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Zakończenie budowy skrzyżowania obok m. Nowy Dwór
3 marca odbyło się spotkanie podsumowujące remont
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 670 i powiatowej nr
1249B w pobliżu miejscowości
Nowy Dwór. Podczas wydarzenia obecni byli m.in.: Radny
Sejmiku Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski, Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy, Wójt Gminy Nowy Dwór
Andrzej Humienny, Członek
Zarządu Powiatu Kazimierz
Łabieniec oraz Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Mariusz Nahajewski.
Dzięki współpracy trzech
samorządów, lokalnej gminy i
ich przedstawicieli z Wójtem
Andrzejem Humiennym na czele, Starostą Piotrem Rećko, Wicestarostą Jerzym Białomyzym i
Członkami Zarządu oraz radnymi powiatowymi a także Zarządem Województwa Podlaskiego
doszło do wspaniałej inwestycji,
której dzisiaj odbywa się zwień-

czenie - mówił Radny Sejmiku.
Wykonany remont, czyli
korekta geometrii skrzyżowania, skanalizowanie go oraz
wykonanie lewoskrętów ma
poprawić bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.
Cieszy nas bardzo, że współpracując z samorządami, możemy poprawiać infrastrukturę
drogową, a co za tym idzie, jakość życia mieszkańców. To waż-

ne wydarzenie dla mieszkańców
Powiatu, a szczególnie Nowego
Dworu - mówił Wicestarosta
Jerzy Białomyzy.
Osiem lat temu zacząłem
zabiegać o remont tego skrzyżowania. Przewinęło się to przez
trzech marszałków, ale do trzech
razy sztuka. W końcu realizacja
tej inwestycji doszła do skutku –
dodał Wójt Nowego Dworu.

Zastępca Dyrektora PUP Antoni Hrynkiewicz
odchodzi na emeryturę

25 lutego w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Sokółce odbyło się uroczyste pożegnanie zastępcy Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Sokółce Antoniego Hrynkiewicza, który odchodzi na zasłużoną emeryturę.
Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Sokółce Małgorzatą Ejsmont, kierownikami
działów oraz pracownikami
PUP-u złożyli serdeczne podziękowania za zaangażowanie,
profesjonalizm i solidną oraz
wzorową współpracę. Nie zabrakło kwiatów, upominków, życzeń
zdrowia i realizacji pasji na czas
zawodowego odpoczynku.
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ANTONI HRYNKIEWICZ
przez 24 lata pełnił funkcję
radnego miejskiego a przez 14
lat był Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.
To osoba niezwykle oddana i zaangażowana w działalność publiczną i społeczną.
W czasie jego kadencji (20112014) wybudowano oczyszczalnię ścieków, zmodernizowano
ujęcia wody, zmodernizowano
szkoły, hale sportowe, boiska i
zrealizowano wiele inwestycji
poprawiających infrastrukturę
i życie mieszkańców. Przez ponad 15 lat był aktywnym działaczem Związku Gminnego OSP

RP Gm. Dąbrowa Białostocka
oraz nieprzerwanie przez 13 lat
pełnił funkcję społeczną Prezesa Zarządu Gminnego OSP RP.
Dzięki jego działaniom Związek
Gminny OSP RP Gminy Dąbrowa Białostocka został wyposażony w sprzęt oraz wozy
strażackie.
Od 30 lat pan Antoni
Hrynkiewicz działa w Lidze
Obrony Kraju, bierze udział w
zawodach strzeleckich. Jest oddany pracy na rzecz ochrony
miejsc pamięci narodowej – to
on był inicjatorem budowy pomnika gen. Nikodema Sulika w
Dąbrowie Białostockiej w 1989
roku.
Od 1989 r. stale współpracuje ze Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i
byłych Więźniów Politycznych.
Za zasługi w działalności
na rzecz społeczności lokalnej
został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem
Zasługi.
Panu Antoniemu życzymy
wszystkiego najlepszego, dużo
zdrowia oraz odpoczynku na zasłużonej emeryturze.
opr. mb

Wartość zadania to 1 325
819,16 zł, wykonawcą był P.U.H.
KAMPOL Barbara Szymczyk.
Wykonano nawierzchnię z mie-

szanki mineralno-bitumicznej,
z kostki brukowej betonowej,
przepusty drogowe z blachy falistej, elementy bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz roboty
towarzyszące.
Na zakończenie tradycyjnie przecięto wstęgę.
ASA

Na iglicy zrobione…
Twórczyni ludowa, członkini KGW w Łapiczach „Łapiczanki” pani STANISŁAWA
OSTROWSKA (rocznik ’42) od
urodzenia związana jest z Krynkami i okolicą. Tu spędziła swoje
młode, dorosłe i obecne seniorskie lata. Jest matką, babcią i prababcią. Robienia na tzw. „iglicy”
nauczyła się od swojej, nieżyjącej
już, sąsiadki Genowefy Szamruchkiewicz ponad 50 lat temu. Pomysły i wzory tworzy samodzielnie, czerpiąc z różnych inspiracji.
Praca z iglicą jest pasją pani
Stanisławy i pochłania ją całkowicie. Pani Stanisława to także
osoba bardzo aktywna i często
towarzyszy zebraniom i wszelkim aktywnościom Koła. Jej wyroby trafiły do niemal każdego
zakątka świata do USA, Kanady,
czy Francji. W latach świetności
„Cepelii” jej rękodzieła były także dostępne w sklepach tej sieci.
Na Podlasiu, także w Krynkach, w niektórych oknach wciąż
wiszą pięknie haftowane firany, a
w domach na stołach leżą bogato
zdobione obrusy. Młodzi ludzie
także odkrywają to wzornictwo
na nowo.
Iglica jest jedną z ginących
technik tkackich, która wymaga
ogromnej cierpliwości, zręczności manualnych i jest bardzo
czasochłonna. Koronki siatkowe

polegają na wiązaniu stale tego
samego węzełka jedną nicią.
Dzięki temu powstaje siatka,
której oczka wypełniane są później haftem. Dawnej ta technika
była wykorzystywana przez myśliwych i rybaków do wyplatania
sieci. Ze względu na walory estetyczne spodobała się kobietom,
które uczyły się tej sztuki od siebie wzajemnie i wykorzystywały
ją np. jako zdobienia do ubioru.
Bogactwo wzornictwa jest bardzo duże.
Ze względu na fakt, iż coraz
więcej osób zaczyna doceniać tradycyjne rękodzieło w czasach zalewu tandetą i plastikiem KGW
„Łapiczanki” postanowiło promować lokalnych twórców, których mamy tu bardzo dużo (malarzy, garncarzy, itd.). Chcemy
ocalić od zapomnienia twórczość
lokalną. Planujemy zrobić wystawę powstałego rękodzieła.
Tekst na podst. Ewa Wilczyńska
KGW „Łapiczanki”

Są konie, są i powozy...

Zakupiliśmy dwa konie, a w tym tygodniu dwa powozy konne dla
uczniów SOSW. Dziękujemy panu Staroście Piotrowi Rećko! Już widzę
radość naszych dzieci i młodzieży, kiedy wybierzemy się na pierwszą wycieczkę!
Źródło: Fb SOSW w Sokółce
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Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” przypada 1 marca, tego dnia w 1951 r. w
więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz
Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i
jego najbliżsi współpracownicy:
Adam Lazarowicz, Mieczysław
Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol
Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu. Tę
rocznicę obchodzimy od 2011 r.

Tegoroczne obchody zorganizował Powiat Sokólski, Sokólski
Pododdział Kawalerii im. 10.
Pułku Ułanów Litewskich oraz
Klub historyczny im. kpt Franciszka Potyrały „Oracza”.
Wieczór pamięci rozpoczęto mszą św. w kolegiacie pw.
św. Antoniego Padewskiego.
W nabożeństwie uczestniczył
Starosta Sokólski Piotr Rećko,
Przewodniczący Rady Powiatu
Sokólskiego Krzysztof Krasiński, Dyrektor Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym Daniel Supronik, Dyrektor

„POWIAT SOKÓLSKI Dziedzictwo
historyczno-kulturowe”
Starosta Sokólski Piotr Rećko gościł w swoim gabinecie dr.
Grzegorza Ryżewskiego, autora
publikacji pt. „POWIAT SOKÓLSKI - Dziedzictwo historyczno-kulturowe” – książki, na
którą czekało wielu pasjonatów
regionaliów, starannie wydrukowanej i wydanej przez Powiat
Sokólski.
Podczas spotkania Starosta serdecznie podziękował autorowi za rzetelną pracę nad tą
obszerną, niezwykle bogatą w
treści, archiwalia i materiał fotograficzny publikacją.
Grzegorz Ryżewski:
Nie jest to monografia historyczna i nie rości sobie pretensji
do wyczerpania tematu w jakiejkolwiek dziedzinie. Jest to raczej
prezentacja najciekawszych –
moim zdaniem – miejsc i pamiątek tego obszaru.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko:
Bardzo brakowało nam
opracowania, które w rzetelny
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sposób przedstawiałoby dzieje
gmin naszego powiatu i akcentowało miejsca ważne dla lokalnej
kultury i historii. Sądzę, że każdy
z chęcią przeczyta o bliskich jego
sercu miejscowościach, ludziach,
wydarzeniach z przeszłości.
PAZA

Wydziału Promocji Zbigniew
Dębko z pracownikami urzędu,
uczniowie klas mundurowych
ZS w Sokółce pod opieką Stanisława Marchiela, członkowie
Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów
Litewskich, Klubu historycznego im. kpt Franciszka Potyrały
„Oracza” oraz mieszkańcy Sokółki.
Po mszy uczestnicy z flagami upamiętniającymi Żołnierzy
Wyklętych przeszli pod dawną
siedzibę UB. Tam głos zabrał
Krzysztof Promiński. W tym
budynku ściany były czerwone
od krwi, a jęki przesłuchiwanych
było słychać na ul. Białostockiej.
To tutaj mieszkali ‘królowie’, którzy decydowali - kto ma żyć, a kto
nie… Ich ofiary miały być pogrzebane na zawsze, pogrzebane
w naszej pamięci, ale stały się
ziarnem. To ziarno kiełkuje bardzo powoli. (…) Wiele ofiar do tej
pory nie ma swojego grobu. Na
pewno będziemy robić wszystko,
by przywrócić im tożsamość.

Starosta Sokólski Piotr
Rećko dziękował m.in. współorganizatorom: Dziękuję naszym
wspaniałym patriotom sokólskim za to, że pomimo pandemii
nie zapominacie o tych, którzy
oddali swoje życie za to, żebyśmy
żyli w wolnej Polsce. Dziękuję
również księżom - proboszczowi ks. Jarosławowi Ciuchnie za
mądrość, która płynęła z dzisiejszego kazania, za wybitną, intelektualną umiejętność przekazywania wartości, a dziekanowi ks.
Stanisławowi Gniedziejko za to,
że zawsze kultywuje pamięć o naszych patriotach i uczestniczy we
wszystkich uroczystościach narodowych. (...) Żołnierze Wyklęci
byli prekursorami naszej wolności. To oni rozpoczęli marsz,

który kontynuowali robotnicy w
1956 r., studenci w 1968 r., stoczniowcy w 1970 r., aż po rok 80ty… i wspaniały pontyfikat Jana
Pawła II. To oni rozpoczęli ten
wielki marsz ku wolności, za to
im dzisiaj oddajemy hołd.
Po wspólnym odśpiewaniu
Hymnu Polski, Krzysztof Promiński odczytał Apel Pamięci.
Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili
znicze pod tablicą upamiętniającą ofiary Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Sokółce. Na koniec wspólnie
odmówiono modlitwę.
Patrycja A. Zalewska

Posiedzenie Zarządu Powiatu
Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu 26.02. podjęto
uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2021 oraz
w sprawie powołania komisji
oceniającej pod względem merytorycznym wnioski o wsparcie finansowe rozwoju sportu w
roku 2021.
Zarząd ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na
prace konserwatorskie, restau-

ratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków znajdujących
się w Powiecie.
Zarząd zawarł umowę z
gminą Suchowola w sprawie
przekazania dotacji w 2021
roku na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów ZS na zawody
sportowe oraz na dofinansowanie działalności Powiatowej
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
ZS. Ponadto Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski: Klubu
CSA w Dąbrowie Białostockiej
o zwolnienie z opłat za korzystanie z obiektów sportowych
ZS w Dąbrowie Biał. i ZSZ w
Sokółce, Centrum Trzech Kultur w Suchowoli o rozważenie
współpracy w zakresie organizacji wspólnych wydarzeń związanych z żydowskim dziedzictwem, wniosek Dyrektora PZD
w Sokółce o przyjęcie przez
powiat dróg zlokalizowanych w
obrębie Różanystok.
Zarząd zawarł umowę z
gminą Szudziałowo o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1262B od drogi powiatowej nr
1261B – Zwierżany - kol. Zwierżany”.

Zatwierdzono rozliczenia
dotacji udzielonej w 2020 r. Stowarzyszeniu „Sursum Corda” z
siedzibą w Nowym Sączu na realizację zadania polegającego na
prowadzeniu punktu udzielenia
nieodpłatnej pomocy prawnej
w Dąbrowie Białostockiej oraz
prowadzeniu punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w Suchowoli.
Zarząd rozstrzygnął postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu
sportowego przy ZSZ w Sokółce – Projekt pn. „Modernizacja
Infrastruktury Sportowej przy
Zespole Szkół Zawodowych
im. E. Orzeszkowej w Sokółce”
finansowany m.in. z RPO Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020.
Podczas posiedzenia zostało rozstrzygnięte również postępowanie w przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej.
KGA

8 marca 2021 r.

3

XXXVI Sesja Rady
Powiatu Sokólskiego
XXXVI Sesja Rady Powiatu 26 lutego odbyła w zdalnym
trybie, uczestniczyło w niej 18
radnych. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Sokólski za r. 2020 zreferowała Dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych w Starostwie
Powiatowym Anna Marta
Aniśkiewicz. W wyniku analizy stwierdzono, że płace nauczycieli w Powiecie Sokólskim
na jednym szczeblu awansu nie
osiągnęły wysokości średnich wynagrodzeń wymaganych przepisami ustawy Karta Nauczyciela.
Na szczeblu nauczyciel-stażysta
różnica ta wynosiła 1807,94 zł.
W przypadku nieosiągnięcia
w roku podlegającym analizie
średnich wynagrodzeń, organ
prowadzący szkołę ustala kwotę
różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia
dla nauczycieli w danym roku, a
iloczynem średniej liczby etatów
nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń
nauczycieli i wypłaca dodatki
uzupełniające do 31.01. Pismo
o dokonanie wypłat dodatków
uzupełniających zostało wysłane do szkół 27.01 w tym samym
dniu również sprawozdanie z
wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli zostało przedstawione na posiedzeniu Zarządu Powiatu i przesłane dyrektorom
szkół i placówek, Przewodniczącemu Rady Powiatu, RIO oraz
związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
Kolejny punkt „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół i placówek
niepublicznych prowadzonych
na terenie powiatu oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania” ponownie zreferowała Dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych.
Wprowadzone
zmiany mają na celu doprecyzowanie danych o liczbie uczniów,
wychowanków, dzieci objętych
wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji
Oświatowej wg stanu na pierwszy dzień miesiąca danego roku
kalendarzowego.
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Rozpatrzenie
projektu
uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2021-2033 – punkt zreferowała
Skarbnik Powiatu Anna Jolanta Piszczatowska. W Wieloletniej Prognozie finansowej na
lata 2021-2033 wprowadzono
na podstawie sprawozdań za rok
2020 wolne środki wynikające
z rozliczenia roku 2020. Planowany deficyt roku 2021 wynosi
7 529 344,12 zł i planuje się go
pokryć wolnymi środkami w
kwocie 5 340 624,74 zł, przychodami z wynikających, z rozliczenia środków określonych w art.
5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji
na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z
udziałem tych środków w kwocie
2 188 719,38 zł. Pozostałe wolne środki w kwocie 7 083 662,29
zł planuje się przeznaczyć na
pokrycie planowanego deficytu
lat następnych i wykup obligacji w latach: w r. 2022 kwotę
1 098 351,58 zł przeznacza się na
pokrycia planowanego deficytu,
w r. 2023 kwotę 2 000 000,00 zł
przeznacza się na pokrycia planowanego deficytu oraz kwotę
1 350 000,00 zł na wykup obligacji, w r. 2024 kwotę 1 650 000,00
zł przeznacza się na wykup obligacji, w r. 2025 kwotę 985 310,71
zł przeznacza się na wykup obligacji. Budżet deficytowy planuje
się na rok 2023. Ma to związek
głównie z zaplanowanymi znacznymi kwotami inwestycji, w tym
wieloletnich. Od 2024 r. planuje
się znaczny spadek wydatków
majątkowych w celu wypracowania nadwyżki budżetu, która
umożliwi pokrycie wykupu obligacji. Wypracowane na koniec
roku 2020 wolne środki pozwolą
na dofinansowanie pokrycia zaciągniętych zobowiązań do 2025
roku.
Zadanie pn. „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez
modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej” wykreślono z
wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z przeniesieniem
realizacji całości zadania na rok
2021.
Punkt „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Sokólskiego na
rok 2021” również zreferowała
Skarbnik Powiatu.
Starosta Sokólski Piotr Rećko: Przystąpiliśmy do remontu
budynku, który otrzymaliśmy

Oto ONI! Wspaniała wystawa
w sokólskim Klubie Senior+
Jeszcze do 18 marca w
sokólskim Klubie Senior+ będzie można obejrzeć wspaniałą wystawę fotograficzną pt.
„Oto My”, która dostępna była
wcześniej tylko społeczności
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Przypomnijmy, głównymi bohaterami wystawy są
uczniowie SOSW, ustylizowani
z pomysłem w zgodzie ze swoimi pasjami, osobowościami i
ogromnym potencjałem, ale i
dystansem i humorem.
Wystawa objęta jest patronatem Starosty Sokólskiego
Piotra Rećko.
Wystawa jest dostępna od
piątku do poniedziałku (z wyłączeniem czwartku), w godzinach od 8.00 do 15.00 w Klubie

od gminy Dąbrowa Białostocka.
Jest to budynek po starym gimnazjum w Różanymstoku. W
pierwszej fazie będą tam warsztaty terapii zajęciowej, a później
rodzinne domy dziecka. Chcemy
tam przeprowadzić generalny
remont z naszą ekipą remontowo-budowlaną.(...) Jest tam potrzebne ogrzewanie podłogowe,
chcemy tak jak w Synagodze w
Suchowoli wprowadzić pompę
ciepła i fotowoltaikę. Na razie
jest nam potrzebne 60 tys. zł.
Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przez
komisje, został on przegłosowany 17 głosami „za”.
W
punkcie
wnioski,
oświadczenia radnych, radny
Jerzy Omielan poinformował
o zbiórce, którą przeprowadził
na rzecz pogorzelca z Olszanki.
Dzięki ofiarności koleżanek i kolegów radnych udało się zebrać
1100 zł. Dziękuję bardzo w imieniu swoim i pogorzelców. PAZ

„Senior+”, przy ul. Lelewela 1C.
Ekspozycja składa się z 27
zdjęć wydrukowanych na płótnie. Pomysłodawczyniami i realizatorkami są nauczycielki z
SOSW: Marta Kawrygo-Leonowicz, Oliwia Burdyńska-Bilmin,
Grażyna Tymoszuk oraz Ewa
Wińska. Na wystawie można
również zobaczyć 8 wielkoformatowych prac przedstawiających portrety dzieci, autorstwa
Agnieszki Sielewicz.
Dyrektor SOSW Elżbieta
Szomko: Wystawa łamie stereotypy negatywnego postrzegania niepełnosprawności, które
wciąż są zakorzenione w społeczeństwie. Autorki w wyjątkowy
sposób pokazały, jak bogata jest
osobowość, wdzięk, niezwykłość
oraz życie osób niepełnospraw-

nych intelektualnie. Prace nad
wystawą trwały około miesiąca,
ponieważ, jak mówią realizatorki, dzieci nie zawsze wierzyły w
swoje siły i możliwości.
Gdy ujrzałam pierwszy raz
zdjęcie mojej córki na wystawie,
nie poznałam jej. Towarzyszyło
mi ogromne wzruszenie. Trud i
wkład pracy pań, które nad tym
pracowały jest bardzo duży mówiła mama portretowanej
uczennicy Małgosi.
Dyrektor Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym Zbigniew Dębko w
imieniu Starosty podziękował
pomysłodawczyniom, Dyrektor
SOSW oraz uczniom i rodzicom
za wkład, czas i serce włożone w
przygotowanie wystawy.
Efekt zachwyca! ASA

Strażacki Mercedes-Benz
‘83 trafił do Starostwa

Zarząd Powiatu Sokólskiego podpisał uchwałę w sprawie
nieodpłatnego przyjęcia na
potrzeby Starostwa Powiatowego samochodu strażackiego
marki Mercedes-Benz z roku
1983. Wóz symbolicznie przekazał Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
Dariusz Wojtecki. Samochód

strażacki przez lata służył w jednostce OSP w Kuźnicy. Obecnie
nie nadaje się do udziału w akcjach gaśniczo-ratowniczych i
będzie uświetniał imprezy organizowane przez Powiat oraz
propagował ideę pożarnictwa w
naszym regionie.
Referat Promocji
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Pani Leoniu, spotykamy
się, niebezpośrednio niestety,
na okoliczność lutową, zazwyczaj o tej porze już znalibyśmy
interpretującą najlepiej Pani
wiersze młodzież... Gdyby nie
ta, odmieniana przez wszystkie
przypadki „pani na P”, pewnie
studzilibyśmy emocje po jubileuszowym XX Regionalnym
Konkursie Recytatorskim Pani
poezji „Między milczeniem a
krzykiem”...

LEONARDA SZUBZDA
„Piękno ocaleje i ocala”

Bardzo bym chciała, żeby
tak było. Żałuję, że jubileuszowe spotkanie konkursowe nie
może w tym roku się odbyć. Za
każdym razem konkurs był dla
mnie wyjątkowym, poruszającym przeżyciem. Czekałam na
to, co wniosą do moich słów,
przemyśleń i życiowych doświadczeń młodzi ludzie. A oni
- zawsze mnie zadziwiali, wzruszali i zarażali młodością...W
każdej edycji byli recytatorzy,
którzy szczególnie wyróżniali
się indywidualną interpretacją
moich wierszy i siłą przekonywania, że doskonale wiedzą i
rozumieją to, co mówią.
20 lat - to szmat czasu, czy
któryś z konkursów wyjątkowo
Pani zapamiętała?
Wszystkie edycje pamiętam. Często wracam do zdjęć,
list uczestników i protokołów.
Miałam nadzieję spotkać - przynajmniej niektórych - dawnych
recytatorów, szczególnie tych
sprzed wielu lat, dorosłych,
zmienionych i może innych, a
może takich samych?
Pamiętam uczniów ze
szkół białostockich, sokólskich,
z Korycina, Supraśla, Suchowoli, Wasilkowa, Radziłowa,
Krasnegoboru, Knyszyna, Moniek, Różanegostoku, Dąbrowy Białostockiej i wielu innych
miejscowości. Szczególnie tych,
którzy wydobywali ze słów ich
głębię, to co pod spodem, nienazwane a bardzo ważne.
Kochani, może czytacie te
słowa? Pozdrawiam Was! Przytulam i dziękuję!
Dziękuję także organizatorom spotkań w Korycinie,
szczególnie ich inicjatorce Pani
Małgosi Glińskiej, wszystkim
nauczycielom polonistom, opiekunom i rodzicom uczniów.
Mija rok odkąd musieliśmy się pozamykać. Jeśli jesteśmy czynni zawodowo, a naszą
branżę tylko „drasnęło” - mamy
to szczęście, że wychodzimy,
spotykamy ludzi, rozmawiamy,
ale dzieci odchorowują lock
down i odseparowanie od ró-
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wieśników, seniorzy także bardzo źle go znoszą, chyba Pani to
potwierdzi? Jaki to był dla Pani
rok?
Miniony rok dla nikogo
nie był dobry. Także dla mnie.
To nie jest czas dla wrażliwych,
którym choruje nie tylko ciało
ale i dusza. Osaczeni informacjami o zakażeniach, chorobach
i śmierci, wiadomościami, które
przytłaczają i paraliżują, kurczymy się w sobie i zamykamy
w kokonie strachu. Tęsknimy za
dawnym światem, spotkaniami i
rozmowami w realu. Nie wiemy,
co zmieni w ludziach czas zama-

skowania i zamknięcia, jacy będziemy, jeśli ocalejemy? Staram
się wierzyć, że lepsi.

Jakie są Pani sposoby na
obłaskawianie tego trudnego
czasu...

Czy ten czas sprzyjał powstawaniu nowych strof?

Nikomu nie jest łatwo, ale
próbuję... Przede wszystkim
staram się nadmiernie nie użalać nad sobą, dostrzegać dobro,
które otrzymałam i nadal mimo obecnej sytuacji - otrzymuję, dostrzec innych, szczególnie tych, którzy mają gorzej
bo los ich bardziej doświadcza,
okazać zainteresowanie, pamięć
i wsparcie... Modlę się, teraz z
większą wiarą w skuteczność...
Szukam zajęć, które zajmą i
głowę i ręce... Zawsze któryś ze
sposobów zadziała.

Niestety, nie. Zaskoczona
i bezgranicznie zdziwiona tym,
co się dzieje, przeważnie milczę.
Nie tracę jednak wiary, że z
tych trudnych doświadczeń,
przemyśleń, refleksji i przewartościowań mogą kiedyś urodzić
się nowe wiersze.

Nakładem Powiatu Sokólskiego ukazał się album zatytułowany „Jak tu nie pisać wierszy? Tyle piękna naokoło”, Pani
poezja jest tam bardzo szeroko
obecna, proszę podzielić się z
nami refleksjami po lekturze
całości... Czy Pani wersy dobrze
się czują pomiędzy fotografiami pięknej lokalnej natury?
Album jest niezwykłym
prezentem w „czasach zarazy”. Dowodem na to, że piękno
ocaleje i ocala. Zredagowany z
wielką starannością i czułością!
przez Panią, pięknie wydany - album zachwyca i wzrusza. Przede
wszystkim fotografie - delikatne
i jednocześnie niepokojące, budzą wiele refleksji i pytań. Poeci
(cieszę się, że jestem w ich doborowym towarzystwie) dodali
słowa i tak powstała artystyczna
całość będąca pochwałą zwyczajności i zaproszeniem do
wędrówki przez znajome łąki,
lasy i pola, ugory kwitnących
maków, chabrów i rumianków,
przez wsie z ocalałymi drewnianymi domami i babcinymi
ogródkami, z lasem łubinów i
malw zaglądających do okien,
obok kościołów, cerkwi, meczetów i kapliczek, pod kojącym
błękitem nieba, teatrem chmur,
tęczowym znakiem przymierza Boga z człowiekiem, obok
samotnych dzikich jabłoni na
miedzach, podziwiając przeloty
ptaków, wierność bocianów, potęgę zadomowionych w naszym
terenie żubrów...
To ważne - wędrować, mieć
kontakt z przyrodą, doświadczać jej ocalającej mocy. „Życia
nie poczujesz siedząc w miękkim fotelu” przypomina ks. Dariusz Sańko, „By coś się stało/ z
wyblakłym życiem/przetkaj je
nicią/ najprostszych zdarzeń”
dodaje Marta Wojewódzka-Szoda, „Boże/miej w opiece/
każdą ścieżkę źdźbło/prośbę
kruchą/ sen i dzień” uzupełnia
Romuald Narel.
Album to pozostawiony
dla przyszłych pokoleń ślad po
jego twórcach, autorach zdjęć i
wierszy, ich wrażliwości i fascynacjach, to próba ocalenia od
zapomnienia otaczającego nas,
a często niedostrzeganego piękna, które - według F. Dostojewskiego - „zbawi świat!”
Dziękuję serdecznie za
rozmowę i ciepłe słowa pod adresem naszego wspólnego dziełka...
Pytała Aneta Tumiel

Fotografia archiwalna z XIX Regionalnego Konkursu Recytatorskirgo w Korycinie, rok 2020.
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Luty w bibliotece

Zapraszamy do uczestnictwa w programie
pn. „Aktywny Samorząd”
Zadania programu, które
będą realizowane w roku 2021:
1) zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
2) uzyskanie prawa jazdy;
3) zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
4) zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania;
5) szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania;
6) utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego, zakupionego
w ramach programu;
7) zakup wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym;
8) utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub
wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym;
9) zakup protezy kończyny, w
której zastosowano. nowoczesne rozwiązania techniczne, tj.
protezy co najmniej na III poziomie jakości;
10) utrzymanie sprawności
techn. posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techn.,

(co najmniej na III poziomie jakości);
11) zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego
do wózka ręcznego;
12) utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub
przedszkolu albo pod inną tego
typu opieką);
13) uzyskanie wykształcenia na
poziomie wyższym.
Adresatami programu są
osoby z niepełnosprawnością.
Wnioski o dofinansowanie w ramach programu należy składać w dedykowanym
i bezpłatnie udostępnionym
programie Systemu Obsługi
Wsparcia finansowanego ze
środków PFRON.
Nabory w SOW w obu modułach programu uruchomione
zostaną nie później niż 1 marca
2021 r.
Szczegółowe informacje na
temat pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd” dostępne
są na stronach internetowych:
Aktywny samorząd w 2021 roku
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pfron.org.pl, www.sokolka-po-

wiat.pl/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-sokolce/
oraz w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, tel. 85
711 08 83, w godz. 7.00-15.00,
e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl
PCPR w Sokółce

Wesołe
maseczki
Firma Agroma Sokółka
przekazała uczniom Szkoły
Podstawowej im. A. Mickiewicza w Babikach kolorowe maseczki ochronne, które bardzo
spodobały się dzieciakom.
Ciekawy dizajn zachęca do
przestrzegania zasad epidemiologicznych. Czytamy w korespondencji SP w Babikach

Zapraszamy do uczestnictwa w programie
p.n. „Aktywny Samorząd”
w roku 2021

AKCJA-REHABILITACJA!
Zadania programu,
które będą realizowane
w roku 2021:
Aukcja
charytatywna
na rzecz dzieciaków
1) zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
i młodzieży z sokólskiego SOSW
2) uzyskanie prawa jazdy;

3) zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
imieniu
organizato-lub jego
Drugi
- to kopia
obrazu Tamary
Dame”. Zapraszamy do licytacji
4)W zakup
sprzętu elektronicznego
elementów
oraz oprogramowania;
szkolenia w zakresie
obsługi nabytego
w ramachpt.programu
sprzętu w
elektronicznego
ra -5) Stowarzyszenia
na Rzecz
Łempickiej
„Autoportret
wszystkich przedmiotów wyi oprogramowania;
Wspierania
Osób Niepełnozielonym bugatti” (50x65cm),
stawionych na aukcje przez lu6) utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego
sprawnych
„Pod Skrzydłami”
najdroższej polskiej malarki. W
dzi o wielkich sercach. „Bawmy
w ramach programu;
serdecznie
zapraszamy
na
licy1929
r.
praca
była
na
okładce
się, aby pomóc!” PAZA
7) zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
tacje8) charytatywne
na
portalu
niemieckiego
magazynu
„Die
utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie
społecznościowym
elektrycznym; FB pn. „Akcja-Rehabilitacja”,
z których
9) zakup protezy kończyny,
w której zastosowano. nowoczesne rozwiązania techniczne, tj.
co najmniej
na III poziomie
dochódprotezy
zostanie
przekazany
na jakości;
10) utrzymanie
sprawności
turnus
rehabilitacyjny
osóbtechn.
nie- posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania
techn., (co najmniej na III poziomie jakości);
pełnosprawnych
oraz potrzeby
11) zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do
uczniów Specjalnego Ośrodka
wózka ręcznego;
Szkolno-Wychowawczego
im. poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka
12) utrzymanie aktywności zawodowej
J. Korczaka
w Sokółce.
Do zdoprzebywającego
w żłobku
lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką);
bycia
mnóstwo
świetnych
13) jest
uzyskanie
wykształcenia
na poziomie wyższym.

fantów, rękodzieło, słodkości,
Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością.
bony na usługi i m.in. dwa obdofinansowanieprzez
w ramach programu należy składać w dedykowanym
razyWnioski
olejne o podarowane
i bezpłatnie
udostępnionym
programie Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze
Starostę
Sokólskiego
Piotra
środków PFRON.
Rećko autorstwa Patrycji A.
Zalewskiej.
Pierwszy
nich programu uruchomione zostaną nie później niż
Nabory w SOW
w obuz modułach
1 marca
2021 r.
- żubry
(100x120cm)
na podstawie
zdjęciainformacje
R. Stasiewicza.
Szczegółowe
na temat pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dostępne są
na stronach internetowych:

8 samorząd
marcaw2021
r.- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6Aktywny
2021 roku
(pfron.org.pl)
www.sokolka-powiat.pl/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-sokolce/

Luty w sokólskich oddziałach Biblioteki Publicznej obfitował w liczne zajęcia i warsztaty
online.
2 lutego z okazji Dnia
Niedźwiedzia na profilu Filii
Bibliotecznej Nr 2 czytany był
fragment książki pt. „Masza
i Niedźwiedź. Najpiękniejsze
opowieści”. 3 lutego z okazji
rocznicy urodzin Ignacego Krasickiego odbyły się warsztaty
literackie. Po wysłuchaniu bajki
pt. „Lew i zwierzęta” dzieci zostały zaproszone do udziału w
zabawie literackiej, a trzy najlepsze prace nagrodzono maskami na karnawałowe zabawy.
W ramach akcji promującej
twórczość lokalnych poetów został odczytany wiersz Krystyny
Gudel pt.: „Lutowa rymowanka”, opisujący piękno lokalnej
przyrody. Z racji obchodów
Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu (9 lutego)
Oddział dla Dzieci wspólnie z
Komendą Powiatową Policji w
Sokółce przygotował warsztaty
edukacyjne ph. „Pomyśl, zanim
zadziałasz w sieci”. Przeczytany został fragment książki pt.
„Sieciaki. Misja: Bezpieczny Internet” Łukasza Wojtasika - eksperta do spraw bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży w Internecie.
17 lutego czyli w Dzień Kota do
zabawy uczniów klasy Ia ze SP
3 w Sokółce zaprosiła Filia nr

1. Bibliotekarki zaprezentowały
film z autorską bajką „Marzenia
czarnego kota”, który zainspirował do zabawy plastycznej.
21 lutego w Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego Oddział dla Dzieci przygotował
prezentację, przypominającą
zasady poprawnego i kulturalnego posługiwania się językiem
polskim. Zaś Filia nr 1 przygotowała film z bajką o alfabecie
oraz zabawę literacko-plastyczną dla dzieci z Przedszkola nr
2 w Sokółce. Sześciolatki miały
możliwość sprawdzenia znajomości liter i udziału w konkursie na budowanie wyrazów. 26
lutego w Dzień Dinozaura, na
profilu filii wiejskich (w St. Rozedrance oraz w St. Kamionce)
pojawiły się filmy „Dzień Dinozaura” oraz film z bajką „Franek
na konkursie ryków” Pawła
Księżyka.
Mimo ograniczonych możliwości spowodowanych sytuacją
pandemiczną, staramy się, by
oferta biblioteczna była atrakcyjna dla jak najszerszego grona
Czytelników. Szukamy nowych
kanałów, dzięki którym dotrzemy do odbiorców, zainteresujemy
ich naszymi zasobami, ale także
zainspirujemy do utrwalania dobrych nawyków czytelniczych.
Tekst na podst:
Biblioteka Publiczna w Sokółce

Powiat Sokólski

Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza
Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Sokólskiego
i na stronie www.sokolka-powiat.pl został umieszczony na okres
21 dni, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie, dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Różanymstoku,
gm. Dąbrowa Białostocka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 5/30 o powierzchni 0,2255 ha.
Szczegółowe informacje o nieruchomości są dostępne w Starostwie Powiatowym w Sokółce, przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, pokój nr 70 lub 95, tel. (85) 711 08 44 (82).
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W ostatnim czasie Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce zaobserwował
zwiększoną ilość skarg i wniosków Konsumentów tyczących
się obecnej sytuacji w kraju i
związanych z tym realizacji
umów, wykonywania usług,
zwrotu zaliczek itp.
W związku z tym Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przedstawia najważniejsze informacje dotyczące najczęściej
pojawiających się problemów.
ZAWIERANIE UMÓW
NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA
LOKALEM
PRZEDSIĘBIORSTWA
Dużych problemów dostarcza Konsumentom jak dało
się to zaobserwować od dłuższego czasu dokonywanie przez
nich zakupów poza lokalem
przedsiębiorstwa tzw. „zakupów
na odległość”.

Let the bodies
hit the floor
Dieta i właściwości produktów spożywczych, tworzenie
planów treningowych, budowa
mięśni, biochemia organizmu…
jest tyle ciekawych rzeczy związanych z wychowaniem fizycznym, a większość „dresiarskich”
nauczycieli wybiera sposób nauki polegający na rzucaniu piłki. Podobno ci bardziej ambitni
rzucali ją w stronę boiska.
Pamiętam, jak do mojej
szkoły trafił wyjątkowy nauczyciel. Kiedy spadł pierwszy
śnieg, wuefman wygonił nas na
zewnątrz. Nieco to zdezorientowało uczniów. Niektórym się
nawet włączył pies Pawłova i
moi koledzy pospiesznie zaczęli
robić piłki ze śniegu, błota i niedopałków papierosów.
- Dzień dobry, klaso. Dzisiaj będziemy uczyć się padać.
- Ale, że w sensie… że padać na
piłkę? – spytał jeden z uczniów.
- Nie, nie… Posłuchajcie. Jest już
zima i nie chciałbym aby ktoś z
was uległ wypadkowi. Dlatego,
dzisiaj sięgniemy do podstaw
sztuk walki. Do judo i tak dalej… Musicie się nauczyć padać
tak, alby unikać lub minimalizować obrażenia.
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Należy przy tym pamiętać
o tym, że jeśli dokonany został
zakup przez internet lub na pokazie (umowa zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa) można odstąpić od
umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od odebrania towaru. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem, a jeżeli sprzedawca o tym
nie poinformował, termin wydłuża się do 12-tu miesięcy.
Po wysłaniu oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, należy
w ciągu 14 dni na własny koszt
odesłać zakupiony produkt
(przed jego wysłaniem dobrze
jest zrobić zdjęcie).
Aby zamierzony skutek
nastąpił należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

prawdziwe

prawdziwk
- W sensie takie od piłki? – spytał klasowy kujon.
- Nie, nie – nauczyciel westchnął
– Chodzi o poślizgniecie się na
lodzie. Bardzo łatwo możecie
teraz sobie coś złamać, więc dobrze by było, żebyście instynktownie wiedzieli w jaki sposób
układać ciało, jak czegoś nie
złamać…
- W sensie, tak od piłki?
*
Po tygodniu nauczyciel został zwolniony, bo na WF-ie nie
było piłki. Niestety, nie zdążył
nam przekazać swojej wiedzy.
W ciągu jednej nocy mróz zdołał
zastawić wiele pułapek. Na schodach, w kałużach, na krawężnikach. Oczywiście, zapomniałem
o tym fakcie i w połowie drogi
do szkoły wywinąłem orła, czy
raczej wronę, bo orzeł jest przynajmniej majestatyczny.
Człowiek niby się uczy na
błędach, niestety niektóre błędy
pojawiają się za szybko by się
czegokolwiek nauczyć. Leżałem
więc na plecach z guzem na głowie i zacząłem sobie rozmyślać.
Skoro pozbawiono nas w tak

Jeżeli doręczone zostało już nasze oświadczenie do
sprzedawcy i obowiązek informacyjny został zachowany, to
pozostaje jeszcze kwestia zwrotu nabytej rzeczy. To co strony
sobie nawzajem świadczyły ulega zwrotowi w stanie nie zmienionym. Chyba, że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu. To oznacza, że konsument ma prawo rozpakować i
sprawdzić czy towar faktycznie
posiada wszystkie elementy albo
czy jest sprawny. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 14 dni.
Sprzedawca
powinien
zwrócić pieniądze za towar i
koszt jego dostarczenia, nie
później niż w ciągu 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy. Może
jednak wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu, gdy
otrzyma towar.
Jeżeli przedsiębiorca nie
uzna prawa konsumenta do odstąpienia od umowy i nie chce
przyjąć odesłanej rzeczy albo w
inny sposób uniemożliwia kupującemu zwrot świadczenia,
konsument może skorzystać z
prawa do zatrzymania. W ostabrutalny sposób podstawowej
wiedzy – no bo związanej z
przemieszczaniem się – zacząłem się zastanawiać, co jeszcze
nam, uczniom odebrano. Jaki
kaganek oświaty został bezpowrotnie zgaszony, jaki kaganiec oświaty nam nałożono…
Patrząc w niebo pomyślałem
o utraconych perspektywach,
o których nawet nie możemy
wiedzieć… Westchnąłem.
Skoro nie potrafimy się
uchronić przed upadkiem, jak
możemy powstać, jako silniejsi
ludzie? Ech.
- Hej, Kamyk, co jest? Wszystko dobrze? – usłyszałem głos
mojego przyjaciela Kotleta.
Nie mogłem nic odpowiedzieć,
przygnieciony ciężarem codzienności.
Gdy Kotlet podszedł, również się poślizgnął i upadł. Nic
nie powiedział. Zrozumiał to,
co ja. Westchnął ciężko i również zapatrzył się w niebo.
- Hej, chłopaki, wszystko dobrze? – usłyszałem koleżankę
z klasy, która ruszyła w naszym
kierunku.
Również upadła.
Nie odpowiedzieliśmy. Nie
ostrzegliśmy. Bo przecież i tak
było za późno.
Kamyk

teczności może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu
sądowego.
Przedsiębiorca ma obowiązek odebrać towar we własnym
zakresie wtedy, gdy zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki:
- umowa została zawarta poza
lokalem przedsiębiorstwa;
- towar dostarczono do miejsca
zamieszkania konsumenta;
- charakter towaru nie pozwala
na odesłanie go w zwykły sposób pocztą – np. sprzęt AGD o
dużych gabarytach (pralka, lodówka).
Sprzedawca może umożliwić kupującemu złożenie
oświadczenia przez internet (np.
mailem lub poprzez formularz
na stronie internetowej), musi
potwierdzić odbiór oświadczenia (np. e-mailem).
Rozwiązanie umowy sprzedaży powoduje wygaśnięcie powiązanych z nią umów, np. umowy kredytu lub ubezpieczenia.
Obowiązkiem sprzedawcy jest
poinformowanie współpracujących z nim podmiotów o wygaśnięciu umowy z konkretnym
konsumentem.

Towar nabyty poza lokalem również podlega reklamacji
z tytułu niezgodności towaru z
umową. Został nabyty w drodze
umowy kupna-sprzedaży, więc
stosuje się przepisy o sprzedaży
konsumenckiej.
Bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach konsumenckich udziela Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce
(budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce) pod numerem
telefonu 85-711-08-53, od poniedziałku do piątku, w godz.
7:30 – 15:30.
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Sokółce
Marcin Orciuch
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Dwuosnowowe dzieła nominowane
do Podlaskiej Marki Roku
Bernarda Rość jest wybitną i utytułowaną podlaską
tkaczką, urodzoną w Korycinie, członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych od
r. 1986 w dziedzinie tkactwa
dwuosnowowego. Ma imponujący dorobek twórczy oraz
wiele nagród i wyróżnień w
konkursach. Jej prace eksponowano na wielu wystawach
zbiorowych i indywidualnych
w kraju i za granicą, są także

w zbiorach muzealnych. Już w
latach 1988/89 otrzymała Nagrodę Artystyczną Młodych
im. St. Wyspiańskiego za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie tkactwa ludowego, Stypendium Twórcze Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w
dziedzinie twórczości ludowej
(2014 r.), Roczne Stypendium
Artystyczne Marszałka Województwa Podlaskiego (2018 r.),
a w 2020 r. ponownie została
doceniona przez MKiDN otrzymując Stypendium Artystyczne
na upowszechnianie kultury –
Kultura w Sieci.
Twórczyni
wielokrotnie
była nagradzana i honorowana
za aktywną pełną pasji postawę
na rzecz ocalenia i reaktywowania unikatowej podlaskiej
tkaniny dwuosnowowej, kultywowanie i promocję ginącej
techniki tkackiej na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, dlatego nominacja
do prestiżowej nagrody Podlaskiej Marki Roku aż w dwóch
kategoriach: Kultura i Produkt
użytkowy jest zasłużona.
Tekst na podst.
Bogusława Depkun
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Bilardziści zaczęli sezon srebrem
Mimo wielu wyzwań związanych z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju i na
świecie, polscy bilardziści stanęli do rywalizacji na najwyższym
krajowym poziomie. Turnieje
odbywają się z zachowanie należytych zasad bezpieczeństwa.
Maseczki nie ułatwiają gry, ale
nikt już o tym nie myśli, ważne
że można weryfikować swoje
umiejętności w rywalizacji z
najlepszymi w kraju i Europie.
Pierwszy w tym roku turniej odbył się 13 lutego w Klubie
FRAME w Łodzi. Był to pierwszy z czterech Narodowych
Junior Tour z cyklu Gran Prix
Polski Juniorów.
Na starcie turnieju stawiło
się blisko 100 młodych zawodników z całej Polski, a wśród
nich 4-osob. skład Metal-Fach

LP Sokółka: Maciej Białous, Tomasz Górski, Karol Zielenkiewicz oraz Szymon Miroń. Należy przypomnieć, że miniony
sezon 2020, Karol zwyciężył w
krajowym rankingu Juniorów
Młodszych, a Szymon uplasował się na 2. miejscu w krajowym rankingu Juniorów Starszych. W turnieju, który odbył
się przed tygodniem ta dwójka
uplasowała się na 9. miejscu.
Wynik dobry, chociaż chłopcy
zdecydowanie liczyli na więcej.
Maćkowi, tym razem, nie udało się wygrać meczu, jednak w
potyczce z bardzo doświadczonym przeciwnikiem uległ dopiero po decydującej partii 3:4.
Trzeba zaznaczyć jednak, że są
to pierwsze kroki na bilardowej
arenie naszego utalentowanego juniora. Niewiele zabrakło

aby walczyć o najwyższe lokaty, najmłodszemu z naszych –
Tomkowi Górskiemu. Po kilku
bardzo dobrych, wygranych
pojedynkach, w meczu o awans
do rundy pucharowej decydowała ostatnia partia i wynik 3:4
dał awans o kilka lat starszemu
przeciwnikowi.

Mistrzostwa Województwa w Boksie
W sobotę 6 marca odbyły
się walki finałowe Mistrzostw
Województwa Podlaskiego w
Boksie pod Honorowym Patronatem Starosty Sokólskiego
Piotra Rećko. Celem mistrzostw
było wyłonienie mistrzów Województwa w boksie w kategoriach: Młodzik, Kadet, Junior,
Młodzieżowiec oraz reprezentantów POZB do startu w MPJ i
OOM(M). Walki odbyły się bez
udziału publiczności i z zachowaniem wszelkich wymogów
sanitarnych.
Tomasz Potapczyk –
trener UKS Boxing Sokółka:
Ponownie jesteśmy gospodarzami Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Boksie i jest
mi z tego powodu niezmiernie
miło, ale i zarazem trochę żal, że
impreza odbywa się bez kibiców.
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Dzięki ciężkiej pracy zawodników i wszystkich osób, które pomagają nam na co dzień możemy się piąć do góry. W tej chwili
gościmy wszystkie dziewięć klubów z naszego województwa,
bardzo się cieszę że jest tak duża
frekwencja. Nasz klub jak zawsze
solidnie przygotowany reprezentuje dwudziestu zawodników i
zawodniczek.
15 zawodników naszego
Klubu w finale to naprawdę
duży sukces. Bardzo dziękuję
wszystkim zawodnikom, trenerom, osobom przyjezdnym, które
przyczyniły się do tego, że poziom
naszych Mistrzostw jest naprawdę wysoki.
Marek Dziedziul – trener
i Wiceprezes UKS Boxing Sokółka:

Z tego miejsca dziękuję
Staroście Sokólskiemu Piotrowi
Recko za pomoc w organizacji
zawodów i przychylność w takich inicjatywach, dzięki którym
nasza kadra rozwija się i myślę,
że będzie rozwijała się w dalszym ciągu jeszcze bardziej.
UKS Boxing Sokółka zdobył pierwsze miejsce w punktacji klubowej Mistrzostw
Województwa Podlaskiego –
Sokółka 2021.
Gratulujemy zawodnikom
i trenerom naszego Klubu
Organizatorami imprezy
byli: Starosta Sokólski Piotr
Rećko, Podlaski Okręgowy
Związek Bokserski w Białymstoku oraz UKS Boxing Sokółka.
Patrycja A. Zalewska

W weekend 20-21.02 odbył
się kolejny turniej. Tym razem
było to pierwsze z zaplanowanych pięciu Grand Prix Polski

Mężczyzn, a gospodarzem ponownie był łódzki klub FRAME. Na starcie turnieju rozpoczynającego walkę o Ranking
Polski i awans do Mistrzostw
Polski 2021, medale, puchary i
nagrody finansowe stanęło 135
zawodników.
W tej rywalizacji piękny
wynik odnotował zawodnik
naszej I drużyny Metal-Fach
LP Sokółka. Najstarszy i najbardziej doświadczony Dominik
Zając zdobywając srebrny medal, w finale uległ 4:6 najbardziej
doświadczonemu polskiemu
bilardziście Radkowi Babicy.
Pierwszy turniej i pierwsze podium w sezonie sokólskiego bilardzisty napawa optymizmem.
Odnośnie Dominika koniecznie trzeba nadmienić, że jest
to zwycięzca Rankingu Polski
Seniorów (40+) 2020, wielokrotny triumfator Grand Prix
i Mistrzostw Polski 2020 w tej
kategorii.
Dobrze zaprezentowali się
inni nasi zawodnicy. Wygrywając wszystkie pojedynki w swoich grupach awans do rundy

pucharowej uzyskali Krystian
Piekarski, Hubert Łopotko,
Grzegorz Lasota i wcześniej
wspomniany Dominik. Hubert i Krystian wygrali wszystkie swoje pojedynki w rundzie
grupowej pewnie awansując
do rundy pucharowej, gdzie
również zwyciężyli w swoich
pierwszych pojedynkach. W
meczach o awans do 1/8 zawodów zabrakło bardzo niewiele.
Obaj swoje mecze przegrali w
decydujących rozbiciach, wynikiem 5:6. Należy podkreślić, że
Krystian rozegrał bardzo dobry
mecz, z jednym z najlepszych
obecnie bilardzistów w Europie
– Mieszkiem Fortuńskim z DSB
Lubin - kilkukrotnym zwycięzcą Rankingu Polski.
Fantastyczny wynik Dominika Zająca pozwala wierzyć
w dobry sezon zawodników
Metal-Fach LP Sokółka w tym
roku.
Reasumując kwestie rankingów trzeba zaakcentować, że
dwa zwycięstwa i II miejsce w
krajowych rankingach 2020 naszych juniorów i seniora, to w tej
trudnej rzeczywistości piękna
laurka sokólskiego bilarda.
12-14 marca startujemy z
rywalizacją w Bilardowej Ekstraklasie. Jak co roku rozegramy osiem niezmiernie trudnych
meczów z najlepszymi zespołami w Polsce.
Podobnie jak w latach
ubiegłych w większości gospodarzem tych imprez będą Kielce, zjazdy odbędą się w czterogwiazdkowym Hotelu Tęczowy
Młyn i w Galerii ECHO, a na
pierwszym z nich rywalami Metal-Fach Sokółka I będą drużyny
Arkadia Tczew oraz DSB Baribal Lubin.
Metal-Fach LP Sokółka

Sokół zremisował z Hetmanem
W Białymstoku odbył się
kolejny mecz towarzyski naszej
drużyny „Sokół 1946 Sokółka” z
gospodarzem „Hetmanem Białystok”. Był to mecz przygotowujący naszą drużynę do rundy
rewanżowej sezonu 2020-2021.
Prezes KS „Sokół 1946 Sokółka” Łukasz Lenkiewicz:
To był dosyć ciekawy mecz, ale
pierwszą połowę zagraliśmy
przeciętnie, natomiast druga połowa była w naszym wykonaniu
bardzo dobra. Mecz był dosyć
wyrównany z przewagą w pierwszej połowie drużyny gospodarzy, natomiast w drugiej połowie
przeważał „Sokół”. Wynik dosyć
wysoki (4-4), można powiedzieć,

że trochę hokejowy, natomiast to
był mecz towarzyski, a przeważnie w takich meczach często pada
dużo bramek.
opr. mb
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