Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata. ale…

ANTONI TYZENHAUZ
zasłużony dla Sokólszczyzny
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Stypendia
motywują do pracy
Spotkanie opłatkowe
osób niewidomych,
niedowidzących
i ich przyjaciół

7-letni Olek wygrywa kolejne turnieje szachowe

Starajmy się żyć
TERAZ,
nie czekajmy
na to, co będzie...
+ Basia Wnukowska 1965-2021

Radni
odwiedzili
Muzeum
Pamięci Sybiru

#Murem za Polskim Mundurem

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe
10 grudnia 2021 r.

Pozostaną w naszej pamięci

Basia Wnukowska 1965-2021

Basia była wieloletnią pracowniczką SP ZOZ w Sokółce, po pokonaniu nowotworu piersi, z potrzeby serca została inicjatorką
wielu działań prozdrowotnych i ambasadorką akcji profilaktyki nowotworowej wśród społeczności Powiatu Sokólskiego. Jak
mantrę powtarzała przy każdej sposobności, żeby się badać, że
„profilaktyka ratuje życie, że sami jesteśmy dla siebie lekarzami
pierwszego kontaktu, bo najlepiej znamy swoje ciało.”

Szanowni Państwo,
Nasze dzieci i młodzież codziennie zachwycają nas swoimi
wyjątkowymi pomysłami, wesołym usposobieniem i sukcesami,
jakie odnoszą w rozmaitych dziedzinach. One są naszą inspiracją. Zawsze, jako Powiat, staramy się stanąć na wysokości
zadania, by zaspokoić ich potrzeby. Właśnie przekazaliśmy
osobowe auto Rodzinnemu Domowi Dziecka w Nierośnie, które dla wychowanków placówki będzie ogromnym ułatwieniem
komunikacyjnym. Podobny cel ma mieć budowa łącznika pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych w Sokółce a halą sportową
Zespołu Szkół, która ruszy niebawem. Nasza młodzież zasługuje na wszystko, co najlepsze. Chcemy zapewnić im najdogodniejsze warunki do rozwoju na każdym polu. Chcemy by nasz
Powiat był dla nich miejscem, z którym będą wiązali swoją
przyszłość. Wspierając ich, dbamy też o ich rozwój emocjonalny. Nasi uczniowie mieli okazję wziąć udział w warsztatach,
które prowadziła wspaniała +Basia Wnukowska. Wiadomość
o Jej śmierci spadła na wszystkich nieoczekiwanie, wciąż nie
możemy się z nią pogodzić. Basia, jak nikt inny, potrafiła uczyć
rozpoznawania emocji i mówienia o nich. Wygrała walkę z rakiem, tę ostatnią, niestety przegrała: Szczepmy się.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

Poradnia Endokrynologiczna
w sokólskim SP ZOZ
Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce uruchomił od
2 listopada działalność Poradni Endokrynologicznej.
- Zainteresowanie poradnią z dnia na dzień jest coraz większe. Wolne terminy
mamy w grudniu, ale pacjentów także zapisujemy już na
styczeń 2022 r. – powiedział
Jerzy Kułakowski, Dyrektor
SP ZOZ w Sokółce.
Tej poradni nie było w powiecie od lat, a zainteresowanie nią pokazuje, że była
bardzo potrzebna.
Świadczenia przez specjalistę endokrynologii, lekarza Rafała Maciulewskie-
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go, udzielane są we wtorki,
w godzinach 15.30-19.30
w gabinecie nr 4.
Rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie skierowania. Zapisać się można
w Rejestracji Ogólnej SP
ZOZ w Sokółce, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.00 lub pod nr
tel. 85 722 04 16 w godzinach
9.30-14.30.
Dyrektor dodał, że rozważane jest rozszerzenie harmonogramu pracy poradni
w przyszłości, ale będzie to
uwarunkowane zapotrzebowaniem ze strony pacjentów
i możliwościami kadrowymi
Zakładu.

Nie traćcie nigdy wiary, nie
traćcie nigdy nadziei. Jeśli na
początku choroby czujecie się
zagubieni, a to jest normalne, szukajcie ludzi, którzy już
przez to przeszli – oni wskażą
Wam drogę, pomogą, wesprą.
Nie martwcie się, jeżeli z powodu choroby straciliście
znajomych, choroba zweryfikuje przyjaciół, tych prawdziwych i tych fałszywych. W te
puste miejsca przyprowadzi
Wam dużo nowych, dobrych
ludzi, którzy zajmą godne
miejsca w Waszym życiu.
Dopiero gdy wiatr przeciwny
wieje nam w oczy - poznajemy ludzi, poznajemy siebie,
swoje mocne strony. Róbcie
to, co Was pozytywnie buduje. Nie dajcie się pokonać
złym myślom. To tylko myśli.
Wierzcie, że ludzie są dobrzy
pomimo wszystko. Uśmiechajcie się pomimo wszystko,
innym się udało wyjść jeszcze
z większych trudności. Dbajcie o siebie. Nie poddawajcie
się nigdy. Też miewam słabsze dni, ale jak mawiał śp.
ks. Kaczkowski: nie martw
się przez cały dzień, wyznacz
sobie na to godzinę, a potem
- ciesz się życiem. Bez względu na to, ile robicie dobrego,
ludzie i tak będą to oceniać,
nie zawsze pozytywnie. Trze-

ba wyluzować i robić swoje,
nie zadowolimy wszystkich.
Całego świata nie zbawimy,
ale dla kogoś możemy być całym światem. Starajmy się żyć
teraz, nie czekajmy na to, co
będzie.
+ Basia Wnukowska

Fragment wywiadu pt.
„Amazonka w małym mieście” opublikowanego na łamach INFO Sokółka.
Autorski portret na prośbę
śp. Basi stworzyła Ania Jakoniuk - RysowAnki.
***
Basiu, będzie nam Ciebie
bardzo brakowało...

Oprac. Sylwia Matuk
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W Powiecie

Odwiedzili miejsce pamięci

Białostockie Muzeum Pamięci Sybiru ma siedzibę w jednym z przedwojennych magazynów
wojskowych, bezpośrednio przylegającym do bocznicy kolejowej dawnego Dworca Poleskiego.
do obozu zagłady w Treblince Żydów z białostockiego
getta. Oryginalny rosyjski
wagon towarowy, stojący wewnątrz budynku na torach
ciągnących się wzdłuż starej bocznicy pełni rolę bramy, przez którą zwiedzający
wchodzą na wystawę.
W dawnym magazynie z
czerwonej cegły mieści się
wystawa główna. Z kolei w
Radni Powiatu Sokólskiego odwiedzili Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
- To muzeum jest świadectwem tego, co nam zgotowano. Przypomina, jak
wrogowie wtargnęli na naszą
ziemię, wtłoczyli naszych
dziadków w wagony bydlęce,
wywieźli jak niepotrzebne
śmieci. Rozstrzeliwano ich,
zabijano, morzono głodem.
Żaden człowiek na świecie
nie powinien doświadczyć
łagrów. Za to każdy Polak
musi znać swoją historię, by
rozumieć dlaczego nie możemy dopuścić do jej powtórzenia - mówił Piotr Rećko,
Starosta Sokólski, który
wraz z radnymi, odwiedził
Muzeum.
Eksponaty, jak wyjaśnia
Monika Szarejko, kierownik ekspozycji stałej, wzbudzają ogromne emocje, bo
to zwykłe, codzienne przedmioty, które przenoszą zwiedzających w niezwykłą krainę pięknego, a jednocześnie
złowrogiego z racji zsyłki
Sybiru.
- Obiekt został zorganizowany na poziomie europejskim, muzeum to swego
rodzaju historia w pigułce,
ukazująca dzieje ludzi pochodzących z naszych ziem,
zsyłanych na Sybir - mówił
Krzysztof Pawłowski, radny
Powiatu Sokólskiego. Dodał, że znajomość historii,
w szczególności u młodego
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pokolenia, jest dość uboga,
dlatego każda okazja do jej
pogłębiania jest cenna.
Krzysztof
Krasiński,
przewodniczący Rady Powiatu stwierdził - Muzeum
wywarło na mnie ogromne wrażenie. Niech się dalej rozwija i służy młodym
pokoleniom w poznaniu tej
strasznej historii, która dotknęła naszych rodaków.
***
Podstawą do stworzenia
obiektu było połączenie
wiedzy historyków ze wspomnieniami uczestników i
świadków zdarzeń. Muzeum
opowiada historię ludzi,
którzy od końca XVI aż do
połowy XX w. byli jeńcami,
więźniami, zesłańcami, rzuconymi przez los w olbrzymią otchłań rozciągającą się
między górami Ural, a Oceanem Spokojnym, w otchłań
ludzkiego upadku i nieludzkiej wręcz siły przetrwania,
gdzieś między Syberię a Sybir. Także tych, którzy przed
I wojną światową odkrywali
Syberię i aktywnie uczestniczyli w zagospodarowaniu
jej ogromnych obszarów.
Gmach Muzeum Pamięci Sybiru to przedwojenny
magazyn wojskowy. W tym
miejscu w latach 1940–1941
oraz w 1944 roku Sowieci
ładowali do wagonów mieszkańców Białostocczyzny, aby
wywieźć ich na Sybir. Stąd w
1943 roku Niemcy wywieźli

przylegającym do niego nowoczesnym budynku, znajduje się sala konferencyjna,
zaplecze administracyjne,
magazynowe i konserwatorskie oraz restauracja serwująca dania kresowe. W
Muzeum są też pracownie
edukacyjne i księgarnia.
Oprac. Sylwia Matuk
na podst.
www.sybir.bialystok.pl,
fot. Agnieszka Sarosiek

KGW w Programie #SzczepimySię

W ramach Narodowego
Programu Szczepień, dzięki
współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano program
#SzczepimySię z Kołem Gospodyń Wiejskich. Program

spotkał się z dużym zainteresowaniem KGW z powiatu
sokólskiego. Korzystając ze
wsparcia finansowego Agencji, koła zorganizowały 13 festynów promujących szczepienia przeciw COViD-19,
w trakcie których oprócz
szeregu atrakcji dla dzieci
i dorosłych, zapewniły możliwość szczepienia.

30 listopada 2021 r. Dyrektor Podlaskiego Oddziału
ARiMR Waldemar Szczesny,
w obecności Kierownika Sokólskiego Biura Powiatowego ARiMR Mirosława Mikołajczyka przekazał w imieniu
Premiera podziękowania dla
najbardziej aktywnych Kół.
Wśród wyróżnionych były:
KGW w Wojnowcach „Wojowniczki”, KGW w Kwasówce „Warkocze i Falbanki”,
KGW w Łapiczach „Łapiczanki” oraz KGW w Rozedrance Nowej „Wrzos”.
Infomuje Mirosław Jan
Mikołajczyk, Kierownik sokólskiego BP ARiMR.

Dzień Misia w janowskiej bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie wraz ze
swoimi najmłodszymi czytelnikami obchodziła Światowy
Dzień Pluszowego Misia.
- Dzieci zapoznały się z
ofertą książek o misiach i
niedźwiadkach. Podzieliły
się opowieściami o swoich
ulubionych pluszakach, które towarzyszą im przez całe
dzieciństwo. Są przyjaciółmi
i powiernikami najskrytszych sekretów - czytamy w
korespondencji z GBP.

Na zajęciach dzieci poznały serię wydawniczą o Misiu
Tulisiu autorstwa D. Melling.
W ramach pracy plastycznej

zmierzyły się z techniką origami i wspólnie wykonano
misia z papierowych elementów.
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Wydarzyło się...

ANTONI
TYZENHAUZ
jeden z najbardziej zasłużonych
ludzi dla Sokólszczyzny
Jest taki ciekawy tekst:
„SPOMlNKA O ANTONIM TYZENHAUZIE. Dla
Ursyna Niemcewicza napisana przez ks. Franciszka Ksawerego BOHUSZA
w Warszawie w miesiącu
wrześniu 1819 roku”.
Ksiądz Bohusz napisawszy obszerny tekst o Tyzenhauzie (naprawdę jest
bardzo dobry, czasem go cytuję) stwierdzał skromnie:
Życzeniu Pana dosyć uczynić nie jestem w stanie, bo nie
mam ani czasu do tego, ani
pamięci. Zgadzam się wtem
z Panem, że Tyzenhauz, był
to człowiek bardzo rzadki i oryginalny. Lubo wiele
czynił, znalazł to w głowie
swojej, bo książek żadnych
nie czytywał, owszem nas
czytających niewiele poważał, mówiąc, że my pożyczany marny rozum mamy,
on własny. Szczęśliwy był w
dobieraniu pomocników, in-

cia prymasa, cztery miesiące
pracowałem na łagodzeniu
króla, i usprawiedliwianiu
czynności Tyzenhauza. Możebnym w końcu co wskórał,
ale Tyzenhauz oburzony niesprawiedliwością, rad moich
łagodnych słuchać nie chciał,
nie wyjechał za granicę, i
nowemi coraz manifestami,
umysł króla rozjątrzał.
nych zaś sam ukształcił. Do
założenia rękodzieł swoich i
handlowego kantoru używał
dwóch braci Becu, do gospodarskich Downarowicza, do
prawnych ks. Grabowskiego
trynitarza, do rejestratury
Baranowicza, do obywatelskich Morykoniego pisarza,
do budownictwa Sacco, do tajniejszych układów i korespondencyi ciągłej z królem, sam
siebie, do edukacyi kadetów
majora Trehlicha inżyniera.
Nienawiść Stakelberga, któremu się uniżyć nie chciał i jego
woli podlegać, przyczynienie
się niektórych oczywistym byłem świadkiem wszystkich dopełnionych na nim i jego majątku gwałtów. Wysłany od
niego do Warszawy, tegoż samego dnia, którego Uruski w
imieniu Rzewuskiego zajechał
Horodnicę, dla odwrócenia tej
burzy, za pośrednictwem księ-

Antoni Tyzenhauz urodził
się około 1733 roku, kształcił
się w Wilnie, a w roku 1751
został podchorążym petyhorskim. Pełnił też urząd
podstarosty sądowego grodzieńskiego. W 1762 roku
został pisarzem wielkim litewskim, a w 1765 podskarbim nadwornym litewskim i
starostą grodzieńskim. Jego
rewolucyjna działalność gospodarcza jako administratora ekonomii grodzieńskiej
wywarła ogromny wpływ
na dzieje ziem nadbiebrzańskich. Tyzenhauz podzielił
ekonomię na gubernie, w
skład których wchodziły klucze ekonomiczne z folwarkami. Siedzibami guberni zostały m.in. Dąbrowa i Janów.
Tyzenhauz budował liczne
zakłady przemysłowe i manufaktury, do pracy w których przymuszał chłopów, a

nawet Żydów. Przypuszcza
się, że umiejętność tkania
przepięknych dwuosnowowych dywanów nabyli mieszkańcy nadbiebiebrzańskich
ziem właśnie w fabrykach
włókienniczych Antoniego
Tyzenhauza.
Porządkując
sprawy administracyjne postanowił wybudować nowe
siedziby gubernialne i kluczowe, przebudować miasta.
Do tego celu sprowadził z
zagranicy wybitnych architektów i urbanistów (m.in.
na jego usługach był Józef de
Sacco) i rozpoczął akcję budowy dróg, urzędów, fabryk
oraz przebudowy układów
urbanistycznych w miastach
ekonomicznych. Dzięki niemu nowe układy miejskie z
regularnym rynkiem otrzymały m.in. Dąbrowa, Suchowola, pewne zmiany zaszły też w Korycinie. Dzięki
jego działalności dochody z
ekonomii znacznie wzrosły,
pojawiły się nowe dziedziny
przemysłu (rozwijał przemysł włókienniczy). Jako ciekawostkę można podać fakt,
że Tyzenhauz chcąc zachęcić
ludzi do osiedlania się w Dąbrowie, wybudował tu m.in.
murowany, klasycystyczny
budynek cerkwi unickiej.
Generalnie można powiedzieć, że jego działalność
dźwignęła te tereny na wyso-

ki, dotąd nieznany poziom
cywilizacyjny. W wyniku
intryg politycznych i niezadowolenia znacznej części
ludności Tyzenhauz, został
odsunięty od zarządu ekonomiami, a jego reformy i
dokonania zostały zaprzepaszczone. Jego działalność
tak oceniali podróżujący
po Polsce cudzoziemcy:
Był on podskarbim królewskim, zwiększył dochody
państwa, stworzył polskie
fabryki i manufaktury, gdyby go zazdrość nie obaliła.
Wierzyciele rzucili się nań
i wszystko przepadło. Inny
podróżnik pisał o naszych
ziemiach: Były podskarbi
litewski Tyzenhauz położył wielkie zasługi dla tych
miejscowości. Dzierżawił
on tak zwane ekonomie
królewskie, które są tu położone, i założył miasta,
urządził poczty i kazał usypać drogi, które rzeczywiście są bardzo dobre. Zmarł
Antoni w 1785 roku w Warszawie w biedzie i samotności, patrząc na ruinę, w jaką
obracały się jego dzieła.

GRZEGORZ RYŻEWSKI
Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe
Uroczystości z okazji 191.
rocznicy wybuchu Powstania
Listopadowego na Cmentarzu
Wojennym 1830 w Kopnej
Górze odbyły się przy asyście
honorowej 13 Pułku Rozpoznawczego oraz Podlaskiej
Brygady Obrony Terytorialnej. Uczestniczyli w nich Bohdan Paszkowski, Wojewoda
Podlaski, delegacja z Powiatu
Sokólskiego, Jan Perkowski,
Starosta Białostocki, Radosław Dobrowolski, burmistrz
gminy Supraśl, księża, służby
mundurowe i harcerze.
Nekropolia,
na
której
uczczono pamięć powstańców była nieprzypadkowa. To
miejsce pochówku 46 żołnierzy Powstania Listopadowego.
Oprac. Sylwia Matuk,
fot. Mateusz Zalewski
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W nocy z 29/30 listopada
1830 r. wybuchło Powstanie
Listopadowe zapoczątkowane
przez Spisek Podchorążych.
Jednym ze spiskowców był płk
Józef Zaliwski. To on w pamiętną noc dowodził atakiem
na Arsenał w Warszawie. Po
bitwie ostrołęckiej w maju
1831 r. skierowany rozkazem
wyruszył na Litwę w ślad za
korpusem gen. Giełguda. Po
klęsce Powstania na Litwie
znalazł się na Sokólszczyźnie. 3 lipca 1831 r. w święto

Bożego Ciała wraz ze swoimi
„Kurpikami” dotarł do Szudziałowa. Tak ten moment
zapisał ks. Andruszkiewicz
z szudziałowskiej parafii:
„Po skończoney processyi i
odejściu moiem z ołtarza do
zakrystii, powitali mnie katolickim sposobem, a razem
oświadczyli, iż nie w innem
zamiarze przybyli: naprzód,
aby dopełnili należną cześć
Bogu, po wtóre Naczelnik tych
żołnierzy oświadczył, iż przybył z Warszawy walczyć za

Wiarę, Oyczyznę i Wolność,
abym im broń, którą przy
sobie mieli obrzędem swoim
pobłogosławił; Po obrzędzie
wszyscy padli krzyżem na ziemię z orężem w ręku i mnie to
samo kazali dopełnić; późniey
wstawszy, którego nazywano
Kapitanem zalecił sam w głos
do ludu, aby ten modlił się za
dusze poległych Polaków.”
Oddział opuścił Szudziałowo a kilku mieszkańców miasteczka zasiliło powstańczy
oddział.

6 lipca 1831 roku, wieczorem, oddział stanął na nocleg
w Sokołdzie. Tutaj też doszło
do bitwy z Moskalami przegranej przez Powstańców. Na
łąkach pod Sokołdą pozostało
150-200 polskich żołnierzy.
Udało się odnaleźć szczątki 46
Powstańców, którzy spoczęli w
Mauzoleum Powstańców Listopadowych w Kopnej Górze.
13 września 2013 roku odbyła
się uroczystość ostatecznego
pogrzebu polskich żołnierzy
poległych pod Sokołdą.
Co pozostało po tamtym
zrywie na Sokólszczyźnie?
Pomnik Powstańców Listopadowych i Styczniowych
w Szudziałowie i tajemnicza
mogiła Powstańcza w Jeleniej
Górze.
Krzysztof Promiński
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Alek jest uczniem I klasy
Szkoły Podstawowej w Janowie. O to, jak zaczęła się
jego przygoda z grą królewską zapytaliśmy tatę Alka,
Czesława Dziełaka, który
również świetnie gra w szachy. W turniejach zaczął
uczestniczyć dopiero latem
zeszłego roku, aby w ten
sposób zachęcić syna do
udziału w nich.
W domu państwa Dziełaków szachy były obecne zanim Aleksander przyszedł na
świat. Potem od małego zerkał na filmiki z partiami szachowymi, obserwował monitor komputera, na którym
tata przestawiał figury, grając
za pośrednictwem Internetu.
- Czasem podchodził
i o coś pytał z zaciekawieniem - wspomina Czesław
Dziełak.
Pierwsze próby przekazania synkowi zasad gry pan
Czesław poczynił, kiedy
chłopiec miał około 5 lat. To
było jednak zbyt wcześnie.
Alek po prostu traktował szachownicę i figury jak dobrą
zabawę. Ale grać nauczył się
dopiero po kolejnej podjętej
próbie, w wieku 6 lat. Wówczas tata zapisał go na zajęcia
do Józefa Bochenko.
Początki nie były łatwe
Z zadaniami szachowymi
mały Aleksander radził sobie bardzo dobrze, lubił grać
sam ze sobą, oglądać filmiki
instruktażowe. Jednak niechętnie rozgrywał partie
z innymi dziećmi, bał się
przegrywać. Najtrudniej było
mu rywalizować z tatą i innymi dorosłymi. Na samą myśl
o tym paraliżował go strach,
a może trema. Robił wszystko, żeby zakończyć rozgrywkę.
- Czasem nawet czekał aż
skończy się czas, nie wykonując żadnych ruchów. Wtedy miał poczucie, że przegrywa przez czas, a nie przez złe
posunięcia - wspomina Czesław Dziełak.
Któregoś razu, żeby przełamać lody we współzawodnictwie grupowym, rodzice zabrali Alka na Turniej
Rodzinny do Białegostoku.
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Młody talent

Szybciej skończy podstawówkę,
czy zostanie mistrzem?
ALEKSANDER DZIEŁAK ma 7 lat. Szachy zaczął trenować w ASU Sokółka zaledwie rok temu, dziś wygrywa
kolejne turnieje.
Później była Szachowa Liga
Białostocka, podczas której
chłopiec poddał się po stracie jednego pionka - znowu
wygrał stres spowodowany
myślą o przegranej. Z upływem czasu chłopiec grał coraz lepiej, powoli przestał się
stresować. Być może strach
przed porażką był dla niego
motorem do samodoskonalenia. Trudno mieć pewność,
co do tej tezy, bo Alek ma
przecież zaledwie 7 lat!
Tata twierdzi, że już teraz syn jest lepszy od niego.
W szachach szybkich Alek
wygrywa dwie na trzy partie.
Jednak nadal unikają rywalizacji rodzinnej.
Kiedy młody szachista był
w zerówce, pan Czesław nauczył go zapisywać posunięcia w partiach szachowych.
Teraz robi to jak automat.
Ma treningi dwa razy w tygodniu. Poza tym dostaje zadania do rozwiązania w domu.
Wspólnie z tatą analizują
pozycje i różne kombinacje.
Spędzają nad szachownicą
wiele godzin w tygodniu. To
procentuje, Alek zaczyna wygrywać turnieje.
Czy malec w pełni zdaje
sobie sprawę ze swojego sukcesu? Trudno powiedzieć.
Według naszego rozmówcy
sprawia wrażenie, że wie, iż
jest dobry w swojej dyscyplinie, ale nie demonstruje tego.
- Opowiada, jak grał, w jaki
sposób wygrał, a potem bierze łyk wody i biegnie bawić
się z kolegami – opowiada
Czesław Dziełak.
Marzenia Aleksandra
Pewne jest to, że chce zostać mistrzem i zagrać z Magnusem Carlsenem. Poza

tym waha się, czy być szachistą, piłkarzem a może rolnikiem, bo o tym rozmawiają
najczęściej jego koledzy.
Z racji swojego wieku Aleksander jest skazany głównie
na grę ze starszymi od siebie
zawodnikami. Nawet w swojej grupie wiekowej jest jednym z najmłodszych. W ciągu ostatniego roku, średnio
raz w miesiącu wyjeżdżał na
zawody w Polskę, nie licząc
Białegostoku.
Obecnie Alek przygotowuje się do udziału w Mistrzostwach Polski, które odbędą
się w marcu przyszłego roku.
Według jego taty, teraz najważniejsze jest, żeby oswoił
się z atmosferą tak dużych
zawodów. To ma zaprocentować w przyszłości, kie-

dy będzie jeszcze lepszym
i starszym graczem. Obycie
pomoże mu wówczas przezwyciężyć stres i pozwoli
skoncentrować się jedynie na
grze. W międzyczasie jeździ
na szkolną ligę szachową do
Białegostoku, do pana Leszka
Zegi.
Najbliższe zawody, na które
się wybiera, to XL Memoriał
Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, który odbędzie się
między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem.
Póki co Alkowi nie brakuje zapału do zgłębiania tajników gry królewskiej, choć
czasem, jak każdemu dziecku, po prostu mu się nie chce.
Woli się bawić czy pograć
w inne gry.

Przepis na sukces
- Na pewno talent, ciężka
praca, doświadczony, dobry
trener i doskonała pamięć podsumowuje tata.
Alek ma świetną pamięć
wzrokową, ławo zapamiętuje pozycje. Pamięta zadania
szachowe i partie, które rozegrał w przeszłości. Kluczowe
z nich potrafi po długim czasie odtworzyć. Jego tata jest
przekonany, że syn potrafi
w wyobraźni, może nie rozegrać całą partię, ale na pewno
zrobić kilka ruchów.
- Dzieci w tym wieku niesamowicie szybko się uczą,
ja, aby to osiągnąć musiałbym poświęcić zdecydowanie więcej czasu - przyznaje
pan Czesław.
Roczna,
systematyczna,
wytrwała praca Alka została
zwieńczona gradem sukcesów. W trakcie tygodniowego
pobytu w Sielpi rozegrał 18
partii szachów turniejowych.
14 pojedynków zakończył
zwycięstwem. Uczestniczył
tam w 2 turniejach: Półfinałach Mistrzostw Polski i XI
Grand Prix Gór Świętokrzyskich w Szachach Szybkich
pod hasłem Tydzień dla
Niepodległej, w którym odniósł 6 zwycięstw, co dało
mu w końcowej klasyfikacji
II miejsce. Zdobył też awans
do MP. Mało tego, uzyskał II
kategorię szachową.
Na tym jednak jego jesienna, dobra passa się nie kończy. W Białymstoku zdobył
I miejsce w 3. Rundzie XXVII
Edycji Białostockiej Ligi
Szkolnej do lat 8. W turnieju brało udział 43 szachistów
z woj. podlaskiego. Alek z 7
rund wygrał 6. 27 listopada
Aleksander wziął udział w 3.
Rundzie XXVII Edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat
10 i znowu stanął na podium
zdobywając 2. miejsce. Uzyskał tyle samo pkt. co Oskar
Chiszko, 9-letni zwycięzca.
O miejscu II zadecydowała
punktacja pomocnicza.
opr. Patrycja Anastazja
Zalewska,
fot. MUKS Stoczek 45
Białystok
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Wspieramy

#Murem za Polskim Mundurem
W sokólskiej świątyni pw.
Antoniego Padewskiego modlitwą i śpiewem wyrażono
wdzięczność służbom mundurowym, które strzegą naszej granicy. Koncert przyciągnął tłum wiernych.
- To podziękowania wszystkim służbom, za to co robią
dla Polski, za ich działania
na naszej granicy. Naszym
obowiązkiem jest wyrażanie
tego w każdy możliwy sposób
- mówił Piotr Rećko, Starosta Powiatu Sokólskiego.
Koncert pieśni patriotycznych odbył się po niedzielnej mszy św. odprawionej
przez ks. Jarosława Ciuchnę,
proboszcza parafii w intencji
służb mundurowych. Wysłuchali go zgromadzeni wierni
i przedstawiciele służb mundurowych.
- Koncert był inicjatywą
Ewy Dębko i artystów, którzy
swoimi występami postanowili podziękować służbom
mundurowym za trud wkładany w obronę naszych granic. Koncert wzruszył zapewne niejedno serce i pokazał że
jesteśmy z naszymi mundurowymi - mówił Starosta.
We wspólnym śpiewaniu
pieśni patriotycznych, wzięły
udział: senioralny Chór Powiatowy Sokólskie Wrzosy,
młodzieżowy Zespół Powiatowy Studio Poezja oraz Powiatowy Zespół Regionalny
Jemioła.
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- To kolejny element szerokiej akcji pod nazwą Murem za Polskim Mundurem.
Wcześniejsze nasze podziękowania opierały się m.in.
na organizacji dodatkowych
posiłków służbom stacjonującym przy granicy, przekazaniu 100 flag na posterunki
Straży Granicznej, dowóz
drzewa na opał, udostępnienie hali sportowej przy ZS w
Sokółce, czy akcji banerowej
- wyliczył Piotr Rećko.
Podkreślił, że jest to niewielka pomoc w obliczu tak
trudnej służby, ale jednocześnie należy wspierać pełniących ją w każdy możliwy
sposób. Ten, jak i wszystkie
pozostałe, był bardzo dobrze
przyjęty przez mundurowych.
- Koncert był znakomity, a
przede wszystkim pokrzepiający duszę - komentował Arkadiusz Majdan, Aspirant z
Oddziału Prewencji Katowice.
Organizatorami wydarzenia byli: Powiat Sokólski,
Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce,
Powiatowy Dom Kultury w
Sokółce. Patronat sprawował
Piotr Rećko, Starosta Sokólski.
oprac. Sylwia Matuk
fot. Marcin Pogorzelski
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Pracownicy Biura Powiatowego ARiMR
#MuremZaPolskimMundurem
- W ramach ogólnopolskiej akcji #MuremZaPolskimMundurem pracownicy
Sokólskiego Biura Powiatowego ARiMR zorganizowali
zbiórkę pieniężną na rzecz
funkcjonariuszy służb mundurowych pełniących misję
ochrony granicy polsko-białoruskiej. Dzięki zebranym
datkom, zakupiono 700
jednorazowych
zestawów
do serwowania posiłków informuje Mirosław Jan
Mikołajczyk,
Kierownik
Sokólskiego Biura Powiatowego ARiMR.

1 grudnia przedstawiciele
Biura Powiatowego na ręce
Macieja
Szczęsnowicza,
Przewodniczącego Zarządu

Podziękowania od mundurowych

Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Bohoniki przekazali zakupione zestawy.

Na ręce Starosty Sokólskiego, Piotra Rećko, zostały
złożone podziękowania w
imieniu Brygady Zmechanizowanych Legionów im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, którzy od
dwóch miesięcy pełnią trudną i odpowiedzialną służbę w

Wirtualna strzelnica - nieoceniona pomoc dydaktyczna

W Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej zrealizowano unikalny projekt.
To wirtualna strzelnica,
przeznaczona dla certyfikowanych klas mundurowych.
Została oddana do użytku 9
grudnia.
- Dziękuję Ministerstwu
Obrony Narodowej, Dariuszowi Piontkowskiemu
Sekretarzowi Stanu, Mariuszowi Gromko Senatorowi
RP, którzy pomogli w pozyskaniu środków na sfinalizowanie strzelnicy. Powiat
Sokólski przekazał szkole
fundusze na wkład własny
– powiedział Piotr Rećko,
Starosta Sokólski.
Do podziękowań dołączył
Jerzy Białomyzy, wicestarosta dodając, że dzięki strzelnicy, dąbrowska młodzież
będzie mogła podwyższać
swoje umiejętności, a mieszkańcy gminy i całego powiatu, będą mogli czuć się bez-
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pieczniej, mając obok siebie
wyszkolonych
przyszłych
mundurowych.
W otwarciu wirtualnej
strzelnicy,
uczestniczyła również dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
Anna Marta Aniśkiewicz.
Województwo
reprezentował Paweł Wnukowski,
radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,
który
pogratulował Staroście oraz
Jarosławowi
Budnikowi,
dyrektorowi ZS w Dąbrowie Białostockiej powstania obiektu oraz współpracy pomiędzy instytucjami i
jednostkami starostwa, zaakcentował także wkład nauczyciela klas mundurowych
Janusza Bielawskiego.
- Pan Janusz wkłada serce
w funkcjonowanie klas mundurowych. Bez jego zaangażowania, prawdziwej pasji
nie byłoby takiego efektu –
powiedział radny.

- Młodzież także poświęciła swój czas, malując ściany.
Wszystko się udało. Dlatego,
jeśli my dorośli, pokażemy

naszej młodzieży, która tu się
edukuje, że warto podejmować wyzwania, realizować
swoje marzenia, to może oni
za kilka lat nas zastąpią – powiedział Bielawski.
Dyrektor Budnik oraz jeden ze stypendystów Starosty, przybliżyli gościom ponad dziesięć lat mundurowej
tradycji w szkole.
Tomasz Leszkowicz, instruktor samoobrony i strzelectwa, strzelnicę określa
wprost jako nieocenioną
pomoc dydaktyczną, która
w prosty i bezpieczny sposób

ramach wsparcia funkcjonariuszy Straży Granicznej na
granicy polsko-białoruskiej.
Starosta jest w stałym kontakcie z dowódcami i wspiera mundurowych od początku kryzysu na granicy.
Opracowanie i fot.
Marcin Pogorzelski

umożliwi nauczanie elementarnych nawyków z zachowaniem bezpieczeństwa w
posługiwaniu się bronią.
- Wirtualność powoduje,
że nie ma tu ryzyka oddania
niekontrolowanego strzału –
podsumował Leszkowicz.
Dotacja celowa ze środków
Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu
„Strzelnica w powiecie 2021”
nr 2/2021/BdsPZŻR. Całkowita wartość inwestycji:
140 000 zł, dofinansowanie:
110 600 zł.
opr. E. Rapiej

DOTACJA CELOWA ZE ŚRODKÓW

Zadanie pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół im. gen. Nikodema
Sulika w Dąbrowie
MINISTERSTWA
OBRONYBiałostockiej”
NARODOWEJ

Zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej dofinansowano
w ramach konkursu ofert "Strzelnica w powiecie 2021"

„BohaterON - włącz historię”

dziennym podczas Powstania Warszawskiego.
Dodatkową wartością była
110 600,00 zł
wycieczka
do
Warszawy
w
140
000,00
zł
ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.
„Poznaj Polskę”, dzięki której
młodzież biorąca udział w
Projekcie „BohaterON” poznała także miejsca związane
z Powstaniem Warszawskim.
- Udział w tej specjalnej
lekcji historii, jaką jest ogólnopolska kampania „BohaterON - włącz historię”
wpłynął na rozbudzenie
uczuć patriotycznych i dumy
narodowej wśród naszych
uczniów - podsumowuje
działania projektowe Katarzyna Zalewska z SOSW.

„Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej
z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy
wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół im. Generała
Nikodema Sulika w miejscowości Dąbrowa Białostocka”

historycznej mająca na celu
upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania
Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX w.
W ramach projektu na lekcji języka polskiego zostały
przeprowadzone zajęcia dotyczące tematyki powstańczej.
Uczniowie zostali zapoznani z indywidualnymi historiami Powstańców Warszawskich. Uczniowie klas
4-8 szkoły podstawowej
poznali wzruszającą historię o „'Małym' roznosicielu
nadziei”, starsi uczniowie
zapoznali się z życiem co-

DOFINANSOWANIE
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

W tym roku szkolnym
uczniowie
sokólskiego
SOSW wzięli udział w projekcie „BohaterON - włącz
historię”, którego organizatorem był IPN. To ogólnopolska kampania o tematyce
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Wydarzenie

Edukacja

Spotkanie opłatkowe osób niewidomych,
niedowidzących i ich przyjaciół

Młodzi przyszłość
wiążą z mundurem

To wspaniała okazja do
spotkania w większym gronie, przeanalizowania bieżącego roku, złożenia sobie
życzeń, a także uhonorowania przyjaciół niewidomych
– rozpoczęła Barbara Sawicka, Prezes Koła Terenowego Polskiego Związku
Niewidomych w Sokółce.
Spotkanie opłatkowe, jak
co roku, odbyło się w sokólskiej kawiarni „Lira”. Pojawiło się na nim mnóstwo gości,
w tym członkowie Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych.

Z ramienia Powiatu Sokólskiego zaproszenie przyjęła Katarzyna Nowak, Sekretarz oraz Alicja Rysiejko,
Dyrektor PCPR. Urząd
Marszałkowski reprezentowała Wiesława Burnos, członek zarządu województwa
podlaskiego. Po modlitwie
i wspólnym odśpiewaniu
kolęd, zebrani podzielili się
opłatkiem i złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia.
Rafał Gawkowski, prezes
Zarządu Polskiego Związ-

ku Niewidomych, okręgu w
Białymstoku, podziękował
wszystkim członkom, sponsorom i wolontariuszom za
życzliwość i wparcie w realizacji działań Związku.
W trakcie spotkania wręczone zostały odznaczenia
nowym Przyjaciołom Niewidomych. Znalazła się wśród
nich Wiesława Burnos, członek zarządu województwa
podlaskiego oraz ks. Józef
Chitruk z parafii pw. św. Antoniego w Sokółce.
Oprac. Sylwia Matuk
Fot. Mateusz Zalewski

Szkolenie z zakresu strzelectwa, które rozpoczęło się w
miniony piątek na strzelnicy
stowarzyszenia WIS w Łozowie, tym razem było przeprowadzono dla uczniów klas
mundurowych ZS w Sokółce.
To część projektu pn. ,,Dobry żołnierz, to żołnierz wyszkolony – system szkoleniowy dla uczniów Powiatu
Sokólskiego edycja II” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Towarzystwo „Ziemia
Sokólska”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa
Obrony Narodowej.
Uczniowie mieli możliwość
poznania zasad bezpiecznego
posługiwania się bronią i pracy na strzelnicy. Strzelali m.in.
z broni krótkiej Glock 17 kal.
9mm, broni długiej typu kbk
AK kal. 7,62 mm. Trenowali
pod okiem Tomasza Leszkowicza, nauczyciela wf w ZS w
Dąbrowie Białostockiej, instruktora sportów walki - taekwon-do, kickboxingu, krav
maga i samoobrony.

Edukacja

Stypendia są instrumentem motywującym do pracy

W hali sportowej dąbrowskiego Zespołu Szkół im. gen.
N. Sulika odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas
pierwszych oraz wręczenie
stypendiów Starosty Sokólskiego.
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- Wsłuchujcie się w rotę
ślubowania. Pamiętajcie o
tym, że mówi ona o rzeczach
kluczowych dla każdego Polaka, dla każdego ucznia naszej szkoły – powiedział Jarosław Budnik, dyrektor ZS
w Dąbrowie Białostockiej.

Po odśpiewaniu hymnu
państwowego, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na
sztandar szkoły. Uzdolniona
młodzież
zaprezentowała
krótki program artystyczny. Sześćdziesięciu siedmiu
uczniów szkoły otrzymało
stypendia.
- Stypendia są dla nas instrumentem motywującym
uczniów do dalszej pracy.
Naszym celem jest inspiracja uczniów do różnych aktywności – powiedział Piotr
Rećko, Starosta Sokólski.
Zarząd Powiatu Sokólskiego, na czele ze Starostą
Sokólskim co roku promują i wyróżniają stypendiami
uzdolnionych uczniów. Jest

to kwota 500 zł przyznawana
raz na półrocze. Stypendia
można otrzymać za osiągnięcia w nauce, kulturze i
sztuce oraz sporcie.
- Uważamy, że uzdolniona artystycznie młodzież
jest fundamentem kulturalnym Powiatu Sokólskiego –
stwierdził Piotr Rećko.
Punktacja jaka jest brana pod uwagę została poszerzona o aktywność wolontariacką na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz o
działalność na rzecz lokalnej
społeczności.
Wszystkim uczniom życzono sukcesów i wytrwałości w dążeniu do wybranego
celu.

Uczniowie klasy I wzięli
udział w szkoleniu strzeleckim, zaś klasa II i klasy III
uczestniczyły także w szkoleniu poligonowym odbywającym się w miejscowym „lasku
szpitalnym”.
- Mamy nadzieję, że będą to
szkolenia cykliczne, ponieważ
są atrakcyjne dla młodzieży,
która dużo się podczas nich
uczy. Program zapewnia nabycie nowych i wartościowych
umiejętności - podkreślał Stanisław Marchiel, nauczyciel
wf w ZS w Sokółce opiekujący
się uczniami w czasie trwania
szkolenia.
W Projekcie ogółem bierze
udział ponad 100 uczniów
klas mundurowych z ZS w
Sokółce. Uczestniczą oni w
różnych szkoleniach: strzeleckich, survivalowych, pierwszej
pomocy i samoobrony.
Dawid Kochmański, Absolwent ZS w Dąbrowie Białostockiej, obecnie nauczyciel w
tejże szkole i żołnierz I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, jest odpowiedzialny za
większość szkoleń przeprowadzanych przez tę placówkę. Był
też instruktorem dużej części
wymienionych zadań.
W szkoleniu uczestniczył
również m.in. st. chor. sztab.
rezerwy SG Janusz Bielawski,
nauczyciel edukacji wojskowej
w dąbrowskiej szkole.
Opr. Patrycja A. Zalewska

Opr. Elżbieta Rapiej
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Samorząd

SP ZOZ tematem nr 1 na sesji

Jest plan naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, będzie także audyt.
Na ostatniej sesji Rady
Powiatu podjęto dwie
uchwały dotyczące sokólskiego szpitala: zatwierdzenia programu naprawczego
SP ZOZ w Sokółce na lata
2021-2023 i wyboru firmy,
która przeprowadzi audyt
w tej jednostce.
W sprawozdaniu finansowym SP ZOZ w Sokółce za rok 2020 wystąpiła strata netto wysokości
2 678 179,76 zł. Dyrektor realizując obowiązek ustawowy sporządził i przedłożył do
zatwierdzenia 29 października 2021 r. „Plan naprawczy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce”. Plan ten został
opracowany z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej i obejmuje działania naprawcze na
lata 2021-2020. Rada Powiatu Sokólskiego zapoznała się
z tym bardzo obszernym dokumentem, w którym przed-

stawione są między innymi
kierunki restrukturyzacji.
Analiza działalności Szpitala wykazała, iż bez przeprowadzenia działań naprawczych jego przyszłość
jest niepewna. Zdecydowano wobec tego bezzwłocznie wprowadzenie działania restrukturyzacyjnego z
podziałem na inwestycyjne
oraz rozwojowe.
Wśród działań inwestycyjnych pierwszym i najważniejszym założeniem Planu
naprawczego jest realizacja
Projektu unijnego pn. „Poprawa dostępności do usług
w obszarze chorób będących
przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce-etap II”.
DZIAŁANIA NAPRAWCZE
W Projekcie zadanie nr 1
dotyczy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- remontu istniejących pomieszczeń oraz adaptacji
nowych - przylegających do

Edukacja

Wsparcie na rozwijanie
szkolnej infrastruktury
Referat Oświaty informuje,
iż Powiat Sokólski pozyskał
30 000,00 zł na realizację
inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na
rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria
przyszłości”. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, a
także wzmocnienie i uatrakcyjnienie dotychczasowego
procesu zdobywania wiedzy
i praktycznych umiejętności
przez uczniów.
Wsparciem finansowym
zostanie objęta Szkoła Pod-
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stawowa Specjalna w Sokółce w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Sokółce. W ramach realizacji
ww. programu przewiduje
się zakup drukarki 3D, co
uatrakcyjni zajęcia szkolne
i pozwoli uczniom rozwijać
swoje zainteresowania nie
tylko na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, lecz
także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

oddziału i zakupu sprzętu
medycznego.
Zadanie nr 2 odnosi się
do Centralnej Sterylizatorni, jego celem jest adaptacja
pomieszczeń w nowej lokalizacji, przeniesienie z bloku D
do bloku E, instalacja nowej
aparatury i urządzeń do sterylizacji.
Zadanie nr 3 - Pracownia
obrazowa RTG - ucyfrowienie RTG.
Zadanie nr 4 - Blok operacyjny - zakup sprzętu medycznego.
Zadanie nr 5 to zabezpieczenie szpitala w czasie pandemii koronawirusa COVID
19 - zakup mat dekontaminacyjnych.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia
planu. Został on przyjęty 16
głosami „za”.

Treść Planu naprawczego
SP ZOZ w Sokółce znajduje
się na: https://ssl.esesja.pl/.../
projekt_uchwaly_w_sprawie...
BĘDZIE TEŻ AUDYT
Dyrektor Szpitala 2 listopada poinformował Zarząd Powiatu Sokólskiego,
że wystosował do czterech
podmiotów zaproszenie do
składania ofert do przeprowadzenia audytu w szpitalu.
W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły dwie: od Podlaskiego Centrum Auditingu
i Doradztwa „Audyt” w Bia-

łymstoku oraz od Audyt - BT
Biegły rewident Bogumiła
Tołoczko z siedzibą w Białymstoku.
Z uwagi na najniższą cenę,
dotychczasową współpracę
i doświadczenie w badaniu
jednostek służby zdrowia,
uznano za w pełni uzasadniony wybór firmy PCAiD
„Audyt”, celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
Radni uchwałę dotyczącą
wyboru audytora przyjęli 18
głosami „za”.
Opr.
Patrycja Anastazja Zalewska

Inwestycje

Pomiędzy szkołami powstanie łącznik
Pomiędzy obiektem Zespołu Szkół Rolniczych a
halą sportową Zespołu Szkół
przy ul. Polnej w Sokółce
powstanie łącznik. Podpisano stosowną umowę, którą
zawarł Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd
Powiatu, Piotra Rećko, Starostę Sokólskiego i Jerzego
Białomyzego, Wicestarostę

z przedstawicielami firmy
Kdbud sp. z o.o. z siedzibą w
Dąbrowie Białostockiej.
Umowa opiewa na kwotę
aż 985112,42 zł. Prace zostaną rozpoczęte niebawem, a
finalizacja ma być w sierpniu
2022 r. Zakres robót obejmie
m.in: wykonanie fundamentów, ścian, słupów nośnych i
stropu, ocieplenie i pokrycie

dachu, prace posadzkowe,
instalację elektryczną zasilającą i oświetleniową, budowę
instalacji ogrzewania, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.
Łącznik przyczyni się do
sprawniejszej komunikacji
pomiędzy dwoma obiektami.
Materiał:
Mateusz Zalewski

Wydział Spraw Społecznych
Starostwo Powiatowe
w Sokółce
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Bezpieczeństwo

Z nowym radiowozem będzie bezpieczniej

Komenda Policji w Dąbrowie Białostockiej otrzymała nowy radiowóz.
Czekała na niego 20 lat.
Policjanci teraz będą jeździć bezpiecznym i ekonomicznym
koreańskim
SUV-em z napędem na
cztery koła Kia Sportage.
- To oznakowany samochód, który będzie wykorzystywany na terenie miasta i
gmin: Dąbrowa Białostocka,
Suchowola, Sidra i Nowy
Dwór - powiedział podinspektor Paweł Jakubiak,
komendant Komisariatu w
Dąbrowie Białostockiej.
Radiowozy na stanie dąbrowskiego komisariatu są
już wyeksploatowane, wymagają często napraw, co
paraliżuje częściowo zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom. Dzięki nowemu wozowi mundurowym
łatwiej będzie dostać się w
trudno dostępne miejsca i
bezpieczniej dojechać do
celu.

- Jeśli będzie taka konieczność, dyżurny Komendy
Powiatowej w Sokółce nie
zawaha się skierować tego

tu – podkreślił podinspektor Janusz Sepko, zastępca
Komendanta Powiatowego
Policji w Sokółce.

ców w pomoc Ochotniczym
Strażom Pożarnym i Policji.
- Każdemu z nas bliska
jest potrzeba wsparcia służb

radiowozu w pozostałe
części powiatu. Radiowóz
przyczyni się do poprawy
warunków pracy policji,
bezpieczeństwa ich jazdy,
tym samym bezpieczeństwa
mieszkańców całego powia-

***
Powiat Sokólski miał swój
wkład w zakup radiowozu.
Jerzy Białomyzy, Wicestarosta Powiatu Sokólskiego,
podkreślił dotychczasowe zaangażowanie samorządow-

mundurowych.
Cieszymy
się, że komisariat w Dąbrowie ma nowy samochód.
Dzięki niemu mieszkańcy
naszego powiatu będą czuli
się bezpiecznie – podkreślił
Wicestarosta.

W tym trudnym czasie w
strefie przygranicznej, potrzeba posiadania kolejnego,
bezpiecznego wozu wzrosła.
- Często policjanci zabezpieczają trudne sytuacje i
zdarzenia. Dlatego w naszych
radiowozach muszą czuć się
bezpiecznie. To wspaniały
dzień dla dąbrowskiego komisariatu. Dzień, w którym
widać współpracę między
samorządami – mówił Artur Gajlewicz, burmistrz
Dąbrowy Białostockiej.
Radiowóz został kupiony dzięki środkom Skarbu
Państwa oraz samorządów z
Suchowoli, Krynek, Sokółki,
Nowego Dworu, Sidry, Janowa, Korycina i Kuźnicy.
Koszt całkowity 126 tys. zł,
Komenda Główna Policji 63 tys. zł, gmina Dąbrowa
Białostocka - 30 tys. zł, pozostałe samorządy po 33 tys. zł.
Opr. Elżbieta Rapiej

- Serdecznie dziękujemy
pani Dyrektor – Elżbiecie
Szomko oraz Staroście Sokólskiemu – panu Piotrowi
Rećko za możliwość udziału
w przedsięwzięciu „Poznaj
Polskę”, dzięki temu ucznio-

wie nie ponieśli żadnych
kosztów związanych z wyjazdem, poznali nowe, ciekawe
miejsca i wzbogacili swoją
wiedzę na temat Polski podsumowuje Lila Zajkowska z SOSW.

Edukacja

Poznajemy Polskę
Wyjazd wzbogacił wiedzę historyczną o kulturze polskiej i wpłynął na kształtowanie postaw patriotycznych.
W ramach przedsięwzięcia
Ministra Edukacji i Nauki
„Poznaj Polskę”, uczniowie
Szkoły Branżowej I stopnia
nr 3 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
1 grudnia pod opieką Lili
Zajkowskiej i Katarzyny Dylewskiej uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.
- Celem wyjazdu było
urozmaicenie zajęć lekcyjnych poprzez praktyczne
odkrywanie śladów historii
oraz
eksperymentowanie
w centrach nauki, efektem
natomiast są zdobyte nowe
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umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym - informują organizatorki wycieczki.
- Uczniowie zwiedzili Zamek Królewski, korzystając przy tym z nowoczesnej
technologii w postaci audio
przewodnika, co było dla
nich nowością i dodatkową
atrakcją. Drugim etapem wycieczki było Centrum Nauki
Kopernik. Różnorodne przestrzenie edukacyjne przyciągały nowością i sprzyjały
uczeniu się. W tym miejscu
poprzez zabawę i doświad-

czenie można było poznać
ciekawostki ze świata nauki
i techniki. Uczniowie mogli
korzystać z eksperymentów
i eksponatów, których każdy mógł dotknąć i sprawdzić
jego działanie. Po krótkim
odpoczynku uczniowie podziwiali rozświetloną przed
świętami mnóstwem iluminacji Starówkę i Krakowskie
Przedmieście.
Wycieczka
dostarczyła niezapomnianych emocji, a młodzież wykazała się dużą ciekawością
i chęcią poznawania świata
- dopowiadają organizatorki.
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Działania projektowe

Samorząd

Wiedzę wykorzystywali
w praktyce

70 tys. zł na remont kościoła w Janowie

26-28 listopada odbyło się szkolenie strzeleckie
i taktyczno-poligonowe w
Łozowie oraz Dąbrowie Białostockiej dla uczniów klas
mundurowych dąbrowskiego
liceum.
Pierwszego dnia nasi kadeci pozyskiwali wiedzę teoretyczną w zakresie szyków
patrolowych i znaków niewerbalnych.

Drugiego dnia uczniowie
klas mundurowych udali
się na teren lasku szpitalnego, gdzie wykorzystywali
w praktyce zdobytą wiedzę
z taktyki, a także utrwalali
wcześniej zdobyte informacje
i poznawali nowe zagadnienia w zakresie maskowania
oraz survivalu.
Ostatniego dnia odbył się
apel podsumowujący całokształt działań, na którym
część uczniów została wyróżniona za swoje zaangażowanie podczas trzydniowego
szkolenia.

- Wsparcie prac konserwatorskich świątyń jest ze
wszech miar uzasadnione i
konieczne. Środki na udzielaniu dotacji znajdują pokrycie w budżecie Powiatu na
rok 2021 - podkreślił Piotr
Rećko, Starosta Sokólski.
Zgodnie z uchwałą Rady
Powiatu Sokólskiego został
ogłoszony dodatkowy nabór
wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na
terenie Powiatu Sokólskiego.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków, w
terminie określonym przez
Zarząd wpłynął do Starostwa Powiatowego w Sokółce
jeden wniosek parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego
w Janowie. Zarząd Powiatu
Sokólskiego pozytywnie go
rozpatrzył po stwierdzeniu,
że jest kompletny, spełnia
kryteria określone w uchwale Rady Powiatu Sokólskiego.
Zarząd Powiatu dokonał
oceny i zaproponował przyznanie janowskiej parafii
dotację w kwocie 70 000 zł.

***
W trakcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Sokólskiego, rozpatrzono też projekt
uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie
lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących
się na terenie powiatu sokólskiego. Projekt dotyczył
świątyni w Janowie. Zyskał
aprobatę radnych i został
przyjęty 18 głosami „za”.
Opr. Patrycja A. Zalewska,
fot. Agnieszka Sarosiek

Tekst: Kamil Dabulis 3c,
fot. Gabriela Hajkowska 3cp
Materiał: LO
w Dąbrowie Białostockiej

Z fotografią za pan brat

W ramach I edycji Zajęć
Fotograficznych ph. „Fotografia jest fajna” (27 XI)
uczestniczki tym razem odwiedziły białostocką Venę
Art Szkołę Stylizacji. Miały
tam okazję poznać tajniki
stylizacji, szczególnie pod kątem przygotowania modelki
do sesji zdjęciowej, miały
nawet okazję poddać się stylizacji, a a efekty tego zostały
uwiecznione cyfrowo.
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- Nasze dziewczyny, z racji
tego, że były modelkami, mogły poczuć się jak gwiazdy.
Siedząc w wygodnych fotelach, były dopieszczane przez
profesjonalne ręce makijażystek z Vena Art - mówił Marcin ze Stowarzyszenie Oczy
Podlasia, jeden z prowadzących zajęcia.
- Oczy są zwierciadłem
duszy, a jeszcze odpowiednio podkreślone, przyciągają
uwagę w szczególny sposób.
Kosmetyki do makijażu dobiera się do kolorytu cery,
tęczówek, ale także do indywidualnego stylu danej kobiety. Efekty naszych spotkań
można zobaczyć na Fb, planujemy też wystawę - dodał
Marcin.
Projekt realizowany jest
z zadań Gminy Sokółka z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu
przeciwdziałania narkomanii.

Urząd

Nowe przepisy dotyczące ochrony
gruntów rolnych i leśnych
1 stycznia 2022 roku wchodzą w życie nowe przepisy
dotyczące ochrony gruntów
rolnych i leśnych.
Przepisy ustawy umożliwią
zwolnienie z konieczności
przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz
wnoszenia opłat związanych
z wyłączeniem gruntów z
produkcji w przypadku podjęcia na nich działalności
nierolniczej.
Obowiązek ten nie powstanie jeżeli wyłączenie gruntów
z produkcji dotyczy części
gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego
powierzchnia nie przekracza
30% całkowitej powierzchni
gruntu rolnego pod zabu-

dową zagrodową w danym
gospodarstwie rolnym, nie
więcej niż 0,05 ha oraz gdy
właściciel gruntów wyłączonych z produkcji zobowiąże
się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w
skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa, składając
wniosek o wyłączenie tych
gruntów z produkcji.
Osoba, która zamierza wykonywać w zabudowie zagrodowej działalność inną
niż działalność rolniczą
musi powiadomić starostę o
zamiarze wykonywania tej
działalności oraz jednocześnie złożyć wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji
rolnej, w terminie 30 dni

przed dniem planowanego
podjęcia tej działalności.
W powiadomieniu wskazuje się dane ewidencyjne
działki ewidencyjnej pod zabudową zagrodową, a także
dołącza się plan budynków
i urządzeń tworzących zabudowę zagrodową w danym gospodarstwie rolnym,
ze wskazaniem: budynków i
urządzeń, w których będzie
wykonywana
działalność
inna niż działalność rolnicza, całkowitej powierzchni
zabudowy zagrodowej i powierzchni, na której będzie
wykonywana
działalność
inna niż rolnicza.
Wydział Geodezji,
Katastru i Nieruchomości
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Pomoc jednej osobie
nie zmieni całego świata, ale…
…może zmienić cały świat
jednej osoby
- Początkowo na zaproszenie do udziału w turnieju
odpowiedziało 16 drużyn,
ostatecznie jedna z nich zrezygnowała. Były to grupy,
które zawsze są chętne do
działania i nigdy nie odmawiają pomocy - powiedział
organizator Rafał Kiczuk,
zawodnik Polonii Warszawa.
15 drużyn piłkarskich z Powiatu Sokólskiego zagrało w
niedzielę w Charytatywnym

Przyjaciele
z dawnych lat
Świat nie jest ci nic winien.
Bez względu na to, kim jesteś,
co robiłeś, bez względu na to
jaka jest twoja przeszłość i teraźniejszość…
Świat nie jest ci nic winien.
Działa to w obie strony. Ty
również nie masz długu wobec wszechświata. Niestety,
wszechświat zapomina o drugiej części tego stwierdzenia,
bo jakoś zaskakująco często
zawraca mi tyłek.
Godzina 10.00. Sobota. Pukanie do drzwi.
Nałożyłem
bambosze,
szlafrok i poszedłem z kubkiem herbaty do drzwi. Spojrzałem przez wizjer. Twarz…
hmmm… nie… Ryj tak jakby
znajomy. Otworzyłem drzwi,
oby się wyszczerzył.
- Cześć! – powiedział obcy.
Łyknąłem herbaty. Czekałem na rozwój wydarzeń.
- Nie poznajesz mnie? – spytał obcy.
Nawet nie powstrzymywałem się od westchnięcia. Powtórka z rozrywki. Kolejna
osobnik z czasów szkolnych,
który czując się głównym bohaterem filmu postanowił zaszczycić mnie rola epizodyczną.
- A muszę? – skrzywiłem się.
- To, ja - [namiary znane].
Ach. Tak kojarzyłem go. Nigdy się w sumie nie lubiliśmy. Z
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do wygrania były koszulki reprezentantów Polski, klubów
Jagiellonia, Białystok i Legia
Warszawa - dodał Kiczuk.
Głównymi organizatorami
imprezy byli: Powiat Sokólski, Fundacja Moc Pomocy
oraz Rafał Kiczuk.
Zarząd Powiatu Sokólskiego ufundował trofea dla
uczestników turnieju.
Wciąż można wesprzeć Dawida i Kamila, wpłacając dowolną kwotę na ich subkonta:
https://www.fundacjamocpomocy.pl/kamil-maksimczyk/
https://www.fundacjamocpomocy.pl/dawid-miakisz/

Turnieju Piłki Nożnej w hali
sportowej przy ul. Mickiewicza.
Celem wydarzenia było
zebranie środków na dalsze
leczenie dwóch mieszkańców
Sokółki, Dawida Miakisza i
Kamila Maksimczyka, którzy
po wypadkach starają się odzyskać sprawność.
- Warunkiem startu w turnieju była wpłata wpisowego
w wysokości 200 zł od drużyny, a dzięki wspaniałomyślnym darczyńcom, którzy
przekazali nagrody na akcję,

Wrzuć LUZ ;)
reguły nie przepadam za ludźmi, którzy starają się do końca
liceum spożyć każdą uszkadzającą mózg substancje.
- No dobra, ale co ja mam z
tą informacją zrobić?
- No… ten. Pomyślałem, że
odwiedzę, bo… no bo bardzo
się zmieniłem. Odmieniłem
swoje życie. Kiedyś byłem na
dnie, wyszedłem na prostą…
- No… bardzo dziękuje za
bardzo cenne informacje.
Cisza. Siorbnąłem herbaty.
- Ten… chciałbym porozmawiać, o dawnych czasach…
Poirytowałem się.
- Ale po co? Dawne czasy
mnie nie interesują. Zresztą, ja
całe życie starałem się mieć naprostowane życie i jakoś nikogo nie nachodzę. No wybacz,
ale mi nie imponujesz.
Zauważyłem, że szkolny koleżka zaczął się na mnie denerwować. Co było dziwne, bo to
mi zawracano głowę.
- Jestem teraz zajęty. Piję herbatę i w ogóle. Życie, życie to
jest welon czy coś. Także dzięki, że wpadłeś, cześć i w ogóle
– zamknąłem powoli drzwi.
Dopiłem herbatę i poszedłem do biurka. Wyciągnąłem
stare zdjęcie klasowe i markera.
Przekreśliłem jedną twarz.
-No. To był ostatni. W końcu, spokój.
Kamyk

oprac. Sylwia Matuk,
fot. Marcin Pogorzelski

Młodzicy UKS Mikolo na turnieju w Augustowie

W miniony weekend zawodnicy
Uczniowskiego
Klubu Sportowego Mikolo rywalizowali w turnieju siatkówki chłopców,
który odbył się w ramach
ligi o Mistrzostwo Województwa
Podlaskiego
w siatkówce młodzików.
Podopieczni
Krzysztofa
Zaniewskiego i Stanisława
Marchiela rozegrali dwa
spotkania. W pierwszym
– pewnie pokonali zespół
UKS Olimpik Mońki 2:0, w
drugim – musieli uznać wyższość rywali z UKS Centrum
Augustów. Szczególnie drugi
mecz dostarczył wielu emocji, niestety w końcówce zabrakło szczęścia i to gospo-

darze cieszyli ze zwycięstwa.
Turniej w Augustowie był
jednym z ośmiu turniejów
sezonu 2021/2022, w których
wystąpi zespół z Sokółki. Zespoły UKS Mikolo systematycznie trenują w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce oraz
w hali przy Zespole Szkół.
Prowadzenie
treningów,
wyjazdy na mecze czy organizacja turniejów jest
możliwa przede wszystkim
dzięki wsparciu samorządu terytorialnego – Powiatu
Sokólskiego oraz Gminy Sokółka – w ramach otwartych
konkursów ofert na realizację zadań z zakresu sportu,

oraz Ministerstwa Sportu i
Turystyki – w ramach ogólnopolskiego Programu Klub.
W najbliższej przyszłości
Klub planuje rozszerzyć
działalność o kolejną grupę
młodzieżową.
Informuje
Stanisław Marchiel.

ISSN 2450-999X
Wydawca:
Powiatowy Dom Kultury w Sokółce
ul. Mickiewicza 11, 16 -100 Sokółka
redakcja@infosokolka.pl
www.infosokolka.pl
Redaktor naczelna: Aneta Tumiel

INFO Sokółka nr 250

