Bardziej zrzyny, niż nowiny...
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„Z wizytą w krainie Pitagorasa”

Plany budżetowe na 2022

Studniówka w suchowolskim LO i janowskim ZS CKR

Piotr Rećko, Starosta Sokólski:
„Za nami liczne inwestycje,
ale nie zwalniamy tempa...”

Wspomóżmy
pogorzelców
z Dubaśna

Pierwszy rodzinny dom dziecka
ma ruszyć jeszcze w tym roku
„Jemioła” koncertowała
z okazji 6. rocznicy powstania

Mieszkańcy Dubaśna (gm. Nowy Dwór) apelują by wesprzeć zbiórkę
na rzecz rodziny pogorzelców, która 18 stycznia straciła dom i dobytek.

Wpłaty prosimy kierować na konto Caritas Archidiecezji
Białostockiej nr: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527

z dopiskiem: dla pogorzelców z Dubaśna gm. Nowy Dwór
31 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,
Wchodzimy w ten rok z przytupem. Z nowymi, ogromnymi planami inwestycyjnymi, których mamy dużo. O niektórych jeszcze kilka lat temu nikt nawet nie śnił. My je realizujemy, z powodzeniem. Jeszcze w tym roku chcemy otworzyć
w Sokółce pierwszy rodzinny dom dziecka. A docelowo ma
być ich więcej. Chcemy też przekuć w coś dobrego kryzys na
granicy, tworząc Związki Powiatowo-Gminne. W ten sposób
umożliwimy rozwój jednostkom samorządów terytorialnych,
które dotąd nie miały do tego warunków. Wśród nich między innymi gmina Sidra, perełka krajobrazowa w naszym
powiecie, która wiele lat była zapomniana. Chcemy, by znów
błyszczała. Drugie życie planujemy dać pustostanom, których jest mnóstwo do zagospodarowania. Mamy pomysły, jak
sprawić, by zamieniły się w miejsca pracy. Wszystko dzięki
wsparciu Premiera Mateusza Morawieckiego, jego rząd pomaga w realizacji naszych najśmielszych planów, które są
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Powiatu Sokólskiego.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

Inwestycje

Sokólski szpital otrzymał niemal 70 tysięcy złotych

Przedstawiciele Powiatu Sokólskiego podpisali umowę na przekazanie sprzętu

W Starostwie Powiatowym
w Sokółce została podpisana
umowa darowizny między
Powiatem Sokólskim repre-
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zentowanym przez Piotra
Rećko, Starostę Sokólskiego i Jerzego Białomyzego,
Wicestarostę a Samodziel-

nym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej w Sokółce reprezentowanym przez
Jerzego Kułakowskiego, dy-

rektora placówki. W spotkaniu uczestniczyła także Anna
Marta Aniśkiewicz, dyrektor
Wydziału Spraw Społecznych.
Powiat Sokólski przekazał szpitalowi sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę
w wysokości 69 797,52 zł.
Środki zostały pozyskane od
Wojewody Podlaskiego na
realizację bieżących zadań
własnych Powiatu z budżetu
państwa, na wsparcie realizacji przez Powiat zadania
związanego ze zwalczaniem
COVID-19, polegającego na
zakupie sprzętu i aparatury

medycznej na potrzeby SP
ZOZ w Sokółce.
W ramach realizacji zadania zakupiono: 8 reduktorów
do tlenu z dozownikiem, 41
dozowników tlenu, 152 resuscytatory dla dorosłych,
16 parawanów jeżdżących
(dwuskrzydłowych), 206 op.
rękawic ochronnych rozm.
M, 100 op. rękawic ochronnych rozm. L, 10 kozetek z
kółkami, 50 op. fartuchów
ochronnych (włókninowych
wzmocnionych), 6 rękojeści
do laryngoskopu.

Opr. Elżbieta Rapiej
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W trudnej sytuacji, jaka
nas dotknęła, znajdują
szansę i sposób na rozwój
powiatu i gmin.
W powiecie powstały
związki powiatowo-gminne.
Wszystko po to, by realizować cele, które stawia społeczeństwo.
Dzięki związkom wzrośnie zakres działań i możliwość pozyskania większych
środków na ich realizację.
Piotr Rećko, Starosta Sokólski podczas XLIX Sesji Rady
Powiatu Sokólskiego, wyjaśnił, iż celem łączenia sił jest
bardziej efektywna realizacja zadań publicznych przez
gminy i powiat. Głównie
chodzi o kryzys na granicy. Z
działalnością jednostek wojskowych i służb mundurowych, wiążą się pewne, nieuniknione niedogodności,
np. rozjeżdżone drogi.
- Aby poprawić dostępność do budowanego wzdłuż
granicy muru, ułatwić funkcjonowanie służbom mundurowym, a także dopro-

Samorząd

Powstały związki powiatowo-gminne
wadzić do odbudowy naszej
gospodarki, postanowiliśmy
wyjść do gmin z inicjatywą
o utworzenie związków powiatowo-gminnych. Umożliwi to złożenie dodatkowych
wniosków o dofinansowania
na realizację tych zadań tłumaczył Piotr Rećko, Starosta Powiatu.
Wnioski będą dotyczyć
głównie trzech grup zadań:
drogownictwa,
odbudowy infrastruktury gminnej
i powiatowej oraz służby
zdrowia.
- Do Rządowego Funduszu
Polski Ład zostaną złożone
wnioski na wszystkie drogi
dojazdowe, powiatowe oraz
część gminnych, które nie
były wyremontowane, a w
jakikolwiek sposób łączą się
z granicą lub pasem przygranicznym - wyjaśnia Starosta.

Jeśli chodzi o infrastrukturę powiatową i gminną,
związki będą pozyskiwać
środki na odbudowę zaniedbanych pustostanów po
byłych szkołach i innych
miejscach użyteczności publicznej.
- Chcemy tym budynkom
nadać nową funkcję i przywrócić ich świetność. Mamy
pomysł, jak je zagospodarować, we wnioskach przedstawimy swoją koncepcję. Z tej

inicjatywy w przyszłości wynikną nowe miejsca pracy,
co również będzie miało pozytywny oddźwięk w gospodarce - tłumaczył Starosta.
Bardzo ważna jest też
trzecia grupa zadań. Sokólski szpital był potrzebny w
czasie szczytu kryzysu migracyjnego i odegrał istotną
rolę. Doinwestowanie SP
ZOZ, który od wielu lat ma
poważne problemy, jest konieczne.

- Uważam, że naszym obowiązkiem, jako samorządowców, jest walka o naszą Małą
Ojczyznę i przedstawienie
tego rządowi RP - podkreślał Piotr Rećko.
Rada Powiatu Sokólskiego
jednogłośnie przyjęła projekty uchwał dotyczące powstania dziesięciu związków.
- By mogły one zaistnieć,
samorządy gminne muszą
podjąć uchwałę, następnie
określić zadania wspólne do
realizacji w statucie Związku
- poinformowała Katarzyna
Nowak, Sekretarz Powiatu
Sokólskiego.
W ramach powyższych
uchwał powstaną związki
Powiatu z gminami: Dąbrowa Białostocka („Dębina”),
Krynki („Dolina Krynki”),
Kuźnica
(„Pogranicze”),
Nowy Dwór („Nad Biebrzą”), Sidra („Dolina Rzeki
Sidra”) i Szudziałowo („Morena”).

Opr. Patrycja A. Zalewska,
fot. Mateusz Zalewski

Wydarzenie

„Jemioła” koncertowała z okazji 6. rocznicy powstania

Wspaniały koncert jubileuszowy z okazji 6. rocznicy powstania „Jemioły”,
Powiatowego Zespołu Regionalnego, za nami. Gości było mnóstwo, wszyscy
zachwyceni. Jak zawsze.
- Dziękuję wszystkim, którzy przybyli tak licznie na nasz koncert i uświetnili
go z nami w modlitwie i wspólnym śpiewaniu - mówi Ewa Dębko, kierownik
artystyczny „Jemioły”.
„Koncert Kolęd, Pastorałek i Pieśni Regionalnych”, bo o nim mowa, odbył się
w Kolegiacie św. Antoniego w Sokółce, 23 stycznia, w niedzielę, o godzinie 16.,
po mszy świętej.
- Przez sześć lat śpiewaliśmy dla was, bawiliśmy was i nadal będziemy pracować i koncertować dla was, ten koncert również był wspólny – podkreślała
Ewa Dębko.
Do tego wydarzenia chór przygotowywał się już od kilku tygodni. Koncert
był dla nich szczególnie ważny, ponieważ podsumowywał lata owocnej, wspól-
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nej pracy artystycznej. Zaczynali sześć lat temu, w malutkim pomieszczeniu
w Sokólskim Ośrodku Kultury. Po raz pierwszy spotkali się w salce rytmiki,
w zaledwie siedmioosobowym składzie. Dziś jest ich ponad trzy razy tyle. Na
koncertach prezentują muzykę na żywo, przy akompaniamencie profesjonalistów, między innymi z Opery i Filharmonii Podlaskiej. Na urodzinowym
wystąpili razem z Radosławem Koprem, który grał na skrzypcach, z Bogdanem Obryckim, akordeonistą i z Janem Mlejnekiem, grającym na klarnecie.
Repertuary zespołu zawsze są inne, są zaskoczeniem dla widzów. Tak było
też tym razem. Utwory, które usłyszeliśmy, tradycyjnie wykonano w ich aranżacjach. „Jemioła” zaskoczyła gości premierowymi wykonaniami. Koncerty
„Jemioły” są ucztą dla zmysłów, to nie tylko niesamowite doznania dla uszu,
ale i dla oczu. Zespół niezmiennie od lat wspierany jest przez Powiat Sokólski
i Piotra Rećko, Starostę Sokólskiego, dzięki którym grupa ma piękne stroje
sceniczne.

31 stycznia 2022 r.
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Parafia w Dąbrowie Białostockiej
Opis parafii z 1936 roku.
„Historia kościoła w Dąbrowie Sokólskiej charakteryzuje dobitnie te warunki,
w jakich musieli żyć wierni
pod zaborem rosyjskim. Od
1595 r. istniał w Dąbrowie
kościół drewniany w formie
krzyża, ufundowany przez
Zygmunta III. Rozebrali go
parafianie w ciągu jednej
nocy z 22 na 23 kwietnia
1902 r., przerażeni pogłoską,
że staraniem przełożonej
pobliskiego klasztoru schizmatyckiego w Różanystoku
(nota bene odebranego katolikom przez rząd rosyjski
i przerobionego na klasztor
schizmatycki) rząd zamierza zabrać nowo budowany
kościół w Dąbrowie na cerkiew, pozostawiając katolikom stary drewniany
kościół.
Parafianie
zostawili wówczas
tylko
murowaną
mensę, na której w
1905 r. zbudowano
pomnik z figurą Pana
Jezusa Cierpiącego.

Obecny murowany kościół
wybudowano z dobrowolnych składek parafian staraniem b. proboszcza śp. ks.
Józefa Fordona. Założenie
kamienia węgielnego odbyło się bardzo uroczyście 8-go
maja 1897 r. Pomimo różnych trudności, stawianych
przez zaborczy rząd rosyjski,
budowę świątyni doprowadzono do końca i 21 kwietnia 1902 r. nastąpiło uroczyste wyświęcenie kościoła
przez ówczesnego dziekana
ks. Anzelma Noniewicza.
Gdy ks. Dziekan rozpoczął
już obrządek poświęcenia,
miejscowy policjant rosyjski w sposób natrętny doręczył przy ołtarzu depeszę
od naczelnika powiatu z
kategorycznym rozkazem
wstrzymania aktu
poświęcenia.
Po
przeczytaniu
depeszy
ks. Noniewicz
wyrzekł:

Wydarzyło się...

GRZEGORZ RYŻEWSKI

„Mocno ufam, że Bóg Najwyższy za w stawiennictwem
mego patrona św. Anzelma
wybawi nas z grożącego niebezpieczeństwa”. Wtedy to
właśnie powstała wśród parafian myśl rozbiórki starego
kościoła, co też i uczynili w
noc następną.
Obszerny murowany kościół w Dąbrowie posiada
front z dwiema wieżami-dzwonnicami. Jest o trzech
nawach i prezbiterium jednakowej wysokości. Ołtarzy
5. Wielki ołtarz pod wezwaniem Św. Stanisław a Biskupa - Męczennika murowany
z marmurową mensą. Zwraca uwagę b. artystycznie wykonana figura Pana Jezusa
Ukrzyżowanego naturalnej
wielkości, rzeźbiona w drzewie. Zasługują również na
uwagę duże, b. starożytne,
rzeźbione z drzewa figury
apostołów Piotra i Pawła,
pochodzące ze starego kościoła, oraz starożytny obraz
Św. Antoniego malowany

na płótnie, umieszczony w
bocznym ołtarzu.
Na terenie parafii, liczącej
około 7.000 osób, znajduje się pewien, b. nieznaczny odsetek prawosławnych
(200 osób), którzy powoli
ulegają wpływom naszego
kościoła, to też coraz częściej
zachodzą wypadki nawracania się na Wiarę Katolicką.
Proboszczem jest od marca b. r. ks. dr. Witold Kuźmicki, który pełni funkcje
dziekana. Do dekanatu, poza
Dąbrową, należą parafie:
Róźanystok, Nowy-Dwór,
Sidra, Zalesie-Siderka z rektoratem.
Odpust 8 maja na św. Stanisława. Święta kościelne:
13 czerwca św. Antoniego, 4
października św. Franciszka
z Asyżu i Matki Boskie] Bolesne, w piątek przed Palmową Niedzielą. Specjalnego
budynku na Dom Katolicki
nie ma. Dla zebrań Akcji
Katolickiej służy sala
parafialna.

Rocznica

Cześć i chwała Bohaterom

Główny Specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

Przedstawiciele Rady Powiatu Sokólskiego wraz z
delegacją ze Starostwa Powiatowego oraz służbami
mundurowymi i leśnymi
oddali hołd Powstańcom

Stow. Młodzieży Katolickiej posiada oddział w
Dąbrowie z zastępami po
większych wsiach. Krucjata
Eucharystyczna liczy ponad
200 dziatwy szkolnej. Żywy
Różaniec liczy 126 kółek,
a Zgromadzenie III Zakonu św. Franciszka z Asyżu
— 150 członków. ,,Caritas”
udziela pomocy tak w naturze, jak i gotówce najbardziej
potrzebującym.
Należytemu
rozwojowi
Akcji Katolickiej stoi na
przeszkodzie
kompletny
brak inteligencji w parafii.
Nauczycielstwo powstrzymuje się od współdziałania
z organizacjami, istniejącymi przy kościele ze względu
na prądy z góry. W ostatnim
czasie odczuć się daje pewne
odprężenie w tym kierunku. Jednak nie rozwiązuje to
jeszcze sprawy".

Styczniowym w Kuźnicy na
„Golgocie Wschodu”.
Inicjatorem
uczczenia
rocznicy był radny Powiatu
Sokólskiego Krzysztof Pawłowski, który także spotkania
prowadził.
Chociaż pogoda nie sprzyjała uczestnicy odwiedzili
również dwie zbiorowe mogiły powstańcze położone w
okolicach wsi Czuprynowo i
kolonii Kowale.
To już 159 lat od kiedy w
nocy z 22/23 stycznia 1863 r.
wybuchło Powstanie Styczniowe, którego celem było
wyzwolenie Polaków z zaboru rosyjskiego. Mimo, że nie
zakończyło się zwycięstwem,
stało się punktem odniesienia i wyzwaniem dla kolejnych pokoleń Polaków, którzy od początku XX wieku
rozpoczęli walkę o wolność i
niepodległość.
Oprac. i fot. Marcin Pogorzelski
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Uczniowie ZS w Sokółce

„Z wizytą w krainie Pitagorasa”

Realizacja projektu nr
2020-1-PMU-3273 „Z wizytą w krainie Pitagorasa”
dobiegła końca.
Od 26 września 2021 r.
do 9 października 2021 r.
31 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Sokółce wraz z 4
opiekunami (nauczycielami
LO) uczestniczyło w zagranicznej mobilności do Grecji do przepięknej miejscowości Platamonas. Wyjazd
poprzedzony był zajęciami
przygotowawczymi, m.in. z
języka angielskiego, kulturowymi oraz psychologiczno-społecznymi.

Nowe możliwości
Projekt „Z wizytą w krainie
Pitagorasa” dał uczniom Zespołu Szkół w Sokółce nowe
możliwości rozwoju. Uczniowie, którzy w nim uczestniczyli, rozwinęli w sobie wiele
cech, które w życiu zawodowym i osobistym będą dla
nich kluczem do sukcesu,
tj. samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów, odpowiedzialność,
wszechstronność, zaradność,
kreatywność, umiejętność
pracy w zespole. Bardzo waż-
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nym aspektem projektu było
rozwinięcie kompetencji i
umiejętności
językowych.
Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie poszerzyli
zasób słownictwa, podnieśli
poziom umiejętności komunikacyjnych oraz przełamali
strach przed rozmową w języku obcym. Program merytoryczny wyjazdu wpisywał
się w program nauczania i
podstawę programową realizowaną w naszym Liceum,
co zapewniło uczniom jeszcze bardziej efektywny rozwój.

Szansa integracji
Projekt miał też na celu
integrację uczestników, zarówno ze sobą, jak i z grecką
młodzieżą. Pierwszą próbą
integracji była gra terenowa
w miejscu pobytu – Platamonas. Uczestnicy gry zostali podzieleni na grupy i
otrzymali zestaw zadań do
wykonania. Każde zadanie
zakładało zapoznanie się z

Zespół Szkół w Sokółce od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. realizował przedsięwzięcie w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów”, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Na realizację przedsięwzięcia szkoła pozyskała dofinansowanie w wysokości 248 442,00 PLN.

tamtejszą kulturą, gastronomią czy tradycją.
Spotkanie z grecką kulturą
Już trzy dni po przyjeździe
do Grecji grupa licealistów
wraz z opiekunami wyjechała na pierwszą wycieczkę
poza miasteczko Platamonas. Celem zwiedzania było
wiekowe miasto – Saloniki.
Uczniowie od razu po przy-

jeździe do miasta wyruszyli
do portu salonickiego. Zapoznali się z flagowymi zabytkami miasta, takimi jak ,,biała (krwawa) wieża”, czy też
pomnik wielkiego zdobywcy – Aleksandra Macedońskiego. Następnie uczniowie
zwiedzili Katedrę świętego
Demetriusza. Oprowadzeni
przez przewodnika, zachwycali się pięknem antycznej
katedry oraz jej ogrodów.
Znalazł się również czas na
swobodny spacer po Salonikach. Uczniowie fotografowali salonickie walory,
skosztowali lokalnej kuchni
oraz zakupili swoje pierwsze
greckie pamiątki. W trakcie
pobytu w Grecji młodzież
kształtowała wiedzę o innej
kulturze i tradycji. Uczestnicy projektu odbyli wyprawę
do Monastyru Prawosławnego w Meteorach, a także
płynęli promem na wyspę
Skiathos.

Edukacja i rekreacja
Co trzeci dzień uczniowie
i opiekunowie, czas przeznaczali na korzystanie z walorów pogodowych oraz piękna tamtejszych plaż. Ponadto
młodzież zdobywała wiedzę
z zakresu przedsiębiorczości. Uczniowie LO w Sokółce
byli uczestnikami warsztatów
w jednej z pobliskich wsi.
Odwiedzili lokalnego szefa
kuchni oraz baristów. Uczestnicy projektu nabyli tym samym nowe doświadczenia
oraz możliwości.
Efekty mobilności
Doświadczenia i kompetencje zdobyte podczas mobilności w ramach projektu
„Z wizytą w krainie Pitagorasa” są bezcenne, motywują
do dalszej nauki i na zawsze
pozostaną w pamięci jej
uczestników.
Opracowali:
Augustyn Jackiewicz, ucz. kl. III
Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Sokółce,
Anetta Zubrzycka, Dyrektor
Zespołu Szkół w Sokółce

31 stycznia 2022 r.
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Studniówka w suchowolskim LO i

Absolwenci i maturzyści na jednym balu

Dwie klasy z Zespołu Szkół
w Suchowoli swoją studniówkę uświetniły tańcząc nowoczesnego Poloneza.
W sobotę na studniówce w
suchowolskim
Pensjonacie
„Poniatowski” bawiła się młodzież z miejscowego Zespołu
Szkół. Przygotowania do pokazu tańca zajęły im trzy miesiące.
- Oglądaliśmy dużo materiałów filmowych z innych
szkół, z różnych lat po to by
nasz Polonez mógł być urozmaicony, bardziej nowoczesny z wieloma elementami,
na które poświęciliśmy sporo
czasu. Układy są dosyć trudne i wywołujące efekt „wow”
- opowiada Katarzyna Bolesta,
przyszła maturzystka.
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Starania zostały docenione.
Ich występ zachwycił obecnych gości: rodziców i nauczycieli. Małgorzata Karczewska,
Dyrektor ZS w Suchowoli,

zdradziła nam, że na balu bawiło się około 50 uczniów.
- Co ciekawe, mamy też
kilku absolwentów z zeszłego
roku. Uczniowie, którzy nie

mieli studniówki ze względów pandemicznych postanowili do nas, po roku wrócić, by ten bal razem z nami
w tym roku odbyć. Cieszymy

się bardzo, że nadal naszą
szkołę pamiętają i są z nią
zżyci, choć minął rok - mówiła z dumą Karczewska.
Materiał: Marcin Pogorzelski
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janowskim ZS CKR
- Życzę swoim uczniom,
aby jak najlepiej zdali zarówno maturę, jak i egzaminy
zawodowe, ponieważ przybliży ich to do tego, co będą
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chcieli w życiu robić - mówiła Sylwia Anna Sadłowska,
dyrektor ZSCKR w Janowie
otwierając bal.

Uczniowie Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie bawili się na
studniówce w „Biesiadzie” w
Kumiale.

Nim rozbrzmiały dźwięki
Poloneza, młodzież podziękowała rodzicom, dyrekcji i
nauczycielom za wychowanie, kształtowanie i edukację.
Część z nich do matury już
się przygotowuje, inni naukę
mają jeszcze przed sobą. Tego
dnia jednak nikt nie chciał o

tym myśleć. Wszyscy cieszyli
się pierwszym w życiu prawdziwym balem i bawili się do
samego rana.
Materiał:
Mateusz Zalewski

31 stycznia 2022 r.
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Plany budżetowe gmin na 2022
Kuźnica

Gmina Kuźnica zrealizuje w 2022 r. trzy duże inwestycje, które będą dofinansowane na poziomie 95% z
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych, w łącznej
kwocie 10 497 500,00 zł.
Pierwsza z nich to budowa Punktu Selektywnej

Szudziałowo
To jedna z najmniejszych
inwestycji
przewidziana
w tegorocznym budżecie Gminy. Jednak warta
110 011,00 zł, w tym z Funduszy Europejskich dofinansowane kwotą 69 999,00
zł. Miejsce do ewolucji na
deskorolkach i rolkach,
na pewno wzbudzi aplauz
wśród młodzieży.
W tym roku Gmina rozpocznie budowę wodociągu
w miejscowościach Sukowicze, Harkawicze, Grzybowszczyzna i Usnarz Górny. Łączna kwota zadania to
aż 4 400 000 zł. Zakończenie
inwestycji przewiduje się na
2024 r. Z tegorocznego bu-
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Kuźnica zrealizuje trzy duże inwestycje

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) warta
4 300 000 zł, dofinansowanie:
4 085 000,00 zł.
Druga inwestycja to budowa sieci wodociągowej w
miejscowościach: Kuźnica,
Wojnowce, Chreptowce i
Kruglany, której koszt wraz
z dokumentacją techniczną

wynosi 2 230 000 zł, dofinansowanie - 2 090 000,00 zł.
Trzecie zadanie - przebudowa z rozbudową drogi
gminnej Nr 103678B ul. Polna w miejscowości Kuźnica
za 4 550 000 zł, dofinansowana w wysokości: 4 322 500,00
złotych.

W tym roku zostanie także
przebudowana droga gminna nr 103670B - ul. Pogodna w Kuźnicy. Koszt tej inwestycji to 1 068 822 zł, w
tej kwocie są zawarte środki
pozyskane z Funduszu Dróg
Samorządowych.
Inne, mniejsze działania w
zakresie transportu i łączności, które dokonają się w tym
roku na terenie gminy Kuźnica to:
- budowa chodnika przy
ul. Sokólskiej w Kuźnicy
(48 782 zł),
- budowa zjazdów z drogi
gminnej w miejscowości Kowale (16 830 zł),
- budowa zjazdów z drogi gminnej w miejscowości
Parczowce (14 400 zł),
- dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej w Bilminach (13 805 zł),
- dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej w Cimaniach (12 488 zł),
- dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej z Mieleszkowiec Pawłowickich do drogi powiatowej
(12 244 zł),

W Szudziałowie powstanie skatepark
dżetu gmina wyda na ten cel
158 200 zł. Kolejne koszty
będą pokryte przez Rządowy
Fundusz Polski Ład.
Kolejne duże zadanie to
przebudowa i rozbudowa
stacji uzdatniania wody,
oczyszczalni ścieków, sieci
wodociągowej oraz montaż
zaworów redukcyjnych na
terenie gminy. Łączna kwota
inwestycji - 2 350 012,75 złotych. W bieżącym roku budżet gminy przewiduje na to
przedsięwzięcie 1 656 798,00
złotych, w tym 596 320,00 zł z
Funduszy Unijnych. Zadanie
zostanie zakończone w przyszłym roku, a resztę kwoty
pokryje budżet na 2023 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład wyłożył kwotę
1 021 250,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Łaźnisku. Gmina zainwestuje w to
zadanie 53 750,00 zł, co daje
łączną kwotę inwestycji 1 075 000,00 zł.
Przebudowa ul. Działkowej w Szudziałowie zaplanowana na ten rok będzie w
całości zrealizowana z dochodów własnych w kwocie
663 592,77 zł.
Na podobną wartość całkowitą została oszacowana
modernizacja kotłowni z siecią ciepłowniczą w SP w Szudziałowie, ale w tym przypadku zdecydowaną część

kosztów, bo aż 585 000,00 zł,
pokryje Polski Ład.
Mniej kosztowne, tegoroczne inwestycje to m.in.
przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Działkowej w
Szudziałowie, która zabierze
z budżetu gminy 238 700,00
zł. Projekt na to zadanie
przygotowano w roku ubiegłym i kosztował 13 500 zł.
Ze środków własnych zostanie pokryty koszt projektu dokumentacji technicznej
na drogę gminną Szudziałowo - Słoja - 36 900,00 zł oraz
projektu dokumentacji technicznej na ul. Centralną w
Szudziałowie.

- utwardzenie odcinka
drogi gminnej w Klimówce
(77 000 zł).
W budżecie przewidziano
środki na adaptację części
budynku szkoły na potrzeby
przedszkola. Tu z pomocą
przyszły Fundusze Unijne,
które pokryją 552 217 zł z
całkowitej wartości przedsięwzięcia, czyli 711 895 zł.
W tym roku w gminie
Kuźnica szykuje się również
modernizacja oświetlenia.
Lampa solarna wraz z wiatrakiem, która stanie przy
drodze krajowej nr 19, Gmina sfinansuje samodzielnie
(12 781 zł). Natomiast budowę oświetlenia ulicznego
w Kuźnicy wesprą Fundusze
Europejskie kwotą 336 830
złotych, gospodarz wyłoży
na ten cel 64 158 zł.
Ze środków własnych
Gmina pokryje zaplanowaną w budżecie modernizację
źródeł ciepła i instalacji CO
w budynku przy ul. Sidrzańskiej w Kuźnicy.
Opr. Patrycja A. Zalewska,
fot. Juliusz Stelmaszek

W ramach unijnego programu „Cyfrowa Gmina”,
środki z Funduszu Europejskiego w całości pokryją
koszt doposażenia serwerowni Urzędu Gminy w Szudziałowie - koszt 100 000 zł.

Opr. Patrycja A. Zalewska
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Plany budżetowe na 2022
Powiat Sokólski
Rok 2022 będzie na pewno
okresem kontynuacji inwestycji rozpoczętych w latach
wcześniejszych. Jedną z nich
jest rozbudowa i przebudowa
dróg 1249B, 1405B i 1420B
oraz obiektów inżynierskich
na terenie gmin Korycin,
Nowy Dwór i Sidra, na łączną kwotę 21 730 500 zł.
- W 2021 r. rozpoczęła się
rozbudowa i przebudowa
drogi 1249B Nowy Dwór Kudrawka - Siderka - Sidra
wraz z wykonaniem obiektu
inżynierskiego koło miejscowości Siderka (gm. Nowy
Dwór) i Sidra oraz rozbudowa drogi powiatowej nr
1405B Jasionówka - Górnystok oraz ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych
Nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem
Białostockim na terenie gm.
Korycin. Zakończenie prac
planowane jest na 2023 rok.
- mówi Daniel Supronik,
Dyrektor Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Sokółce. (fot.)

Nowe inwestycje Powiatu Sokólskiego
Dodaje, że w ramach tej
inwestycji w bieżącym roku
rozpocznie się rozbudowa
drogi powiatowej nr 1420B
Czarna Białostocka - Czarna Wieś Kościelna - Oleszkowo - Chmielniki - Niemczyn - Zdroje - Zastocze.
- Kolejną, ważną inwestycją
jest drugi etap rozpoczętej
w 2021 r. przebudowy drogi
powiatowej nr 1259B Zalesie
- Achrymowce - Starowlany
na kwotę 12 990 000 zł - zaznacza Supronik.
Przypomina, że w 2021 r.
rozpoczęła się również inwestycja związana z przebudową drogi powiatowej nr
1246B Chilmony - Dubaśno
wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie
gminy Nowy Dwór. Koszt
inwestycji to 4 727 000,70 zł.
A ostatnią inwestycją
rozpoczętą w 2021 r. i kontynuowaną obecnie jest
przebudowa układu komunikacyjnego dróg na terenie
gmin Dąbrowa Białostocka
i Suchowola, w tym przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 1253B na od-

Dzień Patrona dąbrowskiego ZS
- Pamięć o generale i Patronie naszej szkoły jest
rzeczą bardzo ważną. Rzeczą, która buduje także was.
Jego wpływ na nas wszystkich nie skończył się wraz ze
śmiercią, tylko trwa poprzez
takie uroczystości jak dziś
– rozpoczął obchody Dnia
Patrona Jarosław Budnik,
dyrektor Zespołu Szkół w
Dąbrowie Białostockiej.
W Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej po raz 19.
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obchodzono Dzień Patrona
gen. Nikodema Sulika. Po
przedstawieniu
krótkiego
życiorysu Patrona artystycznym występem przybliżono
jego historię.
Akademię połączono z
ogłoszeniem wyników konkursów realizowanych przez
placówkę. Najstarszy rozstrzygnięto już 20. raz. To
Powiatowy Konkurs Historyczny ph. „Generał Nikodem Sulik oraz polski czyn

cinku Dąbrowa Białostocka
– Stock – Różanystok wraz
z wykonaniem obiektu inżynierskiego w miejscowości
Łozowo na terenie gminy
Dąbrowa Białostocka oraz
przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty
– Małowista – Zwierzyniec
Wielki – Zwierzyniec Mały
– Miedzianowo – Dąbrowa
Białostocka. W bieżącym
roku rozpocznie się w ramach tej inwestycji budowa
hali magazynowo-garażowej
na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 1 w Sokółce. Całkowity koszt inwestycji to kwota 27 471 053 zł.
- Mamy mnóstwo planów.
Nowe inwestycje, które chcemy zrealizować w r. 2022 to
przebudowa dróg powiatowych nr 1281B Krynki
– Górany i nr 1443B Stacja
Waliły – Nietupa – Seroczyn
– Krynki na terenie gminy
Krynki wraz z usuwaniem
skutków klęski żywiołowej.
Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1 527 806,79 zł zdradza Dyrektor.

Edukacja
zbrojny w czasie II wojny
światowej”, skierowany do
uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu sokólskiego i augustowskiego. Nagrody ufundował
Powiat Sokólski, wzięło w
nim udział 24 uczestników
z ZS w Dąbrowie Białostockiej, Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce i Zespołu
Szkół w Sokółce.
Kolejnym wydarzeniem
organizowanym przez szko-

W najbliższych planach
jest też przebudowa ciągu
komunikacyjnego Ostrów
Południowy – Ostrów Nowy
– Górany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany
na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany wraz z budową mostu na rzece Nietupa na terenie gminy Krynki
wraz z pełnieniem nadzoru
inwestorskiego nad zadaniami. Łączny koszt inwestycji
wynosi 12 713 500 zł.

Warto wspomnieć również
o budowie punktu obsługi
rowerowej w Powiecie Sokólskim na kwotę 110 015 zł,
budowie łącznika pomiędzy
budynkami Zespołu Szkół
Rolniczych w Sokółce i Zespołu Szkół w Sokółce o wartości 1 010 020 zł oraz realizacji zadania pn. „Placówki
opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim” na kwotę
2 448 160 zł.

łę był Powiatowy Konkurs
Literacki ph. „Patriotyzm
wczoraj, dziś i jutro” adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu
sokólskiego, do uczniów klas
VI-VIII szkół podstawowych
powiatu sokólskiego i augustowskiego. Na zwycięzców
czekały nagrody rzeczowe i
dyplomy ufundowane przez
Powiat Sokólski i Radę Rodziców ZS w Dąbrowie Białostockiej.
Podczas uroczystości rozstrzygnięto również VII Po-

wiatowy Konkurs Plastyczny
ph. „Nikodem Sulik – ojciec i mąż”, adresowany do
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z powiatu sokólskiego.
Dzień Patrona był także
okazją do przeprowadzenia
I Otwartego Powiatowego
Turnieju Strzeleckiego, którego organizatorami była
szkoła i Powiat Sokólski,
a koordynatorem Tomasz
Leszkowicz.

Opr. Sylwia Matuk,
fot. Mateusz Zalewski

Opr. Sylwia Matuk,
fot. Marcin Pogorzelski

31 stycznia 2022 r.

9

Edukacja

Choinka w SOSW
Jednym z najbardziej oczekiwanych przez społeczność
SOSW wydarzeń jest choinka szkolna. W tym roku zabawa odbyła 20 stycznia.
- Paczki przygotował nasz
komitet rodzicielski, zabawy

prowadziła pani Ela Rapiej
we współpracy z wychowawcami ośrodka. Po zabawach
zaplanowaliśmy
krótkie
spotkania w klasach, poczęstunek, który przygotowali
rodzice i zabawę przy mu-

Odznaczeni

Odznaczeni za opiekę nad Miejscami
Pamięci Narodowej

zyce dyskotekowej - mówiła
Elżbieta Szymko, Dyrektor
SOSW w Sokółce.
Impreza przeplatana była
konkursami, zabawami i tańcem. Jej organizację wsparł
Powiat Sokólski.
Opr. Agnieszka Sarosiek

Członkowie sokólskiego „Klubu Oracza” z rąk Bohdana Paszkowskiego, wojewody podlaskiego odebrali medale
„Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" przyznane przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz medale
wybite z okazji „Stulecia Odzyskanej Niepodległości”, które
pasjonatom lokalnej historii przyznał prezydent RP. Gratulacje!
fot. i źródło informacji

Sprawy społeczne

Pierwszy rodzinny dom dziecka ma ruszyć jeszcze w tym roku
- Dziękujemy za to, że
mamy wokół siebie ludzi
o dobrych sercach, którzy
postanowili nam pomóc –
mówił Piotr Rećko, Starosta Sokólski na konferencji
prasowej, która odbyła się
20 stycznia w Sokółce.
Wzięła w niej udział także
Wiesława Burnos, członek
zarządu Województwa Podlaskiego i Paweł Wnukowski,
radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Konferencja poświęcona była prze-
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kazaniu Powiatowi budynku
mieszkalnego, przy ul. Kryńskiej.
- Kiedy Województwo
Podlaskie realizowało inwestycję w postaci wiaduktu,
udało nam się odkupić ten
budynek od właścicieli. Teraz nadarzyła się okazja na
przekazanie go Powiatowi
na rodzinny dom dziecka.
Jest to przedsięwzięcie, które
wspieramy jako Zarząd – zabrała głos Wiesława Burnos.

Na terenie powiatu sokólskiego powstaną cztery rodzinne domy dziecka.
Zarząd Województwa Podlaskiego oprócz budynku
w Sokółce, przekazał na te
inwestycje ponad 6 mln zł.
Lokalizacja rozplanowana
jest obecnie na Czuprynowo
i Dąbrowę Białostocką.
- Cieszę się, że zarząd Województwa Podlaskiego nie
pozwala żadnej rzeczy się
marnować, widzimy tego

przykład – podkreślił Paweł
Wnukowski.
- Kiedy niedługo po objęciu funkcji Starosty w 2014
roku stworzyliśmy pierwszy
dom dziecka w Nierośnie
we współpracy z Salezjankami, widzieliśmy, że niestety
niejednokrotnie dzieci z Powiatu Sokólskiego z braku
miejsc trafiały do innych
placówek poza granicami
naszego województwa. Już
wtedy wiedzieliśmy, że musimy budować kolejne takie
placówki – Piotr Rećko.
Około 70 dzieci z Powiatu
jest rozsianych poza nim i
województwem podlaskim.
Przez ich wywożenie, kontakt dzieci z rodzicami jest
bardzo ograniczony, utrudniona jest również współpraca z samorządem. Kolejną
kwestią przemawiającą za
pozostaniem dzieci w Powiecie jest aspekt ekonomiczny.
- Za każdym dzieckiem,
przekazywanym w dowolne
miejsce, idzie koszt 5, 10 tys.
zł miesięcznie na jego utrzy-

manie, w zależności czy jest
to wsparcie specjalistyczne
czy standardowe. To nie jest
tylko przedsięwzięcie prospołeczne, ale też uwzględniające dbałość o budżet powiatu – podkreślił Starosta.
Każdy z budynków przejdzie gruntowny remont i
przebudowę. Będą one wyposażone w fotowoltaikę
i pompy ciepła. Zarówno
dzieci (będzie ich od 8 do
12), jak i ich opiekunowie
będą mieli oddzielne pokoje, miejsca przystosowane do
nauki czy zabawy.
Piotr Rećko zaznaczył, że
placówki to także tworzenie
nowych miejsc pracy. Każdy
z tych domów zatrudniać będzie około 6 osób. Zdradził,
że ambitnym planem jest
otwarcie sokólskiego domu
dziecka 31 grudnia, czego
wszyscy bardzo by chcieli, ale liczą się z tym, że ten
termin może się przesunąć w
czasie.
opr. Sylwia Matuk,
fot. Marcin Pogorzelski

INFO Sokółka nr 253

Inwestycje

Piotr Rećko, Starosta Sokólski:
„Za nami liczne inwestycje, ale nie zwalniamy tempa...”

Aktywność, zaangażowanie i intensywnie prowadzona polityka inwestycyjna dają efekty
Od 1 grudnia 2014 r., czyli momentu objęcia funkcji
Starosty Sokólskiego przez
Piotra Rećko (fot.) dynamiczny i wielokierunkowy
rozwój powiatu sokólskiego
przekłada się bezpośrednio
na poprawę jakości życia
wszystkich jego mieszkańców.
Dzięki aktywności i zaangażowaniu Starosty Sokólskiego
oraz intensywnie prowadzonej polityce inwestycyjnej
Powiat może pochwalić się
wieloma sukcesami. Jednym
z nich jest awans z 34. na 7.
miejsce w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2015-2019
(czasopismo „Wspólnota”).
W latach 2018-2020 wydatki inwestycyjne w przeliczeniu
na jednego mieszkańca wyniosły 486,78, dzięki czemu
Powiat uplasował się na 10.
pozycji wśród 314 powiatów
w Polsce.
Dzięki inicjatywie Piotra
Rećko, Starosty Sokólskiego
zapoczątkowany został szereg
projektów przyczyniających
się do kształtowania zdolności
uczniów, wzmocnienia kształcenia zawodowego, poprawy
bazy dydaktycznej szkolenia
zawodowego, modernizacji
infrastruktury sportowej i
użyteczności publicznej.
EDUKACJA I ROZWÓJ
Projekty realizowane w
latach 2018-2020 w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego opiewały na
kwotę ok 73 mln zł, z czego
95% to pozyskane środki.
Wśród nich znalazły się m.in.
„Bony na szkolenia”, „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”,
czy „Rozwój infrastruktury
edukacyjno-szkoleniowej w
Powiecie Sokólskim”.
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SPRAWY SPOŁECZNE
Z inicjatywy Starosty Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne w Sokółce
i Dąbrowie Białostockiej
uzyskały uprawnienia do
wydawania orzeczeń dla
dzieci niesłyszących i słabowidzących oraz dla dzieci z autyzmem. W 2021 r.
przeprowadzono zadanie pn.
„Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej” opiewające na sumę
201 855,48 zł.
W Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
im. J. Korczaka w Sokółce za
kadencji Piotra Rećko utworzono pierwsze przedszkole
specjalne i dzięki pozyskanym środkom wyposażono je
w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i narzędzia do komunikacji.
Starosta Sokólski był inicjatorem i pomysłodawcą założenia w 2015 r. rodzinnego
domu dziecka w m. Nierośno
(gm. Dąbrowa Białostocka).
W 2021 r. pozyskano środki z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na
lata 2014–2020 w wysokości
prawie 6 mln zł na dofinansowanie projektu „Placówki
opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego w Powiecie
Sokólskim”. Realizacja zadania rozpocznie się w bieżącym
roku. W ramach przedsięwzięcia Powiat planuje utworzyć, wyposażyć i dostosować
do potrzeb dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością cztery placówki typu rodzinnego,
zrealizować kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze
i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu

rodzinnego oraz przeprowadzić działania profilaktyczne
wspierające rodziny zastępcze
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Dzięki pozyskanym funduszom na realizację projektu
pn. „Poprawa dostępności
usług medycznych w obszarze
chorób będących przyczyną
dezaktywacji zawodowej w SP
ZOZ w Sokółce” zakupiono
sprzęt i aparaturę medyczną
oraz wykonano szereg robót
budowlanych mających na
celu poprawę funkcjonowania oddziałów szpitala w
Sokółce, przede wszystkim
bloku operacyjnego. Z tytułu
dotacji w 2021 r. zrealizowano
również zadanie dofinansowania modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych w
SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, na kwotę 60 000 zł
oraz dofinansowanie zakupu defibrylatora na potrzeby
SP ZOZ w Dąbrowie o wartości 10 000 zł.
W 2020 r. została utworzona jednostka organizacyjna,
Klub „Senior+”, który daje
osobom starszym możliwość
ciekawego spędzania czasu i
zaspokojenia potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.
Aby zapewnić rehabilitację
zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych z inicjatywy Starosty utworzono w 2021
roku Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli wraz z modernizacją
i wyposażeniem pomieszczeń.
Koszt inwestycji to 1 436 279
zł. Jego celem jest zatrudnienie i utrzymanie miejsc pracy
dla osób niepełnosprawnych
oraz przygotowanie niepełnosprawnych pracowników
ZAZ do aktywnego życia w
otwartym środowisku przy
wykorzystaniu ich możliwości
i zdolności.

Na szczególne podkreślenie
zasługuje inwestycja dotycząca modernizacji infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im.
E. Orzeszkowej w Sokółce.
Całkowity koszt inwestycji to
3 622 070,00 zł. Infrastruktura
sportowa jest ogólnodostępna, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z ZSZ im.
E. Orzeszkowej w Sokółce
oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczających do Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego im.
J. Korczaka w Sokółce.
W ubiegłym roku z tytułu
dotacji wykonano modernizację infrastruktury WTZ w
Dąbrowie Białostockiej na
kwotę 36 003,20 zł oraz infrastruktury WTZ w Sokółce o
wartości 38 090,95 zł.
INFRASTRUKTURA
DROGOWA
Do największych sukcesów
Powiatu należy zaliczyć działania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej, która
służy mieszkańcom powiatu i
wpływa na jego rozwój gospodarczy.
W latach 2015-2017 zostało
przebudowanych
64,5 km dróg, natomiast w
latach 2018-2020 wykonano łącznie ok. 82,9 km dróg

powiatowych. W ostatnich
trzech latach pozyskano na
ten cel z budżetu państwa i
Unii Europejskiej ok. 50 mln
zł.
Zadaniami majątkowymi
zrealizowanymi w 2021 r. w
kontekście infrastruktury drogowej były: przebudowa drogi
powiatowej nr 1266B Czuprynowo – Klimówka na terenie
gminy Kuźnica, koszt inwestycji wyniósł 4 522 122,33 zł,
przebudowa drogi powiatowej
nr 1266B Klimówka – Nomiki na terenie gminy Sokółka o
wartości 637 377,95 zł, przebudowa drogi powiatowej nr
1262B od drogi powiatowej
nr 1261B – Zwierżany – kol.
Zwierżany, wartość inwestycji
2 312 018,05 zł, przebudowa
drogi powiatowej nr 1262B
na odcinku od granicy administracyjnej gminy Sidra do
skrzyżowania w m. Gliniszcze
Wielkie o wartości 2 497 000
złotych.
W latach 2018-2021 wykonano kompleksową termomodernizację
obiektów Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce o wartości
2 348 737,43 zł oraz głęboką
modernizację energetyczną
budynków Powiatu Sokólskiego, której całkowity koszt
wyniósł 5 948 321 zł.
opr. Sylwia Matuk
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Rage Against
The Machine

Wrzuć na LUZ ;)

„C” czy „G”
Czy jestem robotem?
O czym ja to… a tak, owady.
Takie biologiczne roboty.
A taki na przykład, ja.
Siedzę i analizuję.
Czy takie rozmyślanie oznacza, że jestem człowiekiem…
Cogito ego sum... a może oznacza, że jestem robotem, ponieważ natrafiłem na jakiś problem,
który muszę przepuścić przez
dziesiątki zmiennych i skryptów
zakodowanych w moim mózgu.
„C” jak „Cogito”.
„C” czy „G”.
Do pomieszczenia wszedł Cyber_Dziadek_K_2000 przerywając moje rozmyślanie.
– Co robisz? – spytał.
– W sumie, to nie wiem – odparłem – Chyba mam myśli filozoficzne.
– Ech, ta nowsza seria botów
bojowych – pokręcił z dezaprobatą głową – Marnujecie tylko procesory na niepotrzebne
rzeczy. Wstawaj, znaleźliśmy
kolejną bazę ludzi. Idziemy na
polowanie.
Przypiąłem do magnetycznego pasa na ramieniu wyświetlacz z holograficznym kotem
(model B.A.Ź) i wyszedłem na
zewnątrz.
Mars był piękny o tej porze
roku.
Kamyk

Wchodzę do Internetu. Klawisze teraz przypominają malutkie płyty chodnikowe.
Klik. Klik. Klik.
Klawisze brzmią jak ulica pełna spieszących się ludzi.
W końcu znajduję to, czego
szukam. Zdjęcie, które znalazłem będzie nową tapetą na pulpicie.
Klikam je, pojawia się okienko, które każe mi udowodnić, że
nie jestem robotem. Bez tego nie
mogę ściągnąć pliku.
Strona prosi mnie, żebym
przepisał wyświetlający się kod.
Kod jest napisany kolorową, wykrzywioną czcionką niemożliwą
do rozpoznania przez sztuczną
inteligencje.
Przepisuję kod.
Zaraz. To jest „C”, czy „G”?
Hmmm.
Patrzę na swoje dłonie.
Czy jestem robotem?
Sztuczna inteligencja może się
uczyć i rozwijać. Jeśli nie rozpozna jakiegoś wzorca i popełni
błąd, może się przecież uczyć
na błędach. Ale tak samo jest
z człowiekiem. Tyle, że sztuczna inteligencja może się uczyć
znacznie szybciej. Z kolei, człowiek może rozumieć to, czego
się nauczył.

„C” czy „G”.
Czy jestem robotem?
Czy zadając sobie to pytanie
nie udowadniam swego człowieczeństwa? To pytanie posiada
ładunek emocjonalny i jest abstrakcyjne – bo czym jest robot?
Czy robot musi być zbudowany
z metalu? Czy można stworzyć
roboty z celulozy lub mięśni?
Co, jeśli będę mieć cybernetyczne ręce i nogi? Kiedy będę mógł
się nazywać robotem?
Z drugiej strony, skoro zadaję
sobie pytanie, czy jestem robotem…
Skoro mam wątpliwości, muszę mieć jakieś podstawy i wątpliwości.
„C” czy „G”.
Czy jestem robotem?
Takie na przykład, owady. Ich
całą egzystencję i sposób działania można rozpisać jak skrypt
programu i prawdopodobnie na
jednej kartce.
Jeśli widzisz A, rób to. Jeśli widzisz B, rób to. Jeśli widzisz C,
rób to.

Krótko

Krótko

Krótko

„Duchowość
Podlasia”

Wystawa „Piekne
pomimo wszystko”

Uwaga kluby
sportowe

Od 4 lutego (wernisaż w
piątek o godz. 17.00) SOK zaprasza do Kamienicy Tyzenhauza na wystawę czasową
pt. „Duchowość Podlasia".
Zobaczymy zdjęcia i płaskorzeźby Łukasza Horoszki,
rzeźby Czesława Karpa, Marka Szyszki oraz eksponaty ze
zbiorów CTK w Suchowoli.
Wystawę wzbogacą wiersze
Edwardy Guzowskiej i Krystyny Gudel. Wstęp wolny.

Wystawa zdjęć, której bohaterkami są kobiety po amputacji autorstwa Agnieszki
Nowik z Klubu Senior+ powędruje do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej.
- Ta wystawa jest nie tylko
wyjątkowa, ma także szczytny cel - zbiórkę pieniędzy
na rehabilitację Piotra Białomyzego i Sylwiusza Rećko.
Bądźcie z nami! - zaprasza
współorganizatorka i jedna
z bohaterek wystawy Joanna Raczkowska.
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Wystawa dostępna będzie
od 13 do 25 lutego. Partnerem jest Powiat Sokólski,
Patronat honorowy sprawuje
Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłosił nabór wniosków o
wsparcie finansowe rozwoju
sportu.
Kwota przeznaczona na
realizację zadania w 2022 r.
wynosi 100 000 zł.
Zapraszamy kluby sportowe, prowadzące działalność
sportową na terenie powiatu do składania ofert do 15
lutego do godz. 15.00. Informacji dotyczących konkursu i naboru udziela Agata
Kiczuk, Kierownik Referatu
Kultury, Sportu i Kultury
Fizycznej, tel. 85 711 08 55,
agata.kiczuk@sokolka-powiat.pl.

O co tu biega?

Bardziej zrzyny, niż nowiny...
Możecie być naiwniakami.
Możliwe, że uniknęliście metody „na wnuczka”, ale nie
udało się Wam uniknąć metody „na Nowiny”. Niby skok
na parę złotych, ale chyba
można je wydać pożyteczniej. Bo musicie przyznać
nam rację, trochę głupio jest
wydawać pieniądze na coś,
co jest za darmo, prawda?
O czym mowa? O ostatnim numerze „Nowin sokólskich”. Niezły numer wykręcili 3 stycznia.
Druga strona… i jedynka
za plagiat.
Okazuje się, że znaczna
część artykułu nie należy do
redaktor, która się pod nim
podpisała. Tekst w oryginalnej, niezmienionej, nieokaleczonej formie można znaleźć
na stronach INFO Sokółka
oraz Fb INFO i Powiatu Sokólskiego. Trochę głupio się
podpisywać pod czyjąś pracą, ale okazuje się, że nie każdemu.
Cytując więc znaną reklamę: „jeśli nie widać różnicy,
to po co przepłacać?”
Na tym wydaniu nasze
przygody pod patronatem
kserokopiarki się nie kończą.
Kolejne wydanie wyżej
wymienionego tytułu, tym
razem z 10 stycznia i znów
osłupienie: „Będzie nowa
droga i promenada”. Tutaj już
mamy skopiowany w oryginale tekst, który został – ha,
ha – „opr.”
Szkoda, że nie jest napisane na podstawie czego go
„opracowano”. A może po
prostu trochę wstyd kopiując
ze stron Powiatu, który się
czasami szkaluje, podawać
jego źródło?
No cóż, do trzech razy
sztuka. Zajrzyjmy do numeru z 29 listopada z tamtego

roku (metoda wyboru losowa). Króciak o Toyocie, która została przekazana ZSR
został skopiowany i podpisany „Martyna Tochwin”.
Kolejny, tym razem duży
reportaż, o przygotowaniach
Zarządu Dróg do zimy, podpisany jako „Redakcja” ma
skopiowaną treść rozmowy
z Dyrektorem Pulem. Rzecz
w tym, że w trakcie odbytej z
Dyrektorem konwersacji nie
było raczej na pewno nikogo
z redakcji „Nowin”, chyba że
wśród redaktorów znajdują
się wyszkoleni nindża. W takim wypadku chylimy głowę
przed mistrzami krycia się w
cieniu (w sumie to by tłumaczyło cięcie naszych tekstów.
Katany bywają ostre).
I na tej smutnej wyliczance
kończymy, ale jest tego więcej. Przykre jest to, że osoba
która naprawdę musiała się
napracować nad daną treścią, nie jest nawet pytana
o zgodę na publikacje. Albo
redakcja „Nowin” nie chce
przyznać, że ten nieświadomy dostawca tekstów istnieje. Niby fajnie, że tworzymy
treści, pod którymi ktoś inny
chce się podpisywać, a z drugiej strony pozostaje lekki
niesmak.
Jaka logika stoi za tym całym działaniem? Bo co, przecież nikt tego nie zauważy?
Hej, przecież w tekście został
zmieniony wstęp, więc możemy to traktować jako mój
tekst?
Kserokopiarka
szybko
działa, więc to dodatkowa
oszczędność czasu.
Podsumowanie?
Jeśli chcecie poczytać nasze teksty, zapraszam do nas.
Pieniędzy od Was nie zedrzemy. Po co płacić pośrednikowi? Red.
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