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W Powiecie

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa
dobiegła końca

Szanowni Państwo,
maj to bezspornie wyjątkowy miesiąc w Polsce. Zielenią się
drzewa, rozkwitają kwiaty. Na wsiach, przy przydrożnych
kapliczkach, odprawiane są nabożeństwa majowe, maturzyści podchodzą do najważniejszego egzaminu w swoim życiu.
My, jako Powiat Sokólski, dokładamy wszelkich starań, by
każdy miesiąc był wyjątkowy. I ten maj również zapisze się
w historii Powiatu. Przynosimy Państwu kolejne dwie, ważne
inwestycje. Podpisaliśmy właśnie umowy na dofinansowanie
realizacji mieszkań chronionych w Krynkach i na pierwszy
w powiecie dom samotnej matki w Suchowoli! To instytucje,
które jeszcze bardziej pomogą zapewnić bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto
powie, że to za mało, że są inne potrzeby. Ale drodzy Państwo, każdy taki sygnał traktujemy jak kolejne wyzwanie
do zrealizowania. By wszystkim nam u nas żyło się lepiej!

Bez wojska nie będzie
poczucia
bezpieczeństwa
- Piotr Rećko, Starosta Sokólski, podsumował trwającą
16 dni kwalifikacje wojskową
w powiecie sokólskim, która odbywała się od 4 do 27
kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.
Czas na podsumowanie: z
rocznika podstawowego, czyli 2003, wezwano 334 mężczyzn, stawiło się 290. Starszych, roczniki 2002-1999,

wezwano 129, stawiło się 6.
Wezwanie otrzymały 24 kobiety, stawiły się 23.
- To jest pierwszy kontakt
tych młodych ludzi z wojskiem. Być może właśnie tu,
podczas kwalifikacji wojskowej, rozpocznie się ich kariera wojskowa – mówił ppłk
Dariusz Szorc, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w
Białymstoku.

Osoby, które stawiły się do
kwalifikacji wojskowej, miały możliwość uzyskania od
Wojskowego Komendanta
Uzupełnień informacji dotyczących służby przygotowawczej, terytorialnej służby
wojskowej, służby kandydackiej (szkolnictwo wojskowe),
zawodowej służby wojskowej
oraz programu „Legia Akademicka”.
Opr. Elżbieta Rapiej
Fb Powiat Sokólski

Starosta Sokólski
Piotr Rećko
W piękne piątkowe popołudnie, 29 kwietnia, przy
Krzyżu Powstańca Styczniowego Jana Kłusewicza w
Borsukowiźnie, odbyło się
spotkanie poświęcone pamięci poległych powstańców
z naszego terenu.
- Miejsce jest upamiętnieniem bohaterów, którzy walczyli za naszą wolność. Jest
to dowód naszej pamięci,
z której przyszłe pokolenia
mogą brać przykład - mówił
Zbigniew Dębko, dyrektor
Wydziału Promocji.
Uroczystość rozpoczęła się
mszą św. w kościele w Podlipkach, którą celebrował ks.
proboszcz Marek Wiśniewski. Po nabożeństwie zespół
„Pogodna Jesień” z Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach wystąpił z kilkoma
utworami muzycznymi, nawiązującymi do tematu rocznicy. Następnie wszyscy udali się pod krzyż powstańczy
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Rocznica

Oddali hołd powstańcom styczniowym
w Borsukowiźnie, aby złożyć
kwiaty i zapalić znicze.
- Miejsce to jest odwiedzane przez potomków powstańców, którzy żyją po

dziś dzień - mówiła Elżbieta
Czeremcha, dyrektor GOK-u w Krynkach.
W uroczystości wzięli ponadto udział: Jerzy Citko,

sekretarz Urzędu Miejskiego w Krynkach, komendant
Straży Granicznej w Krynkach, Józef Czarniecki, przewodniczący Rady Miejskiej

w Krynkach, Anna Tomulewicz, dyrektor ZSS w Krynkach wraz z pocztem sztandarowym, Hubert Migaczew,
prezes UKS Feniks wraz z
młodzieżą oraz przedstawiciele Koła Seniora w Krynkach.
opr. Mateusz Zalewski,
fot. GOK w Krynkach
Fb Powiat Sokólski
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Rocznica

Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„Pamiętajmy o tym, że wolność nie jest nam tylko dana, lecz i zadana”
- Konflikt zbrojny na
Wschodzie, który dotyka
również nas, powinien być
dla wszystkich impulsem do
tego, aby zatrzymać się w codziennym pędzie i zastanowić nad wartościami, jakimi
są niepodległość, a przede
wszystkim konstytucja –
mówił Jerzy Białomyzy, Wicestarosta Powiatu Sokólskiego podczas Obchodów
231. rocznicy Konstytucji
3 Maja w Sokółce.
Uroczyste obchody rozpoczęły się nabożeństwem w
cerkwi pw. św. Aleksandra
Newskiego oraz mszą świętą
w Kolegiacie Świętego Antoniego Padewskiego w Sokół-

Krasiński, Przewodniczący
Rady Powiatu Sokólskiego,
dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Sokółce - Tomasz Tolko, Daniel
Supronik, Zbigniew Dębko,
Andrzej Tomaszczyk, Leszek
Stankiewicz, a także Krzysztof Pawłowski radny powiatowy oraz przedstawiciele
służb mundurowych i dyrektorzy placówek i instytucji.
- Rozumiemy, jak nikt inny,
sytuację naszych sąsiadów
ze wschodu, rozumiemy, w
jakim znaleźli się położeniu, po zaatakowaniu przez
rosyjskie wojska. (…) Ale
pamiętajmy o tym, że wolność nie jest nam tylko dana,
stytucja 3 Maja – mówiła
Wiesława Burnos.
W ramach obchodów rocznicowych młodzież Zespołu
Szkół w Sokółce w historycznych mundurach Księstwa
Warszawskiego wraz z nauczycielami i Krzysztofem
Promińskim z Sokólskiego
Pododdziału Kawalerii im.
10. Pułku Ułanów Litewskich oddali hołd Xaweremu
Michaelisowi, sokólskiemu
Wójtowi, który podpisał
aneks do Insurekcji Kościuszkowskiej oraz uniwersał wzywający mieszkańców
powiatu do powstania.
Opr. na podst.
Elżbieta Rapiej
Fb Powiat Sokólski

ce. Po mszy wszyscy zebrani
przeszli ulicami Sokółki pod
pomnik Marszałka Józefa
Piłsudskiego, by tam kontynuować uroczystości. Wzięli w nich ponadto udział:
Ewa Kulikowska, Burmistrz
Sokółki, Bogusława Szczerbińska, Wicewojewoda Podlaska, Wiesława Burnos,
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Krzysztof
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lecz i zadana – podkreśliła
Wicewojewoda Bogusława
Szczerbińska.
- Dzisiaj potrzebujemy być
mocni jednością i wiernością
ideałom. Tylko wtedy, tak jak
w przeszłości, będziemy w
stanie zadziwić świat i Europę wkładem pracy w obronę
demokracji i moralnego ładu
społecznego, a więc tych wartości, które zawierała Kon-
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Zachował się ciekawy
dokument dotyczący początków zasiedlania wsi.
Początek jej dali przybyli tu
bojarzy królewscy, a więc zacna kategoria ludności.
„August III z Bożej łaski
król Polski.
Oznajmujemy tym listem
przywilejem naszym wszem
wobec i każdemu z osobna,
komu o tym wiedzieć należy. Iż za podaną supliką do
Komisji Naszej Skarbowej
od bojar poddanych naszych
klucza
Chodorowskiego
ekonomii
grodzieńskiej:
Franciszka i Bartłomieja
Ostrowskich, Pawła i Mikołaja Siniłów w pokomornym
[żyjących jako komornicy]
po wioskach tułających się,
przytulenia w potomne czasy żądających. Mając wzgląd
nad onymi ludźmi, za rekomendacją Panów Rad Naszych umyśliliśmy tymże ludziom, poddanym naszym i
ich potomkom dla posiedlenia się na całe onych życie i
dla pomnożenia intrat, także usług skarbowi naszemu
nadać trzebieży lasu kawał
na uroczyszczu Soroczy Mostek nazwanym, w zajmisku

Wydarzyło się...

SOROCZY MOSTEK /gmina Janów/

tegoż uroczyszcza niedawnemi laty i w roku przeszłym
poddanym naszym wsiów
Sitawki, Teolina i Białousów
pozwolonym i nadanym zbywającego na włók 3-4 plus
minus, że co się z pomiary
pokaże wynieść mogącego.

(…) Końcem od ściany zajmiska wsi Teolin i Białousów
kończącego się, z sianożęciami, zaroślami, bagnami,
wodami w tej cirkumferencji
będącymi. Którzy to Bojarowie Franciszek i Bartłomiej
Ostrowscy, Paweł i Mikołaj

Siniły supra [wyżej] mianowani, i gdyby ich tam więcej
osiadać miało, po wyjściu lat
sześciu wolności od czynszu
i wszelkich podatków z racji
niewyrobionego [gruntu], w
dalsze lata tak czynsz jako też
inne drobne podatki z każdej
włóki płacić powinni będą
do skarbu naszego. Także
zwykłe powinności pełnić
według postanowienia skarbowego administracji naszej
grodzieńskiej potemu jako
i drudzy poddani nasi Bojarowie do skarbu naszego
wnoszą i powinności odbywają, bez uciemiężenia
tychże poddanych. Wolne
przy tym mieć mają ciż Bojarowie i ich potomki robienie piwa na własną potrzebę
na Święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne i Zielone
Świątki, także na chrzciny
i wesela bez żadnej od nikogo przeszkody i płacenia,
porządkiem jednak Rewizji
Generalnej i Ustaw Komisarskich w opłaceniu kapszczyzny. Który obręb wytrzebiska

lasu wiele się pokaże włók z
wymiaru przez mierniczego,
ze wszystką onego cirkumferencją z sianożęciami, bagnami, wodami, zaroślami.
Tym naszym przywilejem
stwierdzamy i nadajemy.
Wolni są ciż Bojarowie i ich
potomkowie z wyrobieniem
tego wytrzebiska gruntu
zarabiać i wszelkich sobie
pożytków bez żadnej od nikogo przeszkody z wolnym
pastwiskiem bydła w Brzegach Bagna Puszczy Naszej
do tego zajmiska przypierających, co my i najjaśniejsi
następcy nasi łaskawie i nienaruszenie dotrzymać deklarujemy prawa kościelne
i Rzeczypospolitej zachowując w całości. Roku Pańskiego 1763. Augustus Rex.
W 1789 r. w Soroczym
Mosteku gospodarzyły 2 rodziny Siniłów oraz 2 wspólnie mieszkające rodziny
Ostrowskich i rodzina kątnika Kazimierza Szołkowskiego”.
źródło: Fb G. Ryżewski

GRZEGORZ RYŻEWSKI
Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

Edukacja

Pomoc

Powiatowe eliminacje w Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

PoMOC dla Zuzanki

- Po przerwie spowodowanej pandemią została przywrócona organizacja tak
ważnego i potrzebnego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
Jego celem są działania na
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
w tym bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży szkolnej. Polega
na sprawdzeniu znajomości
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przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej
pomocy – mówiła gospodarz turnieju Maria Lila
Andrzejewska,
Dyrektor
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr
2 w Sokółce.
Turniej organizowany jest
przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną
Policji, Ministerstwo Edu-

kacji i Nauki, Ministerstwo
Infrastruktury, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Wojewódzkie
Ośrodki Ruchu Drogowego –
wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.
- Jako Zarząd Powiatu
Sokólskiego wspieramy inicjatywy, które mają na celu
poprawę bezpieczeństwa w
ruchu drogowym. Gratuluję
wszystkim młodym uczestnikom oraz ich opiekunom.
Dzięki ich nauce poziom
bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego wzrośnie –
powiedział Jerzy Białomyzy, Wicestarosta Sokólski.
Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych
z Powiatu Sokólskiego.
opr. Sylwia Matuk,
fot. Agnieszka Sarosiek
Fb Powiat Sokólski

Przedszkole nr 5 w Sokółce
organizuje w placówce loterię fantową na rzecz leczenia
3-letniej sokółczanki Zuzi.
W imieniu organizatorów
zapraszamy do wsparcia akcji i przekazania fantów na
loterię. Jest prośba o nowe
przedmioty, które zbierane
są do 20 maja w siedzibie
Przedszkola /os. Centrum
18, kontakt 607 058 045/.
Słów klika o Zuzance
W styczniu tego roku zdiagnozowano u niej nowotwór
układu immunologicznego
- Histiocytozę – nieprzewidywalną i rzadką chorobę z
ryzykiem zajęcia centralnego układu nerwowego. Od 21
stycznia Zuzia co tydzień ma
wlewy w warszawskim Instytucie Matki i Dziecka. Czeka
ją jeszcze wiele miesięcy leczenia i kosztownych badań.
Ze względu na zagrożenie
dla układu odpornościowe-

go Zuzanka nie chodzi do
przedszkola, bardzo tęskni
za aktywnym i beztroskim
życiem kilkulatki, do którego
mamy nadzieję, wróci po wyleczeniu.
Zuzia jest podopieczną
Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z pomocą”.
Można wesprzeć rodzinę w
trudach finansowania leczenia darowizną na rachunek
42 2490 0005 0000 4600
7549 3994, Tytuł przelewu:
41047 Drożdżewicz Zuzanna darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia.
Dziękujemy za każdy odruch serca. AT
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Społeczeństwo

Liczba uczniów w tej placówce wzrosła dwukrotnie
Nad wejściem do szkoły podstawowej w Białousach wiszą teraz dwie flagi: polska i ukraińska. Na korytarzu stoi powitalna tablica z mapą
Ukrainy i pięknymi hasłami w obu językach.
Wszystko po to żeby ukraińscy uczniowie czuli
się tutaj jak najlepiej.
Podstawówka w Białousach
odżyła w ostatnich tygodniach. Dotąd uczyło się tu
52 uczniów, dołączyło do
nich 41 ukraińskich dzieci, czyli prawie drugie tyle.
Zasiliły niemal każdy rocznik. Wśród nich jest pięciu
uczniów kl. VIII, którzy razem z Polakami będą zdawać
egzamin ósmoklasisty. Jak
chcą tego dokonać? Początkowo mieli podejść tylko do
języka obcego, jednak ostatecznie będą zdawać również
polski i matematykę. Barbara Burak, Dyrektor Szkoły,
na zebraniu z rodzicami zaproponowała przeniesienie
ósmoklasistów do klasy siódmej, nie musieliby wówczas
pisać egzaminu.
- Ale oni chcą go pisać. Ich
mamy również - z uśmiechem komentuje pani Dyrektor.
Ukraińscy rodzice bardzo
chwalą Dyrektor szkoły i nauczycieli. Dzieci szybko uczą
się polskiego. Już starają się
rozmawiać po polsku z ro-
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dzinami. Zarówno dzieciom
jak i dorosłym zależy żeby
poznać nasz język i swobodnie się nim posługiwać.
Na prośbę ukraińskich
mam, janowski wójt przeznaczył dla grupy ukraińskiej 15 dodatkowych godzin
na naukę naszego języka.
Uczniowie klasy ósmej mają
też dodatkowe lekcje z angielskiego, przygotowujące je
do egzaminu.
Dzieci polskie i ukraińskie
chętnie wchodzą w relacje.
Klasy są małe, uczniowie
zdyscyplinowani i empatyczni. Polscy uczniowie bardzo
angażują się w pomaganie
swoim gościom z zagranicy.
Ukraińcy z kl. VII i VIII mają
dodatkowo wyznaczonych
opiekunów wśród polskich
kolegów.
Trudne początki
Na początku wszystkim
było trudno. Jak opowiada
Dyrektor, dzieci przyjechały bez niczego, bez butów,
plecaków, przyborów szkol-

to chwilowa sytuacja, teraz
starsze zaczynają zdawać
sobie sprawę, że może to potrwać dłużej i nie wiadomo
jak długo. Polskie dzieci są instruowane przez nauczycieli,
w jaki sposób rozmawiać z
Ukraińcami, jakich tematów
unikać, żeby nie sprawiać im
przykrości i nie wywoływać
nieprzyjemnych wspomnień.

nych, zeszytów. Jednak dzięki wielostronnemu wsparciu,
te braki są sukcesywnie uzupełniane. Najpierw pomogła szkoła i rodzice polskich
uczniów, „zrzucając” się po
100 zł. W tej chwili najbardziej potrzebne są krzesła i
stoły dla uczniów. Ten problem już się rozwiązuje, dzięki działaniu Powiatowego
Centrum Pomocy Ukrainie
na czele z Katarzyną Maliszewską, z którą Dyrektor
jest na gorącej linii.
Piotr Rećko, Starosta Sokólski wraz z Wicestarostą Jerzym Białomyzym,
Hubertem
Kalinowskim,
przedstawicielem Hurtowni
Artykułów Przemysłowych
Radosława
Kalinowskiego, osobami działającymi w
PCPU oraz Jarosław Sulik,
Radny Powiatu Sokólskiego

i jednocześnie współgospodarz PZAZ w Suchowoli, tuż
przed Wielkanocą przywieźli
do Białous książki w języku
ukraińskim, pomoce naukowe, upominki świąteczne i
słodycze. Podczas spotkania
w sali gimnastycznej, w którym uczestniczyły wszystkie
dzieci z miejscowej podstawówki, uczniowie podziękowali darczyńcom pięknymi
rysunkami. Były też podziękowania słowne w języku
polskim i ukraińskim oraz
kilkukrotnie chórem wykrzyczane „DZIĘKUJEMY”!
Tęsknota za domem
Mimo wszystkich starań,
dzieci zaczynają tęsknić za
swoim domem, objawia się
to w różny sposób. U jednych
stresem, u innych nerwowością. Początkowo myślały, że

Integracja
Na pierwszy dzień wiosny
szkoła zorganizowała ognisko integracyjne, aby wszyscy mogli się lepiej poznać i
zbudować przyjazne relacje.
Są tego efekty, bo widać już,
że między nimi zawiązują się
pierwsze przyjaźnie, a nawet
miłości.
Co dalej?
Zbliżają się wakacje, a z
nimi kolejny problem do rozwiązania. Co z najmłodszymi, kiedy szkoła będzie nieczynna? Przecież ich mamy
muszą pracować. Dyrektor
Barbara Burak i władze Powiatu już szukają rozwiązań.
Planowany jest wyjazd dzieci polskich i ukraińskich na
wspólną wycieczkę. Piotr
Rećko zaproponował sfinansowanie wyjazdu ukraińskich uczniów.
Opr. Patrycja A. Zalewska
Fb Powiat Sokólski
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Rozwój

Prawie 1,5 mln zł na dom dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży
- Chcemy otworzyć dom samotnej matki w bardzo wysokim standardzie, nawet hotelowym. To ma być przestrzeń
do życia dla osób potrzebujących. Jako powiat posiadamy
doświadczenie w podobnych
inwestycjach – mówił Piotr
Rećko, Starosta Sokólski.
4 maja podpisana została
umowa na realizację tego zadania pomiędzy Podlaskim

Urzędem Wojewódzkim, reprezentowanym przez Bohdana Paszkowskiego, Wojewodę Podlaskiego i Bogusławę
Szczerbińską, Wicewojewodę
Podlaską a Powiatem Sokólskim, reprezentowanym
przez Piotra Rećko, Starostę
Sokólskiego, Jerzego Białomyzego, Wicestarostę Sokólskiego, Annę Jolantę Piszczatowską, Skarbnik Powiatu
Sokólskiego.

Chodzi o projekt w ramach
Programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach działania
„1.4 Rozwój sieci domów dla
matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży”.
Powiat otrzymał 1 439 605,00
zł dofinansowania na utworzenie pierwszego w naszym
regionie domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Środki z projektu przeznaczone zostaną na prace remontowo-budowlane oraz
na wyposażenie pomieszczeń
dostosowanych do potrzeb
mieszkańców domu. Będzie
je zamieszkiwać 28 osób,
z możliwością zwiększenia
ilości miejsc. Zlokalizowany
będzie na poddaszu budynku
Zespołu Szkół w Suchowoli.

Przewidywany
termin
zakończenia
inwestycji to grudzień tego roku.
Wartość zadania wynosi
1 799 605,00 zł, w tym
360 000,00 zł to wkład własny.
Środki pochodzą z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Opr. Elżbieta Rapiej
Fb Powiat Sokólski

Krótko
GOAKiR w Szudziałowie na swoim profilu Fb
podzielił się świetnymi
zdjęciami z II Gminnego konkursu fotograficznego ph. „Sleeveface
- ubierz się w książkę”.

Powiatowy Zespół Regionalny „Jemioła” z solistą
Janem Starostą zaśpiewali
w Książnicy Podlaskiej im.
Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Widownia była
zachwycona. To kolejny występ tej grupy poświęcony
Ukrainie, który wzbudził
mnóstwo emocji
- Momentami wręcz nie
mogłem śpiewać, bo widząc
reakcję publiczności, wzruszenie ściskało mi krtań - po
koncercie mówił Zbigniew
Dębko, Dyrektor Wydziału
Promocji Starostwa Powiatowego w Sokółce, także
menedżer
Powiatowego
Zespołu Regionalnego „Jemioła”.
Mowa o występie, który
zespół dał w sobotnie popołudnie (7.05), w Książnicy
Podlaskiej. Był to koncert
pod hasłem „Zaśpiewajmy
z Ukrainą”. Znaczącą część
licznej widowni stanowiły
kobiety i dzieci z Ukrainy.
Artyści w taki sposób dobrali
repertuar, że bardzo trudno
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Wydarzenie

Ukraińskie melodie zagrały na emocjach

było powstrzymać emocje.
Odbiorcy spontanicznie reagowali na kolejne utwory.
Były łzy wzruszenia, aplauz,
wybijanie rytmu i wspólne
śpiewanie z Janem Starostą
piosenki „Nie płacz za mną,
jeśli zginę”.

Koncert rozpoczął się solowym występem Zbigniewa
Dębki, który zaśpiewał „Kozaka” z repertuaru Stanisława
Moniuszki. W dalszej części
koncertu, wraz z Janem Starostą, wystąpili w duecie. To-

warzyszył im zespół „Jemioła” i muzycy pod batutą Ewy
Dębko. W repertuarze pojawiły się utwory ukraińskie.
Melodyjne,
przejmujące
pieśni naszych wschodnich
sąsiadów brzmiały pięknie

w wykonaniu „Jemioły”. Łzy
wzruszenia popłynęły nie
tylko z ukraińskich oczu,
emocje udzieliły się również artystom, organizatorom, wszystkim, którzy brali
udział w tym wyjątkowym,
przepełnionym ciepłem i serdecznością spotkaniu. Teksty
utworów traktujące o wojnie,
cierpieniu, rozłące, tęsknocie
i o obawie o bliskich stały się
bardzo aktualne w obliczu
obecnej sytuacji, która dotyka większości kobiet zasiadających tego popołudnia na
widowni w Audytorium im.
Ryszarda Kaczorowskiego.
Inicjatorką koncertu była
Katarzyna Siemieniuk, dyrektor placówki, która zauroczona relacją z koncertu „Jemioły” w kościele Antoniego
w Sokółce zaprosiła Zespół
do Książnicy.
Po występie gospodarze
wręczyli upominki artystom
i gościom z Ukrainy, wśród
których było dużo dzieci.
Opr. Patrycja A. Zalewska,
Fb Powiat Sokólski
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Podróże małe i duże

wych traktów handlowych
Rzeczypospolitej,
zwany
też w XVIII w. „Wielkim
traktem pocztowym", który
łączył Warszawę z Wilnem,
czyli Koronę Polską z Wielkim Księstwem Litewskim.

wo zachęcenie turystów do
odwiedzenia całego szlaku.

Sulejówek, Okuniew, Stanisławów, Dobre, Liw, Węgrów, Sokołów Podlaski,
i tu: Skrzeszew, Frankopol, Wirów i Drohiczyn,
bądź: Granne, Perlejewo,
Pobikra, Rutka, Ciechanowiec, Brańsk, Bielsk Podlaski, Wojszki, Białystok,
Supraśl, Wasilków, Czarna Białostocka, Sokółka,
Kuźnica, Grodno, Rotnica,
Merecz, Orany i Wilno…
To nie powtórka przed grą
w „państwa i miasta” to
miejscowości-przystanki
wyznaczające WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI – jeden z najważniejszych lądo-

Z Wilna szlak prowadził w
głąb WKL, do Inflant lub
Petersburga, zaś z Warszawy do europejskich stolic.
Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielki Gościniec
Litewski” z siedzibą w Sokołowie Podlaskim od dekady

działa na rzecz promowania
szlaku. Ich cel to także nawiązanie współpracy (sieciowanie) między muzeami
funkcjonującymi na trasie,
zarówno ze strony podlaskiej
jak i mazowieckiej, a docelo-
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Część podlaska WGL
Na początku kwietnia
przedstawiciele mazowieckiej części traktu pocztowego skupieni wokół LOT
„Wielki Gościniec Litewski”
z Marszałek Marią Koc, Senator RP na czele mieli okazję zapoznać się z podlaską
ofertą kulturalną. Rolę gospodarza wizyty pełnił Senator RP Mariusz Gromko, zaś
w części sokólskiej Starosta
Piotr Rećko.
Część mazowiecka WGL
Trzy tygodnie później (2122 kwietnia) na zaproszenie
LOT „WGL” odpowiedzieli
przedstawiciele muzeów i
jednostek kultury, także samorządowcy z Wicestarostą białostockim Romanem
Czepe, w tym grupa z Powiatu Sokólskiego - dyrektorzy
Wydziałów Starostwa Powiatowego: Zbigniew Dębko
i Daniel Supronik – reprezentujący Starostę a także
państwo Bogdanowiczowie
z Kruszynian. Przewodził

grupie podlaskiej ponownie
Senator Mariusz Gromko.
Podlasianie rozpoczęli swoją podróż - symbolicznie - w
punkcie granicznym między
województwami, czyli na
linii Bugu we FRANKOPOLU, już po mazowieckiej
części dawnego szlaku pocztowego.
Pierwszym punktem wizyty studyjnej po mazowieckiej
stronie był niezwykle urokliwy pounicki drewniany KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ANNY W
ROGOWIE - dawna cerkiew
pw. św. Dymitra Męczennika wzniesiona w 1815 roku
(fot.).
Kolejny przystanek to miasto SOKOŁÓW PODLASKI
i jego serce - Sokołowski
Ośrodek Kultury. O prężnym
działaniu ośrodka barwnie
mówił Marcin Celiński, dyrektor placówki, także członek zarządu LOT „WGL”.
Zajrzeliśmy do Muzeum
Wielkiego Gościńca Litewskiego „Stacja Sokołów”, by
m.in. wysłuchać relacji Georga Forstera spisanej z pobytu w tymże mieście podczas
podróży do Wilna w roku
1784.
Wizyta zakończyła się radością dla podniebienia w
Restauracji Podlaskiej Chabry&Maki.
Kolejnym punktem wyjazdu była miejscowość
WĘGRÓW. Tu architektura magicznie cofnęła zwiedzających do epoki baroku.
Zachwycił nas kościół, pierwotnie klasztorny, zakonu
reformatów fundacji J.D.
Krasińskiego a wybudowany według projektu Tylmana z Gameren. Węgrów to
także Bazylika mniejsza pw.
Wniebowzięcia NMP (fot.),
pierwotnie gotycki kościół
parafialny z XVI w, później
świątynia kalwińska, następnie własność zboru braci
polskich. W 1630 r. odzyskana przez katolików. W XVIII
w. przebudowana w stylu barokowym. W jej piwnicach
obejrzeliśmy ekspozycję pt.
„Węgrów - miasto wielu kul-

Tekst: A.Tumiel, fot. AT / LOT WGL; Pełna relacja: www.infosokolka.pl/artykul,szlakiem-wielkiego-goscinca-litewskiego-czesc-mazowiecka

Szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego. Część mazowiecka
tur i religii" oraz wystawę
dokumentującą wydarzenia
z 5 lutego 1863 r., kiedy to
Węgrów - okrzyknięto „polskimi Termopilami”.
Kolejnym miejscem wizyty
na Wielkim Gościńcu Litewskim był ZAMEK W LIWIE
(fot.) na pograniczu mazowiecko-podlaskim. Tu dane
na było obcować z bogatą historią miejsca oraz zachwycić
się lokalizacją w przepięknej
dolinie rzeki Liwiec. Zamek
mieści Muzeum Zbrojownię,
a w niej obszerne zbiory broni, malarstwa i mebli.
Następny przystanek to
nowoczesne MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W
SULEJÓWKU (fot.). Bardzo
godne zobaczenia z wielu
powodów. Każde z odwiedzanych miejsc wspaniale
rysowało nam koloryt i historię, smaki mazowieckiej
ziemi, ale muzeum poświęcone osobie Marszałka także
poprzez osobowość i charyzmę oprowadzającego - prof.
Grzegorza Nowika odcisnęło
się nam głęboko w pamięć i
serce.
Po Sulejówku przystanek
zrobiliśmy w STANISŁAWOWIE, dawnym zajeździe
pocztowym, gdzie w XVII w.
miała miejsce wymiana koni
i handel. Dziś budynek mieści gminny ośrodek kultury.
Ostatnim punktem dwudniowej wizyty było fantastyczne SPOŁECZNE MUZEUM KONSTANTEGO
LASZCZKI W DOBREM.
Kustosz wspaniale przedstawiła nam sylwetkę i znakomite dzieła rzeźbiarza pochodzącego z chłopskiej
rodziny, który dzięki mecenatowi miał możliwość artystycznego kształcenia.
Dziękujemy organizatorom
i przedstawicielom lokalnych
samorządów za bardzo serdecznie przyjęcie. Z czystym
sumieniem rekomendujemy
mazowiecką część szlaku...
Do zobaczenia na Wielkim
Gościńcu Litewskim!

10 maja 2022 r.

7

Rocznica

Region

Święto 10. Pułku Ułanów Litewskich

Gratka dla filatelistów
i regionalistów

7 maja obchodziliśmy Święto 10. Pułku Ułanów Litewskich. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 8 maja 1920 r.
10 Pułk Ułanów doszedł do
Dniepru. Na pamiątkę tego
wydarzenia ustanowione zostało Święto Pułkowe - czytamy na profilu Fb Sokólskiego Pododdziału Kawalerii.

W byłym kościele garnizonowym 10. Pułku Ułanów
przy ul. Kawaleryjskiej w
Białymstoku odprawiona została msza św. w intencji oficerów, podoficerów i ułanów
10. Pułku. Po nabożeństwie
uroczyście wręczono odznaki pułkowe i nadane zostało
prawo noszenia barw i nu-

mery pułku nowym ułanom,
w tym z Sokólskiego Pododdziału Kawalerii. Odznakę
Pułkową otrzymał uł. Jan
Łuszcz, zaś barwy pułkowe
ułani: Dariusz Dąbrowski i
Adam Kaszkur.
źródło:
FB Sokólski Pododdział Kawalerii

Poczta Polska
wydała
serię 6 znaczków pocztowych z charakterystycznymi
miejscami
w Województwie
Podlaskim. Na jednym z nich
znalazł się meczet w Kruszynianach.
- To przedsięwzięcie jest
świetną promocją naszego
powiatu, w którym turystyka ciągle cierpi na trudnej
sytuacji ze wschodnią granicą. Fakt, że wśród znaczków
z atrakcjami Województwa

Podlaskiego,
znalazł
się
obiekt z naszego powiatu,
pokazuje jak
ważni jesteśmy na turystycznej mapie Podlasia
- komentował Piotr Rećko,
Starosta Sokólski.
Serię znaczków Poczta Polska nazwała „Piękno Polski”.
Ta, poświęcona naszemu regionowi, została wydana jako
pierwsza jej nakład to 540000
sztuk.
źródło:
Fb Powiat Sokólski

Projekt

Współpraca młodzieży w regionie transgranicznym
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce 28-29 kwietnia odbyło
się spotkanie Rady Projektowej w związku z realizacją
projektu nr LT-PL- 4R-327
pn. „Promocja młodzieży w
regionie transgranicznym
poprzez podnoszenie jej
umiejętności zawodowych”.
Jest to projekt Powiatu
Sokólskiego, Administracji
Samorządu
Solecznickiego i Stowarzyszenia „Active
Youth”.

W ramach projektu dotąd
zakupiono meble do trzech
szkół ponadpodstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.
W wyposażonych pracowniach młodzież z Zespołu
Szkół w Suchowoli, Dąbrowy Białostockiej i Sokółki
uczestniczyć będzie w kursach zawodowych tj. „Creating a business plan”, „Adobe Photoshop” i „ Business
English”. Przewidziana jest
również integracja młodzieży polskiej i litewskiej.

Uczniowie z naszych szkół
wyjadą na Litwę, by uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez partnerów
projektu. W obu krajach zorganizowane będą letnie obozy promujące przedsiębiorczość oraz staże zawodowe u
lokalnych przedsiębiorców.
W drugim dniu pobytu
udaliśmy się na wycieczkę
do Muzeum Ikon w Supraślu
– oddziału Muzeum Podlaskiego oraz Prawosławnego
Monasteru Męskiego Zwiastowania NMP.

Po zwiedzaniu Supraśla
powróciliśmy do naszego
powiatu by zapoznać gości
z tym, w jaki sposób wydatkujemy środki z Programu
Interreg. V-A Litwa-Polska
2014-2020. Odwiedziliśmy
w tym celu Zespół Szkół w
Suchowoli, który otrzymał
zakupione wyposażenie w
postaci foteli obrotowych
oraz biurek dla uczniów i
nauczycieli. Dyrektor szkoły,
Małgorzata Karczewska, poinformowała, że w przyszłości powstanie tam pracownia

europejska, która umożliwi
uczniom naukę na nowoczesnym sprzęcie.
W Suchowoli odwiedziliśmy także bardzo dobrze
funkcjonujący tam Zakład
Aktywności
Zawodowej,
który zainspirował naszych
partnerów do podjęcia podobnych działań na rzecz
osób z niepełnosprawnościami na Litwie. Partnerzy
usłyszeli historię powstania
tego miejsca, zapoznali się
z formami wspierania osób
z
niepełnosprawnościami
oraz mieli możliwość porozmawiania z pracownikami
Zakładu Aktywności Zawodowej.
Dziękujemy
serdecznie
panu Jarosławowi Sulikowi
za poświęcony czas i ukazanie partnerom z Litwy działań, które warto podejmować
na rzecz drugiego człowieka.
Tekst na podst.:
Iwona Woronowicz,
fot. Maciej Białobłocki
Fb Powiat Sokólski
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Edukacja

Konkurs ph. „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyła się V edycja Konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom.”
- Liczymy na to aby, tak
jak w poprzednich edycjach, młodzież z Powiatu
Sokólskiego znalazła się w
eliminacjach wojewódzkich
a następnie krajowych – witał uczestników Daniel Supronik, Dyrektor Wydziału
Finansowego Starostwa Powiatowego.
Turniej jest adresowany do
młodych ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem i
ochroną przeciwpożarową.

Rywalizacja była przeprowadzona w formie testu pisemnego. Po nim zliczono
punkty i najlepsi uczniowie
przystąpili do etapu ustnego.
- Uczestnikami naszego
konkursu są finaliści etapu
gminnego przeprowadzonego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
w Powiecie Sokólskim. Turniej służy przede wszystkim
edukacji młodego społeczeństwa z zakresu wiedzy

pożarniczej i wyłonieniu
najlepszych uczestników do
dalszych eliminacji – mówił
st. bryg. Dariusz Wojtecki, Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.
Kontynuując stwierdził, że
takie turnieje pozwalają na
zaszczepienie w dzieciach i
młodzieży zainteresowania
przepisami przeciwpożarowymi, zasadami postępowania na wypadek pożaru,

wiedzą na temat technik pożarniczych czy organizacji
ochrony przeciwpożarowej.
- To, że tu jesteście świadczy o tym, że zależy wam
na bezpieczeństwie waszych
najbliższych i was samych.
Wszyscy tu obecni jesteście
zwycięzcami – podsumował
Jerzy Białomyzy, Wicestarosta Sokólski.
Nagrody
uczestnikom
ufundował Powiat Sokólski oraz Zarząd Powiatowy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sokółce.

Lista laureatów
I grupa wiekowa (szkoły
podstawowe, kl. I-IV), 1. Lucjan Łabieniec, 2. Małgorzata
Bujnowska, 3. Paulina Sidor;
II grupa wiekowa (szkoły podstawowe, kl. V-VIII)
1. Monika Malicka, 2. Szymon Gniedziejko, 3. Michał
Zieziulewicz; III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe) 1. Krzysztof Boruch, 2. Oliwia Ryszkiewicz,
3. Klaudia Cholewska, 4. Filip Kisiel.
Opr. Sylwia Matuk
Fb Powiat Sokólski

Szudziałowo

Zdrowie

Gminny piknik strażacki

Popłynęło blisko 13 litrów krwi

1 maja w Szudziałowie świętowali nie tylko ludzie pracy, ale
i strażacy oraz sympatycy tej służby. I Gminny piknik strażacki
na miejscowym „Orliku” udał się znakomicie - pogoda i frekwencja dopisały. Atrakcji nie zabrakło nawet dla najbardziej
wybrednych piknikowiczów, zadbały o to Gmina Szudziałowo i lokalny GOAKiR oraz jednostki OSP w Szudziałowie,
Wierzchlesiu i Zubrzycy Wielkiej.
Fot. GOAKiR w Szudziałowie

„Twoja krew moje życie”
– pod takim hasłem zorganizowano akcję Krwiodaw-

stwa, która odbyła się przed
siedzibą Starostwa Powiatowego w Sokółce. Została ona

zorganizowana przez wspomniane Starostwo z Piotrem
Rećko, Starostą na czele, we
współpracy z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Akcja miała na celu zebranie
jak największej ilości krwi od
osób zdrowych na rzecz osób
jej potrzebujących oraz pozyskanie nowych dawców.
Do zbiórki przyłączyli się
pracownicy Starostwa Powiatowego oraz mieszkańcy.
W sumie w akcji uczestniczyło 28 dawców, którzy oddali 12,6 l krwi.
opr. na podst. Agnieszka Backiel
Fb Powiat Sokólski
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- Planowany deficyt w roku
2022 zwiększył się do kwoty
25 693 571,49 zł i planuje się
go pokryć wolnymi środkami. Pozostałe wolne środki
w kwocie 4 796 903 planuje
się przeznaczyć na pokrycie
planowanego deficytu lat następnych i wykup obligacji w
latach 2023-2025 – zreferowała Anna Piszczatowska,
Skarbnik Powiatu.
Skarbnik przedstawiła ponadto nowe zadania, wśród
których znalazły się: „Nowe
formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności” o łącznej wartości
430 806 zł oraz „Scalenie gruntów obiekt Ostrówek” o łącznej
wartości 2 417 837,96 zł.
Dochody
W części dochodów dokonano zwiększenia o kwotę
75 000 zł w związku z otrzymaniem od gminy Korycin
dofinansowania do utwardzenia poboczy w miejscowości
Milewszczyzna; zwiększenia
o kwotę 111 920 zł na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim na przekazanie
środków z Funduszu Pomocy
utworzonego na podstawie
ustawy o pomocy obywate-

Samorząd

Budżet Powiatu Sokólskiego
lom Ukrainy; zwiększenia
o kwotę 421 216,80 w związku
z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn.
„Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”; zwiększenia o
kwotę 316 892, 06 zł w związku z podpisaniem umowy na
realizację zadania w ramach
programu Erasmus+ - mobilność edukacyjna osób; zwiększenia o kwotę 1 520 000 zł w
związku z informacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu środków na
„Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych”.
Przebudowa budynku
przy SP ZOZ w Krynkach
- Budynek SP ZOZ w Krynkach był w opłakanym stanie technicznym, wymagał
ogromnego wkładu finansowego. Udało się nam pozyskać
na to fundusze. Mieszkania
chronione będą dedykowane
osobom niepełnosprawnym.
Zakład Pielęgnacyjno-Lecz-

niczy w Krynkach zajmuje
się osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Jest to wpisanie naszej
idei wybudowania mieszkań
chronionych w misję zakładu
opiekuńczego - mówił Starosta Piotr Rećko.
Wydatki
W części wydatków dokonano: zwiększenia o kwotę 267
750 zł w celu zabezpieczenia
wkładu własnego w realizację zadania pn. „Scalenie
gruntów obiekt Ostrówek”;
zwiększenia o kwotę 150
000 zł w celu realizacji zadania pn. „Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej
1319 B w miejscowości Milewszczyzna”;
zwiększenia
o kwotę 37 636,14 zł w celu
zabezpieczenia wkładu w realizowane wspólnie ze Związkiem Powiatów Województwa
Podlaskiego zadanie inwestycyjne „Zakup infrastruktury
technicznej/informatycznej,
zakup
oprogramowania”;
zwiększenia o kwotę 219 543

w celu zwiększenia funduszu
wynagrodzeń, uzupełnienia
środków na zakup materiałów, badania lekarskie w Powiatowym Zarządzie Dróg w
Sokółce; zwiększenia o kwotę
30 000 w celu zabezpieczenia
środków na składkę członkowską w związkach powiatowo-gminnych, zwiększenia
o kwotę 111 920 zł z przeznaczeniem na organizację
doraźnego miejsca zakwaterowania i wyżywienia dla
ludności uchodźczej z Ukrainy, na podstawie pozostałych
kwot subwencji zwiększono
dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Białymstoku, Branżowej
Szkoły Specjalnej I Stopnia
w Różanymstoku, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej Axon, Salezjańskiego
Ośrodka Wychowawczego
w Różanymstoku; zwiększenie o kwotę 107 490,99 w
celu uzupełnienia dotacji dla
Szkoły Podstawowej nr 1 i nr
2 w Różanymstoku; zwiększenia o kwotę 489 872,78 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nowe formy
terapii w przedszkolu drogą
do większej samodzielności”
w SOSW w Sokółce; zwiększenia o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie
środków na zakup materiałów w Zespole Szkół w Suchowoli; zwiększenia o kwotę
130 000 zł z przeznaczeniem na
modernizację sali tomografu
komputerowego w SP ZOZ w
Sokółce; zwiększenia o kwotę
1 900 400 zł w celu realizacji zadania pn. „Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Powiecie Sokólskim”
oraz „Utworzenie mieszkania
chronionego wspieranego w
Powiecie Sokólskim”, 50 000
zł przeznaczono na zwiększenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania powiatu
z zakresu upowszechniania
kultury, 24 200 zł przeznaczono na zwiększenie dotacji dla
Powiatowego Domu Kultury
w Sokółce na wkład własny
w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury
2022”.
Zmiany w budżecie zostały
przyjęte przez radnych.
Opr. Sylwia Matuk,
fot. Elżbieta Rapiej
Fb Powiat Sokólski

Edukacja

Bohaterowie literaccy
na szkolnych korytarzach

Zarząd Powiatu Sokólskiego podczas posiedzenia,
22 kwietnia, zatwierdził
wyniki negocjacji z Radosławem Kalinowskim prowadzącym firmę Hurtownia
Artykułów Przemysłowych
Import-Eksport Radosław
Kalinowski.
Zamówienie
obejmowało dostawę materiałów instalacyjnych branży
elektronicznej na potrzeby
utworzenia placówki opie-

Zarząd Powiatu
Sokólskiego
kuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego w Czuprynowie.
Zarząd zatwierdził również
wybór oferty na dostawę gabionów potrzebnych do budowy punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim.
Ofertę złożoną przez Radosława Kalinowskiego uznano
za najkorzystniejszą.
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redakcja@infosokolka.pl
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Ponadto Zarząd podjął
uchwały dotyczące zmiany w
budżecie Powiatu Sokólskiego na rok 2022, ustalenia planu finansowego na rachunku
dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy,
przyjęcia informacji o wykonaniu w 2021 r. planu finansowego rachunku środków
Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19.
Zarząd przyjął bilans
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za 2021 r.
Przygotował też informację
o wykonaniu budżetu Powiatu za I kwartał 2022 r.

Nasza szkoła włączyła się w obchody Światowego Dnia Książki. Z tej okazji, 28 kwietnia uczniowie mieli możliwość pokazać,
które książki lubią i jacy ich bohaterowie są im szczególnie bliscy.
Wszystko za sprawą pomysłu opiekunek Samorządu Szkolnego
i pani Pauliny Szomko, które zaproponowały, by w tym dniu
uczniowie przebrali się za postaci z ulubionych lektur. Konkurs
cieszył się wielkim powodzeniem, a kreatywność uczniów warta
jest docenienia. Na szkolnych korytarzach mogliśmy zobaczyć
Zosię z „Pana Tadeusza”, bohaterów „Dziadów”, ballady „Świtezianka” Adama Mickiewicza, jak również Balladynę – bohaterkę dramatu J. Słowackiego, Alicję z Krainy Czarów i wiele innych
ciekawych postaci - czytamy na profilu Fb Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.
źródło: SP z OI nr 2 w Sokółce

Opr. Patrycja A. Zalewska
Fb Powiat Sokólski
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Sport

Krótko

Sport

Turniej tenisa stołowego

Morskie
opowieści

Mecz ku czci
śp. Wiesława KORECKIEGO

W hali sportowej Szkoły
Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 w Sokółce odbył się Turniej tenisa
stołowego o Puchar Starosty
Sokólskiego.
- Sokólski Klub Tenisa Stołowego znany jest z organizacji dobrych zawodów. Dzięki
temu mamy zawsze wysoką frekwencję. I co ważne,
odwiedzają nas zawodnicy
z różnych regionów Polski
- z dumą przyznaje Karol
Żukowski, wiceprezes oraz
zawodnik Sokólskiego Klubu Tenisa Stołowego.
W tych rozgrywkach tenisa
stołowego mógł wziąć udział
każdy, niezależnie od wieku.
Na najlepszych zawodników
czekały puchary i dyplomy.
Uczestnicy startowali w sześciu kategoriach: I – uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych, II klasy 5-8, III
– OPEN kobiet, IV – OPEN
mężczyzn, V – OPEN mężczyzn 61+, VI – OPEN DEBLE – wspólna dla wszystkich.

Wrzuć na LUZ ;)

Goodbye,
Moonmen
Chodzę sobie po Księżycu.
I to nawet nie z własnej woli.
Mam na sobie kombinezon
kosmiczny, ale Dziadek Kotleta kazał mi się jeszcze owinąć szalikiem, bo przeczytał
gdzieś, że w kosmosie jest
zimno.
Ci, którzy mi zazdroszczą
powinni puknąć się w głowę. Skakanie przy mniejszej grawitacji byłoby może
przyjemne, gdyby nie groza
wylewająca się z kosmicznej
czerni i przeczucie, że próżnia jest czymś bezlitosnym i
żarłocznym. Czymś, co tylko czeka by porwać ciebie z
bezpiecznego gruntu, przeżuć dekompresją i przetra-
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- Celem turnieju jest
przede wszystkim promocja
tenisa stołowego i Powiatu
Sokólskiego w regionie. Ponadto, chcemy umożliwić
wszystkim pasjonatom tej
gry porównywanie swoich
umiejętności w warunkach
rywalizacji sportowej i następnie wyłonienie najlepszych zawodników – dodał
Żukowski.
Organizatorami wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce, Sokólski
Klub Tenisa Stołowego oraz
Powiat Sokólski.

W maju sokólska Biblioteka Publiczna zaprasza na wystawę akwarelek o tematyce
morskiej pt. „Morskie Opowieści” autorstwa sokółczanki Sylwii Łukowskiej. FB BP

opr. Sylwia Matuk,
fot. Agnieszka Sarosiek
Fb Powiat Sokólski

wić zerem absolutnym.
– Co my tu w ogóle robimy?
– spytałem w końcu przez
komunikator.
– Szukamy sera – odparł
Dziadek Kotleta.
A no tak. Jak Księżyc, to
przecież i ser. Czemu nie.
– zamiast plątać się bez celu,
lepiej zobacz, co ci wskaźnik
pokazuje. Przecież sera to się
po smrodzie szuka, he he.
Spojrzałem na rękaw kombinezonu z wszytym ekranikiem. Dziesięciostopniowa
skala była dla Dziadka za
prosta. Poziom smrodu był
więc oznaczony między innymi jako „skarpety sprzed
tygodnia”, „oddech śledziowy” i „ścieki”. Skala ciągnęła
się aż do „rosyjskiej telewizji
państwowej”.
– To, o co chodzi z tym
Księżycem? – spytałem – Ser
na nim rośnie, czy co?
– Niee, bo widzisz, w mło-

dości popełniłem błąd i
Księżyc faktycznie zmienił
się w ser.
– Zmieniłeś Księżyc w ser?
– oburzyłem się – No tak,
bo przecież to nie jest tak, że
jest to, co wpływa na życie na
Ziemi – ironizowałem.
– No właśnie. Zupełnie nie
wiem, czego ci agenci do
mnie się przyczepili… No,
udało mi się całą sytuację
odkręcić. No, nie do końca.
Działo laSERowe było mocniejsze, niż się spodziewałem. Teraz na księżycu znajdują się naturalne złoża sera.
– Nie można kupić po prostu podlaskiego?
– He, he… No wiesz, przecież to ser nie z tej Ziemi…
To tłumaczyło, dlaczego
wzięliśmy ze sobą kilofy. Rozejrzałem się i nagle znieruchomiałem.
Zobaczyłem flagę.
– Czy to jest miejsce pierw-

Meczem uczcili pamięć
śp. Wiesława Koreckiego
W niedzielne popołudnie na sokólskim stadionie
odbył się mecz 23. kolejki
„Keeza Klasy Okręgowej”,
w którym zmierzył się KS
Sokół Sokółka oraz drużyna
GKS Stawiski.
Przed rozegraniem spotkania zawodnicy sokólskiego
zespołu minutą ciszy uczcili
pamięć śp. Wiesława Koreckiego, który swoją pasją
i zaangażowaniem, przyczynił się do rozwoju młodzieżowej piłki nożnej w naszym
powiecie.

- Chcieliśmy w ten sposób
oddać mu hołd, ponieważ
był on wspaniałym człowiekiem - podkreśla Krzysztof
Stelmaszek, trener klubu
Sokół 1946 Sokółka.
Murawę zdominował zespół ze Stawisk. Po zakończeniu pierwszej połowy wynik
meczu wynosił 3:0 dla gości,
po bramkach Laskowskiego, Żacha oraz Choińskiego.
W drugiej części spotkania
honorową bramkę po pięknym strzale dla sokólskiej
drużyny wywalczył Krystian
Czaplejewicz.

szego lądowania na księżycu?
– No jest – usłyszałem w
komunikatorze.
– Myślałem, że po tylu latach flaga powinna zblaknąć.
Od promieniowania i tak dalej…
– A czasami ją zamieniam
na nowszą. Tak z dobroci
serca i wyrzutów sumienia.

Młody, wysyłam ci koordynaty. Znalazłem samosmrodki serowe. Żyła cheddara jest gdzieś blisko.
Na moim radarze pojawiła
się czerwona kropka. Westchnąłem i ruszyłem w jej
kierunku.
Zawróciłem.
Przynajmniej zrobię sobie
selfie.
Kamyk

opr. i zdj. Mateusz Zalewski
Fb Powiat Sokólski
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Działania projektowe

Projekt skierowany do rodzin zastępczych i młodzieży w pieczy zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
informuje o naborze rodzin
zastępczych i młodzieży
przebywającej w pieczy zastępczej do projektu „Razem
dla rodziny” Powiatu Sokólskiego z gmin: Sokółka,
Sidra, Krynki, Szudziałowo,
Kuźnica współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach Osi priorytetowej
IX Rozwój lokalny Działanie
9.1 Rewitalizacja społeczna i
kształtowanie kapitału społecznego Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju
lokalnego kierowane przez
społeczność.
W ramach realizacji projektu przewidziano następujące działania:
- główny cel: utworzenie
klubu młodzieżowego orga-

nizującego zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży
przebywającej w rodzinach
zastępczych, jak również dla
ich otoczenia; klub będzie
także miejscem poradnictwa
dla rodziców zastępczych,
- bezpłatne poradnictwo
specjalistyczne dla beneficjentów projektu (psycholog,
prawnik, pedagog, mediator),

- profilaktyczne zajęcia
grupowe z zakresu przeciwdziałania przemocy,
- zapewnienie wsparcia w
postaci terapii rodzinnej dla
potrzebujących rodzin,
- współpraca z KPP w
Sokółce w celu przeprowadzenia pogadanek o profilaktyce i prawidłowych zachowaniach zapobiegających
przemocy.
Zgłoszenia do udziału w
projekcie będą przyjmowane:
- osobiście, w siedzibie
Powiatowego Centrum Po-

mocy Rodzinie w Sokółce, ul.
Marsz. J. Piłsudskiego 8, pok.
nr 11,
- telefonicznie, pod nr.
85 711 08 23, w godz. od 7.30
do 15.30
Dodatkowe informacje pod
nr telefonu: 85 711 08 23.
Szczegółowy terminarz realizacji poszczególnych działań zostanie podany wkrótce.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy do
udziału.
PCPR w Sokółce

Profilaktyka

Bezpłatne szczepienia
przeciwko zapaleniu mózgu
Mieszkańcy
Powiatu Sokólskiego związani
z ROLNICTWEM, LEŚNICTWEM I RYBOŁÓWSTWEM będą mogli
zaszczepić się przeciwko
odkleszczowemu zapaleniu
opon mózgowych.
- Ryzyko powikłań po tej
chorobie jest ogromne, dlatego projekt jest niezbędny.
Grupa docelowa bezpłatnie
będzie mogła zaszczepić się
w pełni, trzema dawkami mówił Piotr Rećko, Starosta Sokólski.
W Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja
poświęcona promocji akcji
bezpłatnych szczepień przeciwko zapaleniu mózgu.
Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków unijnych,
jego łączna wartość to blisko
10 mln zł, obejmie powiat
sokólski i sejneński.
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- Za pośrednictwem wójtów, burmistrzów i mediów
chcemy nagłośnić ten ważny
projekt Zarządu Województwa Podlaskiego - podkreślała Wiesława Burnos,
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.
Program będzie realizowany planowo do końca sierpnia 2023 roku. Najważniejsze
działania zostaną przeprowadzone wiosną i jesienią.
Skierowane będą do osób w
przedziale wiekowym 18-64.
Szczepienie obejmuje podanie dwóch dawek w odstępie
14 dni i 3. pół roku po 2.
Zainteresowani szczepieniami mogą zgłaszać się bezpośrednio do firmy R Med, /
ul. Stołeczna 7, Białystok, tel.
661126021/ lub do lekarzy
rodzinnych i samorządów
lokalnych.
Opr. Sylwia Matuk
Fb Powiat Sokólski
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