niewielki gest za waszą
pracę w tak trudnych czasach.

Jeszcze raz KOCHANI
MEDYCY proszę przyjąć serdeczne podziękowania oraz wytrwałości w swojej pracy.
Tekst na podst. Szkolny Klub
Wolontariatu
przy SP w Babikach

Wypożyczalnia e-książek - NOWA usługa

Oddali łącznie 21,5 litra krwi

Zakończyła się 9. edycja
ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi funkcjonariuszy służb mundurowych oraz
innych instytucji i organizacji
pod hasłem „NASZA KREW –
NASZA OJCZYZNA”.
Akcja, której organizatorem był Komendant Główny
Straży Granicznej, po raz kolejny objęta była honorowym
patronatem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości,
Ministra Zdrowia i Sekretarza
Stanu - Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

2

11 stycznia 2021 r.

Ze względu na czas przeprowadzenia akcji – przypadający na Narodowe Święto Niepodległości, wydarzenie było
także ważną i potrzebną formą
uczczenia tego święta. Dzięki tej
akcji podtrzymujemy tradycję,
związaną z gotowością niesienia pomocy, służbą narodowi
i gotowością oddania krwi dla
Ojczyzny.
W tym roku krew jest wyjątkowo potrzebna. Z powodu
epidemii w całym kraju dramatycznie spadła liczba krwio-

dawców. Sytuacja stanowi bardzo poważne zagrożenie dla
pacjentów, którzy wymagają
przetoczenia krwi lub jej składników.
Krew w ramach akcji
można było oddawać od 20
października do 20 grudnia
2020 roku w poszczególnych
jednostkach organizacyjnych i
szkoleniowych służb mundurowych oraz przez inne instytucje, organizacje, a także osoby indywidualne w punktach
krwiodawstwa.
Do tej zaszczytnej akcji
honorowego oddawania krwi
przystąpił także Powiat Sokólski. Koordynatorem lokalnym
był Starosta Sokólski Piotr
Rećko. Pracownicy Starostwa
Powiatowego w Sokółce oraz
członkowie ich rodzin oddali łącznie 21,5 litra krwi i jej
składników. KP

Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza do korzystania
z nowej usługi - wypożyczalni
e-książek LEGIMI.
Dzięki przystąpieniu do
konsorcjum Legimi możemy
zaoferować bezpłatny dostęp
do bazy ponad 62.000 e-booków. Do dyspozycji naszych
czytelników będą najnowsze
kryminały, fantastyka, romanse, sensacja, thriller, horror,
książki dla dzieci i młodzieży,
poradniki, podręczniki do nauki języków obcych, publikacje
popularnonaukowe. Baza tytułów jest na bieżąco aktualizowana.
Co należy zrobić, aby
uzyskać dostęp do Legimi?
1. Być Czytelnikiem Biblioteki
Publicznej w Sokółce i posiadać
ważną kartę biblioteczną.
2. Wysłać e-mail na adres: bibliotsok@gmail.com w treści
maila wpisując „dostęp do Legimi”, numer posiadanej karty
bibliotecznej Biblioteki Publicznej w Sokółce oraz imię i
nazwisko. Po zweryfikowaniu,
czy dana osoba jest Czytelni-

kiem biblioteki, w mailu zwrotnym zostanie jej przesłany kod
PIN, umożliwiający dostęp do
wirtualnej czytelni Legimi.
Wnioski o przyznanie kodu
można przesyłać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.
Wnioski przesłane po godzinie
15.00 będą realizowane w następnym dniu roboczym (poniedziałek-piątek, 7.30-15.00).
3. Kody można otrzymać także
w Wypożyczalni BP w Sokółce
(Os. Centrum 21).
4. Zarejestrować się na stronie
www.legimi.pl/podlaskie, podając kod otrzymany w Bibliotece,
a następnie nazwę użytkownika,
adres e-mail (na który przesłany
zostanie przez Legimi e-mail z
linkiem aktywacyjnym, w który
należy kliknąć) i hasło – od tego
momentu można korzystać z
usług przez dany miesiąc.
5. Jeżeli do ostatniego dnia danego miesiąca czytelnik nie aktywuje pobranego w bibliotece
kodu, kod ten wygasa, a kolejny
kod będzie musiał ponownie
(osobiście lub mailowo) pobrać
w bibliotece.
Liczba kodów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Materiał: Ewelina Kaźmierowicz
Biblioteka Publiczna w Sokółce
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Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami”
skorzystało ze środków PFRON
W grudniu 2020 r. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Osób Niepełnosprawnych „Pod
Skrzydłami” realizowało projekt pt. „Wsparcie rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych”.
Jego beneficjentami byli rodzice
i podopieczni Stowarzyszenia
oraz nauczyciele Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.
W ramach projektu odbyło się szkolenie dla rodziców

dzieci niekomunikujących się
werbalnie i nauczycieli pracujących z dziećmi niemówiącymi
na temat: „Konstruowanie osobistych pomocy komunikacyjnych dla użytkowników AAC
w programach MÓWik i Boardmaker”. Szkolenia prowadził
kwalifikowany terapeuta z zakresu AAC z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi, autorytet
w dziedzinie alternatywnych
i wspomagających sposobów

komunikacji w Białymstoku.
Uczestnicy poznali zarówno
teoretyczne podstawy AAC, jak
też otrzymali praktyczne wskazówki na temat narzędzi i pomocy komunikacyjnych oraz
skutecznych strategii działań z
osobami niemówiącymi.
Zorganizowane były także
konsultacje specjalisty w zakresie AAC z rodzicami dotyczące
pracy z dziećmi niemówiącymi.
W ramach dofinansowania zakupiono sprzęt do prowadzenia rehabilitacji dzieci z
niepełnosprawnością ruchową
oraz programy do tworzenia
narzędzi komunikacyjnych i
prowadzenia komunikacji z
osobami niemówiącymi - alternatywnymi i wspomagającymi
metodami.
			
Beata Tur

Przekazanie strojów
w KPP w Sokółce
Każdy, kto wsiadł chociaż
raz na motocykl wie, jak na
tego typu maszynie ważny jest
odpowiedni strój, zapewniający ochronę przed warunkami
atmosferycznymi... i nie tylko.
Odpowiadając na potrzeby funkcjonariuszy, Powiat
Sokólski reprezentowany przez
Starostę Piotra Rećko oraz Wicestarostę Jerzego Białomyzego
przekazał stroje motocyklowe
Komendzie Powiatowej Policji
w Sokółce.
Stroje z rąk Wicestarosty
i Radnego Jarosława Sulika
odebrał Komendant Powiatowy Policji w Sokółce podinsp.
Sławomir Kołakowski oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Dro-

gowego podkomisarz Robert
Kozłowski.
Nasza policja jest bardzo
skuteczna. Chcemy, by nasi policjanci dalej pilnowali tak dobrze
naszego bezpieczeństwa. Cieszymy się, że możemy przekazać
sprzęt, który jeszcze bardziej
wspomoże ich służbę – mówił
Wicestarosta Jerzy Białomyzy.
Na dwa komplety strojów
składają się: kurtki Nakaro Pro,
spodnie Modeka Chekker, rękawice Mercury IV Black, buty
Forma Nero oraz kaski SHOEI
Neotec. Przekazany sprzęt z
pewnością usprawni służbę policjantów.
Tekst: PB, Zdjęcia: KPP w Sokółce

Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami”

DawnaSokólszczyzna

Grzegorz Ryżewski*

Zwierzyniec
Wielki
gm. Dąbrowa Biał.

W związku z faktem, że w
2020 roku parafia rzymskokatolicka w Zwierzyńcu Wielkim
obchodziła 40-lecie, razem z
Tadeuszem Ciszkowskim napisaliśmy książeczkę o dziejach
wsi Zwierzyniec Wielki.
Dekretem z 3. X. 1980 r. bp
Edward Kisiel utworzył parafię
pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski. Ks. Stanisław
Andrukiewicz, zamieszkujący w Zwierzyńcu Wielkim od
1976 r., został ustanowiony jej
pierwszym proboszczem. Dotychczasową kaplicę (filię parafii Grodzisk) podniesiono do
rangi świątyni parafialnej.
W skład nowo utworzonej
parafii weszły następujące wsie:
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Zwierzyniec Wielki, Zwierzyniec Mały, Chmielówka kolonie
(numery: 19, 20, 21, 22; rodziny: Szpaczko Marian, Rogalska
Leokadia, Jarmoszko Bolesław,
Chudecki Tadeusz) Kuderewszczyzna, Małowista, Olsza (część

rodzin) i Trzyrzeczki i Brzozowy
Borek. W chwili powstania parafia liczyła 997 wiernych.
Co do miejscowości Olsza
- dekret erekcyjny stwierdzał:
„Odnośnie mieszkańców wsi i
kolonii Olsza ze względu na to,

że ludność tej miejscowości jest
podzielona w swych zdaniach,
wierni tej wsi o kolonii w ciągu trzech lat mogą korzystać z
obsługi duszpasterskiej według
swego uznania albo w dotychczasowej parafii MB Wspomożenia Wiernych w Grodzisku albo
w nowo utworzonej parafii NMP
Królowej Polski w Zwierzyńcu
Wielkim”.
W latach 1984-1986, dzięki staraniom prob. ks. Andrukiewicza i wszystkich parafian,
wybudowano nowy, murowany

kościół, według projektu inż.
arch. Jerzego Zgliczyńskiego.
Dotychczasowa
drewniana
świątynia została w 1988 r.
przewieziona do Białegostoku i
umieszczona na osiedlu Piasta,
gdzie służyła wiernym do czasu
wybudowania kościoła pw. Ducha Świętego. Następnie w 1997
roku przewieziono ją na osiedle
Bacieczki.
Zapraszamy do lektury.
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

11 stycznia 2021 r.
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Smolanka - wczoraj i dziś...

W ujęciu mie
Koła Gospod

Każdego, kto podchodził do naszego stołu
pytałyśmy, czy wie, gdzie leży Smolanka nikt nie wiedział. Ale to się zmieni… (śmiech)
Koło Gospodyń Wiejskich w Smolance, chociaż istnieje dopiero od 2019 roku, już
dużo się dzięki niemu lokalnie
zadziało. Aktywizuje społeczność, integruje mieszkańców
wsi, buduje wspólnotę, dba o
tradycję, przygotowuje pysznośći i nawet… wydaje książkę!
O najważniejszych działaniach opowiada założycielka
BOŻENA POSTOŁOWICZ.
Koło Gospodyń Wiejskich
w Smolance powstało w lipcu
2019 r. Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich
uzyskało w sierpniu 2019 r. Zarejestrowanie takiego koła dla
ludzi ze środowiska wiejskiego
jest nie lada wyzwaniem, uzyskanie Regonu, NIP-u. Wizyta w
Urzędzie Skarbowym, wyszukanie banku, który bezpłatnie poprowadzi konto KGW i jeszcze
sporo innych rzeczy...

się pyszne. Napoje w ogromny
upał - były strzałem w 10, tylko
nasze stoisko miało je w ofercie!
Kolejny nasz pomysł to robienie zdjęć w przydomowych
ogrodach, ze 160 - wybraliśmy
12 i powstały wielkoformatowe
wydruki (120 x 80 cm). O pomoc finansową w wykonaniu
projektu zwróciliśmy się do
pani Burmistrz i ją otrzymaliśmy. Wystawa swoją premierę
miała na festynie w Sokółce pod
koniec października, przy okazji
częstowaliśmy naszymi wyrobami. Były to ogórki kiszone, buraczki, gruszki, konfitury i soki.
Wymyśliłyśmy i projekt zrealizowałyśmy tabliczki z numerami posesji i nazwą miejscowości
na wszystkie domy we wsi. Teraz
widzimy, że to był fajny pomysł

w dobie Coronavirusa bo kurierzy, którzy realizują zamówienia
dla mieszkańców mają ułatwione zadanie. Zamówiłyśmy baner
z nazwą koła, kupiłyśmy namiot
i drobny sprzęt gastronomiczny.
Staramy podpatrywać, jak działają inne koła. Wzięliśmy udział
w konkursie „Na stół wigilijny”
zorganizowanym przez Urząd
Marszałkowski. Wróciliśmy z
doświadczeniem i drobnym
sprzętem kuchennym. Zdaliśmy sobie sprawę, że nikt nie
wie, gdzie leży nasza miejscowość w województwie podlaskim. Każdego, kto podchodził
do naszego wigilijnego stołu
pytałyśmy, czy wie, gdzie leży
Smolanka - nikt nie wiedział.
Ale to się zmieni… (śmiech)

Zorganizowałyśmy wieczerzę wigilijną dla naszych członków. Potrawy przygotowałyśmy
same w domach.
Zaczął się rok 2020 i zaświtał nam nowy pomysł! Ocalić
od zapomnienia stare fotografie,
które leżały schowane w szufladach i w pudłach, na strychach.
Często na fotografii były rozpoznawane tylko osoby z rodziny,
a inne, które tam się znajdowały pozostawały bezimienne.
Z szacunku dla pamięci o naszych dawnych mieszkańcach
i ich rodzinach - postanowiliśmy poszukać i przypomnieć
ich imiona i nazwiska. Pomógł
nam w tym pan Leszek Postołowicz, który jest przyjacielem
koła. Gdyby nie jego pomoc album pt. „Smolanka i jej miesz-

kańcy na starej fotografii” by
nie powstał. Wydanie książki
to było dla nas wyzwanie. Zaczęliśmy szukać funduszy, z pomocą przyszedł konkurs. Nasze
zadanie publiczne, którym było
wydanie albumu „Smolanka i
jej mieszkańcy w starej fotografii. Zarys historii wsi” zostało
współfinansowane ze środków
Województwa
Podlaskiego.

Dla naszego koła ogromnym wsparciem na samym początku jak i obecnie jest ARiMR
i jej pracownik pan Radosław,
odpowiadający za KGW z ramienai agencji. W tym miejscu
chcielibyśmy bardzo serdecznie
podziękować panu Radosławowi.
Powoli zaczęliśmy się rozkręcać w naszym działaniu.
Wyzwaniem okazał się festyn
zorganizowany 25 sierpnia 2019
roku przez Urząd Miejski w Sokółce na terenie Szkoły Podstawowej w Rozedrance. My, jako
KGW przygotowaliśmy zgodnie
z umową ciasta, do degustacji
od siebie dodaliśmy napoje własnej roboty. Ogromny stres dla
nas wszystkich - festyn zorganizowany 1 km od naszej miejscowości. Duże zaskoczenie
dla nas, ale i dla uczestników.
Wszyscy nas znali, ale naszych
ciast – nikt! (śmiech) Nikt nie
wiedział o powstaniu naszego
koła. Udało się. Ciasta okazały
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ejscowego
dyń Wiejskich (KGW)

10% wkładu włożyło koło ze
swoich środków, no i ogrom
swojej pracy. Dobrze, że na początku nikt nie wiedział, ile to
pochłonie czasu. Zaczęliśmy temat w lutym, a w międzyczasie
zaczęła się pandemia, która nas
chyba dodatkowo zmobilizowała do działania. Pochłonęła nas
mrówcza praca - zbieranie zdjęć
od mieszkańców, opracowywanie ich, skanowanie i opisywanie. Do tego pokazywanie fotografii najstarszym mieszkańcom

w celu ich szczegółowego podpisania.
Mieliśmy ogromny materiał zdjęciowy i wtedy też
narodził się pomysł, aby do fotografii dołączyć zarys historii
wsi. Wspomniany Leszek Postołowicz zobowiązał się bezpłatnie taki rys historii wsi napisać. Korzystał z wielu źródeł
a swoje informacje potwierdzał
w dokumentach zebranych w
Archiwum Państwowym w Białymstoku.
25 maja 2020 r. podpisaliśmy umowę z Marszałkami Kosickim i Derehajło i zaczęła się
intensywna praca.
W międzyczasie wzięłyśmy
udział w warsztatach serowarskich zorganizowanych przez
ODR w Szepietowie. Pomoc w
transporcie 10 osób zapewnił
nam Powiat Sokólski, w tym
miejscu dziękujemy Staroście
panu Piotrowi Rećko. Powiat
pomógł nam też skorzystać z
kursu komputerowego. 15 osób
miało możliwość nauki Worda i
Excela i korzystania z Internetu.
Powstał też pomysł zorganizowania we wrześniu święta
naszej wsi. Udało nam się wziąć
udział w projekcie Urzędu Mar-

się to bardzo inspirującym doświadczeniem. Były nawet pomysły na powstanie chóru…
Pod koniec roku ukazał się
nasz wyczekany album. Zależało nam na tym, by trafił pod
choinkę, co też się stało. Łezka
zakręciła się w oku, gdy wraz z
rodzinami oglądaliśmy go razem w święta.

szałkowskiego, Departamentu
Rolnictwa i Obszarów wiejskich
na zadanie publiczne „Święto
wsi Smolanka. Dzień chleba i
babki ziemniaczanej.” Pozyskaliśmy w ten sposób fundusze na
zakup sprzętu gastronomicznego, ławek i stołów do ugoszczenia mieszkańców na festynie.
Za swoje środki kupiłyśmy produkty i siłami niemal
wszystkich mieszkańców zorganizowałyśmy Święto Wsi. Logistycznie to była spore wyzwanie.
W imprezie wzięło udział
około 100 mieszkańców i ich
rodziny, którzy wymogli nas coroczne organizowanie takiego
festynu.

11 listopada w domu naszej
członkini
zorganizowałyśmy
śpiewanie pieśni patriotycznych. Niespodziewanie okazało

Wciąż szukamy nowych
wyzwań, w których priorytetem
jest budowanie naszej małej ojczyzny – Smolanki z poszanowaniem rodziców i dziadków,
ale i historii.
Jest rok 2021, mamy nowe
plany i działania ale o tym innym razem...
opr. A. Tumiel

Prace nad albumem trwały nadal, tym bardziej, że w ramach tego projektu powstawały
zdjęcia wielkoformatowe do
zaprezentowania ich na płotach
przed naszymi domami.

Więcej o książce i wystawie przeczytamy na: https://smolankawfotografii.wordpress.com/
Źródło archiwalnych zdjęć: zasoby KGW w Smolance oraz https://smolankawfotografii.wordpress.com/
Projekt został sfinansowany przez Urząd Wojewódzki w ramach konkursu Zarządu Województwa Podlaskiego – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego – realizacja zadań mających na celu ochronę polskości, pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji narodowej.
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Wygrana w Familiadzie przekazana
Stowarzyszeniu „Pod Skrzydłami”
W wydaniu specjalnym
„Familiady” w drugi dzień Świąt
Bożego Narodzenia rywalizowały dwa zespoły: prezenterzy
„Pytania na Śniadanie” – Marzena Rogalska, Aleksander Sikora, Małgorzata Tomaszewska
i dziennikarze sportowi: Jacek
Kurowski, Rafał Patyra i Sebastian Szczęsny. Po serii pytań
związanych m.in. ze świętami
padła główna wygrana w wysokości 26 341 zł. Czek z tak
wysoką wygraną przekazano
przedstawicielkom Stowarzyszenia obecnym na nagraniu:
Beacie Tur i Małgorzacie Hołowni-Iwanow.
Serdecznie
dziękujemy:
Produkcji Programu, prowadzącemu Karolowi Strasburgerowi
i grającym dla nas zespołom za
przekazanie wygranej Stowa-

rzyszeniu na Rzecz Wspierania
Osób Niepełnosprawnych „Pod
Skrzydłami” w Sokółce na orga-

stępnił samochód na wyjazd do
TVP na nagranie świątecznego
programu. Niestety, z powodu

nizację podopiecznym turnusu
rehabilitacyjnego.
Podziękowanie kierujemy
również do Starosty Sokólskiego
Pana Piotra Rećko, który udo-

ograniczeń pandemicznych w
nagraniu nie mogli uczestniczyć podopieczni.
Tekst na podst. Stowarzyszenie
„Pod Skrzydłami”

Posiedzenie Zarządu Powiatu
Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego
30.12.2020 r. podjęto uchwałę
w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2020.
Kolejne uchwały dotyczyły oświaty. Podjęto uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie
ustalenia na rok 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie nauczycieli
pobieranej przez uczelnie oraz
specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzonej
przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane,
w szkołach/placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Powiat.
Podjęto również uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie
opracowania na rok 2020 planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
szkół i placówek, dla których

organem prowadzącym jest Powiat.
Zarząd podjął uchwałę w
sprawie nieodpłatnego przekazania autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w
Sokółce.
Kolejna podjęta podczas
posiedzenia Zarządu uchwała
dotyczyła nieodpłatnego przekazania pozostałych środków
trwałych na rzecz sokólskiego
Klubu Senior+.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek PZD w Sokółce o
ujęcie w planie budżetowym na
rok 2021 środków finansowych
na zakup walca drogowego oraz
wniosek o wyrażenie zgody na
likwidację środka trwałego –
kotła wodnego KMR-185.

Nowy aparat RTG
w dąbrowskim szpitalu
Powiat Sokólski pozyskał
środki finansowe w wysokości 496 800 zł na zakup przewoźnego, bezprzewodowego
aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych z zasilaniem akumulatorowym na potrzeby
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej.
Środki z rezerwy celowej
budżetu państwa, przyznane zostały na realizację zadań
związanych ze zwalczaniem

zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków
choroby zakaźnej wywołanej
wirusem SARS-CoV-2.
W dobie pandemii mobilny aparat RTG pozwoli uzyskać
szybką informację o stanie pacjenta, wyeliminuje transport
pacjenta, umożliwi wykonywanie zdjęć RTG przy łóżku
chorego, co znacznie podniesie
poziom bezpieczeństwa.
Referat Zdrowia

„Sprawni i samodzielni bo mobilni II”
Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce będą
mogli cieszyć się nowym autobusem.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowany przez
pełnomocników PFRON Grażynę Bogdańską i Barbarę Górko zawarł umowę z Powiatem
Sokólskim reprezentowanym
przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Dyrektor PCPR w
Sokółce Alicję Rysiejko.
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Przedmiotem umowy jest
dofinansowane ze środków
PFRON projektu w ramach
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz
„Sprawni i samodzielni, bo mobilni II”.
23-miejscowy autobus jest
przystosowany do przewozu
dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Na wyposażeniu są najazdy do
transportu wózków inwalidzkich, szyny podłogowe do mocowania oraz pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach.

Zakupiony autobus zapewni większy dostęp do edukacji
i rehabilitacji poza placówką,
m.in. na pływalni, hali sportowej. Przyczyni się do osiągnięcia
sukcesu na zawodach sportowych, konkursach, przeglądach.
Dzięki pojazdowi większa
liczba podopiecznych będzie
mogła skorzystać z wyjazdów
organizowanych przez placówkę, nie angażując środków finansowych na wynajem transportu.
PB
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Udany finał zbiórki żywności
W połowie grudnia zeszłego roku miała miejsce zbiórka
produktów żywnościowych na
rzecz osób niepełnosprawnych
w sklepach „Stokrotka”. Zebrane
produkty trafiły do potrzebujących podopiecznych sokólskich
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
„Jest trochę cukru, jest olej,
są takie podstawowe produkty jak makaron, jak ryż, mąki,
ciastka… Troszeczkę słodyczy,
które myślę że sprawią przyjemność. Zdecydowaliśmy, że przekażemy podopieczny WTZ-ów.
Rzeczy będą rozdysponowane
zgodnie z wola pana kierownika
i wychowawców dla tych, którzy
tego potrzebują w postaci paczek” – mówiła Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Sokółce
Lila Micun.
Organizatorami
zbiórki
był Podlaski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża,
Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Sokółce oraz Sklepy
„Stokrotka” w Sokółce.
Partnerem akcji był Powiat
Sokólski. Patronat honorowy
roztoczył Starosta Sokólski Piotr
Rećko.
„Z całego serca dziękuję
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, pani Lili Micun za to, że

Ufffffffff…O!
Wszystko szło zgodnie z
planem. Po latach schlebiania i
wbijania noży w plecy w końcu
stał się komandorem. Teraz tylko
musiał udowodnić swoje kompetencje. Wystarczy, że przejmie
kontrolę nad jednym sektorem
planety i stworzy pierwszą bazę
umożliwiającą inwazję. A potem
kto wie? Może kolejny awans?
Komandor Xxin, zdobywca z
galaktyki Tazen Ridicula strzelił swoimi dwoma ogonami z
podniecenia. Siedząc na swoim
tronie ustawionym nad panelami kontrolnymi oficerów obserwował swoich żołnierzy. Każdy z
nich działał jak precyzyjny mechanizm. Xxin widział, jak ustawiają parametry lotu kosmicznej fregaty, programują rakiety i
nadzorują zużycie energii.
Wszystko idzie zgodnie z planem… Taaak… Ziemia zostanie
podbita. A on, komandor Xxin
znajdzie się na pierwszej stronie
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prawdziwe

prawdziwk
podręcznika historii… Kosmita
rozmarzył się.
- „Ostatni dzień roku dla ziemian stał się pierwszym dniem
nowej ery…” – wyobraził sobie
pierwsze zdanie swojej biografii.
Komandor spojrzał na wiszący
nad nim ekran. Widział prymitywne miasto ludzi. Uśmiechnął
się kpiąco. Za parę sekund zostanie z niego tylko popiół.
- Komandorze! Na jednym kanale słyszę ziemian! – poinformował go najmłodszy oficer.
- To pewnie to coś, co te prymitywy nazywają „telewizornią” –
machnął macką – Zignoruj.
- Ale oni coś odliczają…
- Ziemianie nie mają technologii, która by umożliwiałaby
wykrycie naszych statków, a co
dopiero… - zaczął pouczać młodego oficera.
I wtedy się okazało, że nic nie
poszło zgodnie z planem.
Jakiś czerwony punkcik pojawił

Park w Sokółce - odnowa

zechcieliście państwo wziąć
udział w akcji zbierania żywności na rzecz podopiecznych
WTZ-tów. Życzymy wam
wszystkim szczęśliwego nowego Roku”. – mówił w czasie
przekazywania produktów Starosta.
W przekazaniu uczestniczył również Wicestarosta Jerzy
Białomyzy oraz Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Sokółce.
Dary w imieniu podopiecznych
odebrał Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” i
kieronik WTZ Franciszek Bogdan. PBA

Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego przyznano podlaskim gminom blisko
3 000 000 zł dotacji z Funduszy Europejskich. 800 000 zł
przeznaczono na nowy park w
Sokółce.
„Inwestycja będzie polegać na uporządkowaniu i
zagospodarowaniu
zdegradowanego parku na osiedlu
Buchwałowo w Sokółce. Powstaną nowe alejki, plac zabaw,
siłownia zewnętrzna, oświetlenie, monitoring. Będą też nowe
nasadzenia roślin. Odnowione miejsce stanie się centrum

spotkań sokólskiej społeczności. Powierzchnia odnowionego
obszaru to 3,70 ha. Dotacja na
to przedsięwzięcie to blisko 800
tys. zł, a całkowity koszt inwestycji – prawie 1 mln zł.”
Czytamy na www.wrotapodlasia.pl
Radny wojewódzki Paweł
Wnukowski na swoim profilu
w mediach społecznościowych
dziękował w imieniu mieszkańców Sokółki Zarządowi Województwa - Marszałkowi Kosickiemu i Wiesławie Burnos za
wkład w rozwój naszego regionu.

się na ekranie… a potem eksplodował oślepiającym światłem.
- Co do…
Oficerowie zaczęli zrzucać z
głów swoje hełmy wizyjne. Niektórzy przecierali oczy jakby zostali oślepieni, niektórzy zatykali
w panice uszy.
- Jesteśmy atakowani! – krzyknął
któryś.
- Niemożliwe! – krzyknął komandor Xxin, zrywając się ze
swego siedziska. W centrum
kontroli zapanował chaos. Kosmici zaczęli meldować o nowych problemach. Czujniki statku głupiały. Wyskoczyła nowa
aktualizacja systemu. Wszystkie
kanały komunikacyjne padały
pod wpływem zakłóceń.
- Analiza zagrożenia! Już! –
krzyknął komandor.
Na ekranie wyświetlił się plan
budowy ziemskiej broni. Nic z
tego nie rozumiał. Czym do kosmicznego diabła są „fajerwerki”?
Nagle,
coś
zrobiło
BZZZZZZZZZZZZZZZZUUUUUUUUU i zgasły wszystkie światła, a komandor zobaczył
wszystkie gwiazdy.

Nic nie szło zgodnie z planem.
Kiedy odzyskał przytomność, leżał przywalony stalowymi rurami otoczony płonącymi resztami swojego statku kosmicznego.
Powoli do niego docierało, dlaczego przez tyle stuleci Ziemia
nie została podbita.
- He, he… mówiłem, że fajerwerki to świetna dywersja i nikt
nie zauważy jak strzelimy z tej
marsjańskiej haubicy. Wisisz mi
dychę, wnusiu.
- Spoko. O kurde… patrz na ten
złom… wygląda jak złoto. A ten
wichajster nawet chyba działa…
- He, he… no to nie tylko na złom
sprzedamy, ale i wojskowym też
jakąś technologie się upchnie!
Kamyk, gdzie cię wcięło!?
- Znalazłem skrzynkę z jakimiś
małymi modelami statków! I
mapę taktyczną! Od razu mówię, że to rekwiruje. Będzie do
kolekcji.
- No co za świr od gier bitewnych… no jak boga kocham…
ej, patrz wnusi, jeden przeżył.
Xxin, komandor kosmitów, który przysłuchiwał się niezrozumiałej rozmowie ziemian podniósł głowę.

- Kim… Czym… Kim jesteś?
– spytał starego ziemianina
wspartego na bojowym trójzębie nazywanego przez lokalną
ludność „widłami”.
- Eustachy Klops, zwany jako
„O nie, Boże, tylko nie on” oraz
jako dziadek Kotleta – starzec
odsunął kopniakiem rurę, która
przygniatała kosmitę i podniósł
go jednym gwałtownym szarpnięciem – Witaj na Podlasiu.
Potem Xxin zobaczył szybko
zbliżającą się pięść i gwiazdy.

Red.

Kamyk

ISSN 2450-999X
Wydawca:
Stowarzyszenie „Towarzystwo
Ziemia Sokólska”
Redakcja: ul. Białostocka 28
16 -100 Sokółka
redakcja@infosokolka.pl
www.infosokolka.pl
Redaktor naczelna: Aneta Tumiel

11 stycznia 2021 r.

7

Niby JEDEN, a wiele może! 1 %
Wiktoria Kulfan

Asia Szyłak

Cześć,

niej córeczki. O moich problemach zdrowotnych, o amputacji
nogi i zbiórkach pieniędzy pisano
już nieraz. Mieszkańcy naszego
powiatu wielokrotnie pokazywali,
jak wiele wspólnie mogą zdziałać,
dlatego zwracam się z ogromną
prośbą o przekazanie 1% podatku. To pozwoli mi na korzystanie
z rehabilitacji, naprawę protezy
oraz wymianę w niej zużytych elementów. Dzięki temu mam szansę funkcjonować lepiej niż przez
ostatnie 20 lat.
Osoby, które chciałyby wesprzeć mnie przekazując 1% właśnie na mnie, proszę w rozliczeniu
PIT wpisać numer KRS należący
do Fundacji Sokólski Fundusz
Lokalny. KRS 0000026308, Cel
szczegółowy: leczenie Asi.

jestem Wikusia, mam 5 lat,
mam cudownych rodziców, brata Szymka i psa. Z mamą często
muszę jeździć na turnusy rehabilitacyjne, ale daję radę :)
Wiktoria Kulfan cierpi na
bardzo rzadką chorobę Moebiusa, nie może się uśmiechać,
marszczyć brwi, ma astygmatyzm i nadwzroczność. Ma też
opóźniony rozwój psycho-ruchowy, ale bardzo nadrabia w innych
dziedzinach i robi OGROMNE postępy dzięki rehabilitacji.
Ostatnio dzięki nowej metodzie
elektrostymulacji nerwów twarzoczaszki zaczęła więcej rozmawiać.

Zabiegi rehabilitacyjne i logopedyczne, wciąż są nam niezbędne i, niestety, bardzo kosztowne. Prosimy o przekazanie 1%
podatku na Wikusię.
Z serca dziękujemy
Rodzice

Drodzy Państwo,

nazywam się Joanna Szyłak,
mam 34 lata, jestem mamą 7-let-

KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 30 916 Wiktoria Kulfan

Serdecznie pozdrawiam
Joanna Szyłak

KRS Fundacji SFL: 0000026308
Cel szczegółowy: leczenie Asi

DYŻUR APTEK
w 2021 roku
Powiat sokólski
Grafik dyżurów pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu sokólskiego w 2021 r.
Lp.

Nazwa apteki
z siedzibą w Sokółce

2021 r.
styczeń

luty

marzec

kwiecie

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

1, 11, 21, 31

10, 20

2, 12, 22

1, 11, 21

1, 11, 21, 31

10, 20, 30

10, 20, 30

9, 19, 29

8, 18, 28

8, 18, 28

7, 17, 27

7, 17, 27

1.

Apteka „Dbam o Zdrowie”
Pl. Kościuszki 17
tel. 736 697 812

2.

Apteka „Cef@rm 36,6”
ul. 1 Maja 17
tel. 85 711 23 86

2, 12. 22

1, 11, 21

3, 13, 23

2, 12, 22

2, 12, 22

1, 11, 21

1, 11, 21, 31

10, 20, 30

9, 19, 29

9, 19, 29

8, 18, 28

8, 18, 28

3.

Apteka „Melissa” *
ul. Grodzieńska 78
tel. 85 711 20 14

3, 13, 23

2, 12, 22

4, 14, 24

3, 13, 23

3, 13, 23

2, 12, 22

2, 12, 22

1, 11, 21, 31

10, 20, 30

10, 20, 30

9, 19, 29

9, 19, 29

4.

Apteka ogólnodostępna
ul. Sikorskiego 3
tel. 85 711 24 10

4, 14, 24

3, 13, 23

5, 15, 25

4, 14, 24

4, 14, 24

3, 13, 23

3, 13, 23

2, 12, 22

1, 11, 21

1, 11, 21, 31

10, 20, 30

10, 20, 30

5.

Apteka „Dr Max”
ul. Grodzieńska 6A
tel. 85 711 52 34

5, 15, 25

4, 14, 24

6, 16, 26

5, 15, 25

5, 15, 25

4, 14, 24

4, 14, 24

3, 13, 23

2, 12, 22

2, 12, 22

1, 11, 21

1, 11, 21, 31

6.

Apteka „Melissa”
ul. Grodzieńska 78
tel. 85 711 20 14

6, 16, 26

5, 15, 25

7, 17, 27

6, 16, 26

6, 16, 26

5, 15, 25

5, 15, 25

4, 14, 24

3, 13, 23

3, 13, 23

2, 12, 22

2, 12, 22

7.

Apteka „Na Białostockiej
Nowa Farmacja”
ul. Białostocka 8/10 lok. 1
tel. 85 711 24 62

7, 17, 27

6, 16, 26

8, 18, 28

7, 17, 27

7, 17, 27

6, 16, 26

6, 16, 26

5, 15, 25

4, 14, 24

4, 14, 24

3, 13, 23

3, 13, 23

8.

Apteka „Arnika”
Os. Zielone 3
tel. 85 711 95 80

8, 18, 28

7, 17, 27

9, 19, 29

8, 18, 28

8, 18, 28

7, 17, 27

7, 17, 27

6, 16, 26

5, 15, 25

5, 15, 25

4, 14, 24

4, 14, 24

9.

Apteka „Melissa” **
ul. Grodzieńska 78,
tel. 85 711 20 14

9, 19, 29

8, 18, 28

10, 20, 30

9, 19, 29

9, 19, 29

8, 18, 28

8, 18, 28

7, 17, 27

6, 16, 26

6, 16, 26

5, 15, 25

5, 15, 25

10.

Apteka „Pharmacia”
ul. Białostocka 128
tel. 85 307 04 34

10, 20, 30

9, 19

1, 11, 21, 31

10, 20, 30

10, 20, 30

9, 19, 29

9, 19, 29

8, 18, 28

7, 17, 27

7, 17, 27

6, 16, 26

6, 16, 26

* Dyżury pełnione w zastępstwie apteki „Melissa” z siedzibą w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 9A
** Dyżury pełnione w zastępstwie apteki „Melissa” z siedzibą w Sokółce przy ul. Sikorskiego
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