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Rozwój

Ogromne fundusze na poprawę jakości
życia naszych mieszkańców
Powiat Sokólski otrzymał
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, w
kwocie niemal 190 mln zł,
symboliczne czeki odebrali
przedstawiciele wszystkich
samorządów i związków powiatowo-gminnych.
Starosta Sokólski podziękował Premierowi Mateuszowi
Morawieckiemu, Dariuszowi
Piontkowskiemu, Sekretarzowi Stanu w MEiN, Senatorowi
Mariuszowi Gromko, Bohdanowi Paszkowskiemu, Wojewodzie Podlaskiemu, Adamowi
Andruszkiewiczowi,
Sekretarzowi Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dziękował również lokalnym
samorządowcom za to, że
sięgają po środki z Polskiego
Ładu, dzięki czemu rozwijają
naszą Małą Ojczyznę. W szczególności swoją wdzięczność
wyraził wobec samorządów,
które wspólnie z Powiatem Sokólskim utworzyły związki powiatowo-gminne. Dzięki nim

do naszego powiatu trafiło
76 mln zł z budżetu państwa.
- Do województwa podlaskiego z tego rozdania trafiło niemal 1,5 mld zł, to jest
znacznie więcej niż w przypadku pierwszego rozdania. A
jednym z najważniejszych beneficjentów programu jest Powiat Sokólski - mówił Dariusz
Pionkowski.
Na terenie naszego powiatu
zdecydowana większość inwestycji dotyczy infrastruktury drogowej. Wykorzystanie
tych funduszy pozwoli na znaczące polepszenie warunków
życia mieszkańców. Oprócz
budowy i remontów róg, roz-
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budowana zostanie także infrastruktura społeczna czy z
zakresu wodno-kanalizacyjnego.
- Stworzyliście bardzo dobry
mechanizm, zdobyliście dodatkowe środki, które mam
nadzieję, z sukcesem uda wam
się zrealizować - spuentował
Senator Mariusz Gromko.
Czeki podczas konferencji w
Starostwie Powiatowym wręczali: Dariusz Piontkowski,
Sekretarz Stanu w MEiN, Senator Mariusz Gromko, Bohdan Paszkowski, Wojewoda
Podlaski.
Gmina Krynki otrzymała
9 975 000 mln na: Przebudowę układu komunikacyjnego
odcinków ulic o dł. ok. 4,5 km,
6 175 000 zł; Przebudowę
drogi nr 104964B Górany Podlipki wraz z drogami dojazdowymi na działkach nr
62, 457 i 239 w gm. Krynki,
3 800 000 zł.

Związek Powiatowo-Gminny „Dolina Krynki” otrzymał
20 000 000 zł na: Przebudowę
drogi powiatowej nr 1282B na
odcinku Górka - Kruszyniany, 5 000 000 zł; Przebudowę
i rozbudowę drogi powiat. nr
1287B Trejgie - Białogorce Ozierany Wielkie - Łosiniany
- Rudaki, 15 000 000 zł.
Paweł Mikłasz, Wójt Gminy
Kuźnica odebrał czeki w kwocie 10 925 000 zł na: Wykonanie
w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” przebudowy z rozbudową ul. Kresowej, Sosnowej
i Wschodniej w m. Kuźnica,
5 700 000 zł; Przebudowę drogi nr 103662B w m. Wołku-

sze i Łowczyki, gm. Kuźnica,
2 850 000 zł; Wykonanie w
systemie „Zaprojektuj i wybuduj” przebudowy z rozbudową
drogi nr 103669B w m. Mieleszkowce Pawłowickie i Mieleszkowce Zalesiańskie, gm.
Kuźnica, 2 375 000 zł.
Związek Powiatowo-Gminny „Pogranicze”: Przebudowa
i rozbudowa drogi powiat. nr
1265B na odcinku Kuźnica –
Nowodziel, 15 000 000 zł.
Piotr Romanowicz, Sekretarz gminy Sokółka przyjął
czek w kwocie 15 865 000 zł na
przebudowę dróg gminnych.
Jan Hrynkiewicz, Wójt Gminy Sidra odebrał czek na sumę
9 975 000 zł na przebudowę
części dróg o nr 103601B i
103610B.
Związek Powiatowo-Gminny „Dolina Rzeki Sidra”:
Przebudowa i rozbudowa drogi powiat. nr 1261B na odcinku Racewo – Nowowola, 9 500
000 zł.

Andrzej Humienny, Wójt
nowego Dworu otrzymał czek
na 9 840 000,00 zł na: Przebudowę i rozbudowę dróg w m.
Plebanowce i Sieruciowce w
gm. Nowy Dwór, 3 990 000
zł; Przebudowę i rozbudowę
oczyszczalni ścieków wraz z
przebudową przepompowni
ścieków w Nowym Dworze i
Bobrze Wielkiej.
Związek Powiatowo-Gminny „Nad Biebrzą”: Przebudowa i rozbudowa dróg do
m. Chworościany i Rogacze,
14 250 000 zł.
Artur Gajlewicz, Burmistrz
gm. Dąbrowa Białostocka
otrzymał czek w wysokości

Szanowni Państwo,

ostatnie dni przyniosły nam dobre wiadomości, nasz Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu, w
kwocie niemal 190 mln zł, zdecydowana większość funduszy wesprze inwestycje infrastruktury drogowej, w tym obszarze wciąż mamy dużo do zrobienia. Sukces upatrujemy
w połączonych siłach gmin i powiatu - duży może więcej.
Przedwakacyjny czas obfituje w mobilności zagraniczne
w szkołach ponadpodstawowych (LO w Sokółce - Grecja,
ZSZ - Portugalia), niezmiennie zachęcamy młodych ludzi do tego, ażeby kontynuowali edukację w naszych placówkach, które mają potencjał i dużo do zaoferowania.
Drodzy Ósmoklasiści, wybierzcie nasz Powiat, na pewno któraś ze szkół pomoże Wam właściwie pokierować
swoją przyszłością. Jest w czym wybierać - może nauki ścisłe, może humanistyczne, a może mundur – i za rok spotkamy się na ślubowaniu klas mundurowych, a za parę
lat, kto wie, na obchodach Dnia Straży Granicznej…
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

10 000 000 zł na modernizację
dróg w m. Kirejewszczyzna,
Reszkowce oraz ul. Jasionówka
Kolonia w Dąbrowie Biał.
Związek Powiatowo-Gminny „Dębina”: 17 100 000 zł na
przebudowę dróg powiat. nr
1321B na odc. Zwierzyniec W.
– Bagny i 1245B na odc. DW
670 – Harasimowicze i przebudowa drogi na odc. Nierośno –
kol. Nierośno.
Wójt Janowa Jerzy Pogorzelski odebrał czek na sumę
8 875 000 zł na: Budowę kompleksu sportowego przy ZSS,
3 002 000 zł; Poprawę infrastruktury drogowej na terenie
gminy 4 700 000 zł; Budowę

budynku wielofunkcyjnego w
m. Białousy 1 173 000 zł.
Jan Lola, Sekretarz Gminy
Suchowola odebrał czek na
kwotę 10 070 000 zł na: Modernizację dróg gminnych w
zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gm. Suchowola – Etap III.
Gminie Szudziałowo przyznano 7 262 180 zł na: Przebudowę dróg w m. Szudziałowo
i Szczęsnowicze, 2 298 620 zł;
Przebudowę dróg na terenie
gminy, 4 963 560 zł.
Gmina Korycin otrzymała
4 999 898,02 zł na: Przebudowę
i rozbudowę drogi od DK nr
8 – Krukowszczyzna – Droga
woj. Nr 761.
Piotr Rećko, Starosta Sokólski odebrał czek opiewający
na kwotę 15 000 000 zł na:
Przebudowę ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd. - Ostrów
N. - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany
wraz z budową mostu na rz.
Nietupa na terenie gm. Krynki,
5 000 000 zł; Rozbudowę i
przebudowę dróg 1249B,
1405B i 1420B oraz obiektów
inżynierskich na terenie gm.
Korycin, Nowy Dwór i Sidra,
10 000 000 zł.
opr. na podst. P.A. Zalewska
FB Powiat Sokólski
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ZS w Sokółce

W drodze do sukcesu dzięki mobilności europejskiej
Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Zespole Szkół w Sokółce
wyjechała 8 maja 2022 r. na
dwutygodniową mobilność
do Grecji w związku z realizacją projektu nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042067
„W drodze do sukcesu dzięki
mobilności europejskiej” w
ramach Erasmus+, projektu
współfinansowanego przez
Unię Europejską. W wyjeździe uczestniczyło trzydzieścioro uczniów.
Wyjazd do Grecji wiązał
się z realizacją konkretnych
celów. Pierwszym było rozwijanie talentów uczniowskich i wspieranie uczniów
ze słabszymi wynikami edukacyjnymi. W związku z tym
codziennie odwiedzaliśmy
uczniów z greckiego liceum
w Leptokarii i każdego dnia
podejmowaliśmy różnego
rodzaju działania i aktywności. Pracując indywidualnie i
w grupie tworzyliśmy własne
prezentacje dotyczące miejsca, w którym mieszkamy,
naszej szkoły i bliskich nam
spraw. Ponadto ćwiczyliśmy
komunikowanie się z rówieśnikami na zajęciach, w których dominowała metoda
dyskusji i wymiany poglądów. Często wychodziliśmy
z rówieśnikami z Grecji na
zajęcia w terenie i uczyliśmy
się jak wykorzystywać umiejętności językowe (angielski,
grecki, rosyjski). Mieliśmy
również okazję przy współdziałaniu z przedstawicielami lokalnej społeczności
rozwinąć takie talenty jak:
działanie w grupie, orientacja w terenie, poznanie
tamtejszych zwyczajów, komunikatywność. Wszystkie
nasze działania włączały do
pracy całą grupę, sprawiały,
że każdy mógł się wykazać i
zaprezentować swoje mocne
strony.
Drugim celem było rozwijanie kompetencji językowych,
multijęzyczności
wśród uczniów i nauczycieli.
Udział w projekcie Erasmus
przyczynił się do przełamania bariery językowej. Zostaliśmy wrzuceni na głęboką
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wodę, ponieważ w pewnych
sytuacjach byliśmy zmuszeni
do użycia języka angielskiego
w sytuacjach życia codziennego – w hotelu i recepcji,
podczas wykonywania zadań
projektowych – na targu, w
sklepach, podczas wspólnych
aktywności z rówieśnikami z
Grecji. Nauczyliśmy się podstawowych zwrotów w języku greckim. Nauczyciele byli
pod wrażeniem naszej zaradności. Nabywanie kompetencji językowych zaowocowało możliwością kontaktu
z uczniami liceum w Leptokarii, z którymi spędzaliśmy
również czas po zajęciach.
Trzecim celem było uświadomienie młodzieży czym
jest bezpieczeństwo i kultura
w sieci. W tym celu prowadzone były zajęcia z użyciem
komputerów i Internetu, na
których poszerzaliśmy wiedzę w zakresie świadomego
korzystania z portali społecznościowych oraz stron
internetowych. Przygotowywaliśmy z poszanowaniem
tradycji oraz kultury Grecji
i Polski wszelkiego rodzaju
prezentacje o naszych krajach, obyczajach i o nas samych.

Wszystkie cele realizowane
były również podczas fantastycznych wycieczek – odwiedziliśmy jedno z dziesięciu najpiękniejszych miejsc
na świecie czyli Meteory.
Mieliśmy okazję zobaczyć,
jak na wysokości nawet 534
m n.p.m. mieszkają mnisi,
którzy od setek lat mają tam
swoje domy. Na przepięknej
drodze do klasztorów doświadczyliśmy prawdziwego
uczucia zawieszenia między
niebem a ziemią. Odwiedziliśmy jeden z sześciu dostępnych dla turystów – duże
wrażenie zrobił na nas widok
z samej góry, przepiękne zdobienia wewnątrz świątyni.
Mogliśmy również obejrzeć
i kupić ręcznie pisane ikony.
Na kolejną wycieczkę popłynęliśmy na Skiathos, piękną i kameralną wyspę leżącą
na Morzu Egejskim Archipelagu Sporad. Zachwyciły
nas białe domki z niebieskimi okiennicami - i poznaliśmy ich historię. Nazwa tego
skrawka lądu pochodzi od
greckiego słowa „skia” oznaczającego cień, jaki Góra
Athos rzuca na wyspę. W
prawdziwą i wyjątkową atmosferę egejskiego klimatu
wprowadził nas rejs statkiem
„Elisabet Cruises” – był ta-

niec, śpiew i ogólna radość.
Na wyspie odkrywaliśmy
uroki greckiej architektury,
podziwialiśmy nieziemskie
widoki i odpoczywaliśmy
na przepięknej, piaszczystej
plaży Koukounaries oferującej błękitne laguny, zalesione
wzgórza, złocisty piasek i
klimatyczne restauracje oraz
„ouzeri”. W tej okolicy kręcone były sceny do popularnego musicalu „Mamma Mia!”.
Byliśmy również w miasteczku Litochoro, pod górą
Olimp, a następnie udaliśmy
się na pieszy spacer do
wąwozu
Enipeas,
przez który wiedzie
jeden z najpopularniejszych szlaków na
najwyższy szczyt masywu Olimpu –
Mitikas. Ścieżką
widokową, która
w miarę posuwania się do przodu stawała się
coraz ciaśniejsza
i prowadziła nas
„zygzakiem” pomiędzy wysokimi
i stromymi skałami, doszliśmy
do wodospadów
i kilku wymytych
w skale dna rzeki zagłębień. Wi-

dzieliśmy dwa największe z
nich – Wanny Afrodyty, czyli
mieniące się w promieniach
słońca zielonkawą, krystalicznie czystą wodą.
Kolejnego dnia zatrzymaliśmy się na dłużej w nadmorskim miasteczku Platamonas, wybudowanym w
miejscu starożytnego Iraklionu. Zwiedzaliśmy dobrze
zachowane ruiny starożytnego zamku, który powstał
na początku XIII wieku i
stanowił twierdzę pilnującą
przejścia między górami i
morzem. W centrum miasteczka mieliśmy grę miejską, która polegała na wykonaniu kilkunastu zadań m.in.
uczeniu Greków języka polskiego i na odwrót, szukaniu
greckich produktów w określonych punktach, tańczeniu.
Mobilność do Grecji dała
nam dużo nowych wrażeń
i doświadczeń. Dzięki niej zbliżyliśmy się
do siebie i poznaliśmy
wielu przesympatycznych ludzi, z którymi
kontakt mamy do
teraz. Poza tym
zwiedziliśmy ten
kawałek
świata,
o którym do tej
pory mówiliśmy
tylko na lekcjach
geografii, historii,
polskiego. Oprócz
zdobywania nowych kompetencji, odpoczęliśmy
od codziennych
obowiązków.
Wyjazd uważamy za „mega”
udany.

Uczniowie LO im. M. Kopernika w ZS w Sokółce
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W Archiwum Historycznym w Wilnie zachował się
opis parafii dąbrowskiej z
1775 roku.
Ks. proboszcz nazywa się
Michał Kurzeniecki z powiatu pińskiego lat 34 mający.
Wyświęcił się w roku 1772
przez biskupa wileńskiego.
Okrom polskiego i łacińskiego języka żadnych nie umie.
W naukach stosujących się do
stanu nie jest doskonały. W
innych umiejętnościach nie
jest biegły. Miejsce i plebania
nazywają się Dąbrowa, przy
której mieszka od roku 1767
kończy lat 8. Beneficja dwoje
trzyma, jedne dąbrowskie, a
drugie lackie. Pierwsze dostał
za prezentą królewską w roku
1767, drugie za prezentą ks.
biskupa wileńskiego w roku
1773. W roku teraźniejszym
zaczął się tytułować kanonikiem inflanckim. Obyczajów
obowiązkach nie bardzo w
tym naganny, że w domach
prywatnych chrzci bez żadnej potrzeby. Powinnościom
swoim względem odprawowania obligacyi i pilnowania
parafii choć nie przez siebie
to przez sub alterna zadość
czyni. Z parafianami obchodzi się znać dobrze ponieważ
Zrobiło się o niej głośno,
kiedy za sprawą napływu gości z Ukrainy liczba uczących
się tutaj dzieci wzrosła niemal
dwukrotnie. To jedyna taka
szkoła w powiecie sokólskim.
Mowa o SP w Białousach
Tym razem, w ramach projektu „Integracja i rekreacja z
PCK”, dzieci i rodzice, polscy
i ukraińscy, wspólnie obchodzili tam Dzień Rodziny.
Realizatorem projektu jest
Oddział Rejonowy PCK w
Sokółce z Prezes Lilą Micun
na czele. Środki w wysokości
30 000 zł pochodzą z Zarządu
Głównego PCK, ze zbiórki na
rzecz uchodźców z Ukrainy.
23 000 zł z tej kwoty przeznaczono na sprzęt sportowy,
który został rozdysponowany
na dwa ośrodki, gdzie schronienie przed wojną znalazło
najwięcej Ukraińców - Białousy i sokólski Metal-Fach.
Dzień Rodziny w Białousach rozpoczął się w hotelu pracowniczym na terenie
gospodarstwa ogrodniczego
państwa Wilczewskich. Tu
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Wydarzyło się...

Opis parafii dąbrowskiej z 1775 roku

żadnej nie masz quereli (skargi – GR).
Komendarza
utrzymuje
przy kościele dąbrowskim
jednego księdza Macieja Matyskiewicza, któremu okrom
stołu i accidensów kościelnych płaci zł. 200. Z poddanymi obchodzi się nie bardzo
dobrze. Przychody pieniężne
ma z karczmy złotych 200, a
drugie ze dworu 200 za dziesięcinę. Okrom kościelnych
parafialnych i gospodarskich
zabaw resztę czasu trawi na

handlach. Sług kościelnych
chowa jednego organistę.
Zakonnicy. W parafii dąbrowskiej znajduje się klasztor
jeden i kościół w Różnaymstoku, zakonu św. Dominika.
Fundowany od jmp. Tyszkiewicza, stolnika derpskiego w
roku 1661. Mieszka w tym
klasztorze kapłanów 6, laików
2. Kościół różanostocki nie jest
parafialny. O wdzieraniu się
do parafii, żadnej nie masz
quereli.
Parafia. Nazywa się Dąbrowa czyli Dąbrowska. Erygowana od króla Zygmunta III
w roku 1595. W powiecie i dekanacie grodzieńskim. Długa
i szeroka na 3 mile. Kolacja
należy do króla vigore fundationis.
Domów w parafii dąbrowskiej znajduje się: dworów
- 12, miasteczko - 1, wsiów 32, domów osiadłych – 968,
szlachty bez chłopów – 6, domów tatarskich – 2, karczem
– 29, młynów 4. Rzek portowych nie masz. Parafia dąbrowska składa się cała z dóbr
królewskich. Urodziło się roku

przeszłego 1774 przez cały
rok 261, umarło 133. Rzemieślnicy tylko po dworach i
to przychodnie znajdują się.
Lud wcale ubogi, grunta średnie. Pilnują gospodarstwa jak
mogą. Ubogich ile do Różanegostoku na odpust wleczących się niezliczona gromada. Kościół filialny w parafii
dąbrowskiej znajduje się w
Kamiennej, kaplic i oratoriów
nie masz, szkoła żydowska w
Dąbrowie jedna.
Mogiły lubo przy każdej wiosce znajdują się bez żadnego
opatrzenia, ale teraz wszyscy
pod kościołem się chowają. O
zabobonach żadnych nie słychać.
Kościół Fundowany przez
Zygmunta III, ustawiony od
ekonomii JKM. Drewniany,
stary, bez okien i podmurowania, pod jakim tytułem i
sam pleban nie wie. W kościele pomienionym ołtarzów
3, altarii żadnej. Uroczystości,
odpustów, bractwa żadnego
nie masz i zbierają się jednak ludzie na św. Franciszek

Wsparcie

To już międzynarodowa szkoła

Elżbieta Paszkowska, Dyrektor OO PCK w Białymstoku
i Prezes Sokólskiego PCK,
przekazały w formie użyczenia rowery, hulajnogi, stół do
ping ponga, skakanki, piłki i
bramkę. Przypominamy, że
pieczę nad tą sporą, ponad
100-osobową, grupą ukraińską sprawuje Powiat Sokólski.
W szkole ten dzień rozpoczął się uroczystą galą, występami artystycznymi dzieci
polskich i ukraińskich, przed

widownią wypełniającą całą
salę gimnastyczną. Występy
poprzedziło przywitanie gości przez Barbarę Burak, Dyrektor SP w Białousach. Na
ręce Agaty Kiczuk, Kierownik Referatu Kultury, Sportu
i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym, a jednocześnie koordynator PCPU,
Dyrektor złożyła szczególne
podziękowania dla Piotra
Rećko, Starosty Sokólskiego.
Po części oficjalnej uczestnicy mali i dorośli, ruszyli na

poczęstunek przygotowany
tradycyjnie przez PZAZ pod
kierownictwem Katarzyny
Sulik, wspieranej przez Jarosława Sulika, radnego powiatu. Tym razem zaserwowano
pyszny bigos, a na deser słodkości.
W tym czasie w budynku szkoły trwały animacje
sportowe, prowadzone przez
pracowników
Starostwa
Powiatowego jednocześnie
świetnych piłkarzy: Radosława Kabelisa i Dawida To-

ze zwyczaju tylko. Tryb nabożeństwa, godzinki, msza,
słowo Boże bardzo rzadko
przepowiadane bywa. Kursu
nie masz odrawują jednak
godzinki o Niepokalanym
Poczęciu Panny Maryi a czasem różaniec w dni święte.
Z funduszu msza parafialna expis legatis dwie mszy
requiqalnych co tydzień w
poniedziałek i piątek. Porządek w zakrystii bardzo
nikczemny, bielizna stara, poszarpana, trybularza
uczciwego nie masz i innych
rzeczy ad de ceram Domus
Dei potrzeby wiele nie staje.
Arygenteryia, monstrancja,
puszka kielichów. Obrazów
cudownych nie słychać w tym
kościele. Dzwonów znajduje
się 3, pozytywek na chórze.
Cmentarz naokoło kościoła
dylami oparkaniony. (...)
Plebania dąbrowska, drewniana, nowa. Inne zabudowanie stare.
źródło: Fb G. Ryżewski

GRZEGORZ RYŻEWSKI
Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

chwina. Warsztaty taneczne
dla różnych grup wiekowych
prowadziła Edyta Sidorowicz
psycholog, która bywała w
Białousach już wcześniej,
w roli koordynatora PCPU.
Tym razem prywatnie zarażała uczniów swoją pasją.
W jednej z sal, uczennice
ZSZ im. E. Orzeszkowej w
Sokółce, z klasy fryzjerskiej,
plotły chętnym dziewczętom
bajeczne warkocze. Tu też
oczekujących na swoją kolej
było wiele.
Poza projektem, z funduszy zebranych przez PCK, 35
plecaków z wyposażeniem
Polski Czerwony Krzyż z
Sokółki przekazał szkołom z
Powiatu Sokólskiego, w których najaktywniej działają
szkolne koła PCK. Są to: SP
nr 3 na os. Zielonym, SP z
Oddziałami Integracyjnymi
nr 2 w Sokółce i ZS w Suchowoli.
opr. na podst. P.A. Zalewska
FB Powiat Sokólski
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Wydarzenie

STARA ROZEDRANKA:
To była niespodzianka, nie
tylko dla dzieci, ale też dla
dyrekcji szkoły i nauczycieli, którzy do końca nie wiedzieli co ich czeka.
Pomysłodawcami i sprawcami wydarzenia byli rodzice, Rada Rodziców i Koła
Gospodyń Wiejskich: z Nowej Rozedranki, Kantorówki
i Smolanki. To oni zorganizowali piknik rodzinny. Zadbali również o sponsorów.
Głównym był Metal-Fach,

Takiego Dnia Rodziny jeszcze w nie było

który przekazał środki na organizację oraz podarki rzeczowe. Fabryka Reklam podarowała prezenty dla dzieci
i nauczycieli. Pomogli też
państwo Woronieccy właściciele „Sklepu na Górce” ze
Starej Rozedranki. Organizatorom udało się wyprosić
nawet naturę i na ten jeden
dzień deszcz wziął sobie wolne. Obsługą pikniku zajęły
się osoby z Rady Rodziców.

Party plenerowe poprzedził
bogaty program artystyczny przygotowany przez najmłodsze dzieci rozedrańskiej
podstawówki i ich opiekunów. Salę gimnastyczną po
brzegi wypełnili uczniowie
i ich rodziny. Mali artyści
zostali docenieni gromkimi
brawami. Po występie wręczyli swoim rodzicom laurki.
Do SP w Starej Rozedrance
uczęszcza prawie setka dzieci. Zasilają klasy 1-8, zerówkę
i oddział przedszkolny.
Atrakcje pikniku
Studio „Animacje Fascynacje” z Białegostoku to młodzi
ludzie, którzy jeszcze niedawno sami byli dziećmi. W swoją pracę wkładają całe serce.
W Rozedrance dziewczyny
rozkręcały zabawę, przeprowadzały konkursy, malowały
twarze, kręciły watę cukrową. „Stajnia nad Stawem” z
Popławiec przyjechała z Lizą
i Lilką, dwoma kucami. Dzieci były zachwycone zwierzętami, kolejka chętnych do

przejażdżki i głaskania nie
miała końca. Równie oblężona była dmuchana zjeżdżalnia, która przyjechała spod
Kuźnicy. Było tu też miejsce
na ognisko, przy którym pieczono kiełbaski oraz stoisko
ze przekąskami. Poczęstunek
przygotowały KGW z Nowej
Rozedranki „Wrzos”, Smolanki i Kantorówki. Dodatkową atrakcją było stoisko
Straży Granicznej z Placówki
w Kuźnicy. Można było tu nie
tylko obejrzeć i wypróbować

sprzęt jakim dysponuje SG,
ale też zrobić swoje odciski
palców. Jednak największe
emocje wśród dzieci wzbudził pokaz pracy z wyszkolonym psem będącym na służbie w SG. Nigdy nie widziały
czegoś takiego. Na imprezę
przyjechał też wóz strażacki
OSP Stara Rozedranka. Byli
także funkcjonariusze z Komendy PP w Sokółce.
Olbrzymim zainteresowaniem cieszyła się fotobudka.
opr. na podst. PA. Zalewska
FB Powiat Sokólski
Materiał płatny zlecony

Rozwój

W Sokółce powstanie PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

Od września 2021 r. trwają intensywne prace budowlane związane z budową
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Gminie Sokółka.
Przedsięwzięcie ma na celu
zmniejszenie ilości odpadów
komunalnych podlegających
składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki
odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie
właściwej infrastruktury do
zagospodarowania odpadów.
Instalacja powstaje przy
ulicy Targowej 9, nieopodal
działki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Sokółce. W jej
skład będzie wchodzić min.
waga samochodowa, magazyny, rampa rozładunkowa

INFO Sokółka nr 261

Inwestycja jest realizowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020, Osi
Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu, Działania 2.2
Gospodarka odpadami komunalnymi.

i altana edukacyjna. Będzie
też można wypożyczyć lekkie
przyczepy samochodowe w
celu dostarczenia odpadów.
W PSZOK-u będą zbierane:
papier i tektura, tworzywa
sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe,
zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, zużyte

baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe,
stare opony, odpady zielone
oraz odpady wielogabarytowe jak dywany, materace, czy
stare meble.

Umowa pn. „Budowa
Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych dla
Miasta i Gminy Sokółka” została podpisana 21.05.2021 r.
pomiędzy MPWiK Sp. z o. o.
w Sokółce a firmą GENO Sp.
z o.o. z Sokółki, która wygrała
przetarg.

Koszt inwestycji to
5 692 939,00 zł brutto, z
czego koszty kwalifikowane
wynoszą 4 628 291,87 zł.
Wartość dofinansowania ze
środków Funduszu Spójności stanowi 3 147 238,47 zł.
MPWiK w Sokółce

7 czerwca 2022 r.
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ZS w Suchowoli

Z dobrą średnią - na staż!

Technikum 8. w województwie,
Liceum Ogólnokształcące na 45. miejscu

Uczniowie
Zespołu
Szkół Zawodowych im. E.
Orzeszkowej w Sokółce
rozwijają swoje zainteresowania dzięki zajęciom pozalekcyjnym, sportowym,
artystycznym i wolontariackim.
W strukturę placówki
wchodzi Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia i II
stopnia.
- W tym roku nowością
jest kierunek technik programista, dzięki któremu,
uczniowie nauczą się programowania i obsługi języków dziedzinowych przydatnych do tworzenia baz
danych czy stron internetowych – mówił Lech Czarnowicz, dyrektor placówki.
Szkoła może pochwalić
się bardzo wysoką zdawalnością zarówno egzaminów
zawodowych, jak i maturalnych. Wszystko to dzięki dodatkowym zajęciom
pozalekcyjnym, finansowanym zarówno przez Powiat
Sokólski, jak i UE. Najlepsi
dostają stypendia naukowe i
tych z roku na rok przybywa.
Szkoła od pięciu lat bierze udział w projekcie Erasmus+. Są to czterotygodniowe wyjazdy, bezpłatne
dla uczniów. Dodatkowo
otrzymują oni w ramach
stażu kieszonkowe. Uczniowie odwiedzili już Włochy i
Maltę.
Czas pozalekcyjny uczniowie mogą spędzać na plenerowej siłowni, sali gimnastycznej czy też na dwóch
nowoczesnych
boiskach
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wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią
lekkoatletyczną. Wielu z nich
udziela się w Powiatowym
Zespole „Studio Poezja”.
Technikum w roku szkolnym 2022/23 będzie kształciło w profilach: technik
programista, technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik mechanik i technik logistyk.
W wielozadaniowej Szkole
Branżowej I stopnia młodzież zdobędzie umiejętności praktyczne i teoretyczne
w wielu zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek
skrawających,
mechanik
– monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i
robót wykończeniowych,
krawiec, stolarz, piekarz,
cukiernik, ślusarz, elektryk,
kucharz i sprzedawca.
W Branżowej Szkole drugiego stopnia uczniowie
będą kształcić się w kierunku
technik mechanik.
opr. S. Matuk, fot. E. Rapiej
Fb Powiat Sokólski

„Perspektywy”
Technikum w Suchowoli w
prestiżowym rankingu „Perspektywy 2022” zostało sklasyfikowane na 8. miejscu, z
kolei Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli znalazło
się na miejscu 45. wśród najlepszych szkół w województwie podlaskim.
Programy
W szkole realizowane są
programy „Szkoła Myślenia
Pozytywnego – 2.0”, „Szkoła
Odpowiedzialna Cyfrowo” i
„Mediacje w Szkole”.
Atuty
Wysoka jakość kształcenia;
Wysoka zdawalność matur
oraz egzaminów zawodowych; Osiągnięcia w konkursach
przedmiotowych
oraz zawodach sportowych;
Najlepsza w Polsce Młodzieżowa Orkiestra Dęta;
Duży wachlarz zajęć pozalekcyjnych (orkiestra dęta,
mażoretki i tamburmajorki,
sekcja lekkiej atletyki, tenis
stołowy, drużyna ratownicza

PCK, wolontariat); Szkoła
organizuje kursy jazdy ciągnikiem; W ramach projektów z EFS szkoła planuje
nabór w 2022 roku na kursy
zawodowe: pilarza, prawa
jazdy kat. B, koparko-ładowarkę, kombajnisty, spawacza, magazyniera z obsługą
wózków jezdniowych, stosowania środków ochrony
roślin, obsługi programów
księgowych, małej rachunkowości, obsługi kasy fiskalnej, kosmetyczny oraz kurs
grafiki komputerowej; Poznawanie dziedzictwa narodowego i kulturowego Polski
w ramach programu MEiN
„Poznaj Polskę”; Współpraca
z instytucjami działającymi
na rzecz rolnictwa: PODR w
Sokółce, KRUS w Dąbrowie
Białostockiej, PIP w Białymstoku, OSCHR i Stacja Meteorologiczna w Białymstoku; Współpraca z rolnikami,
którzy prowadzą własne gospodarstwa oraz firmami zaopatrującymi rolnictwo np.
Markety Rolno-Budowlane

„Krówka”, PSB „Mrówka”;
Współpraca z białostockimi
uczelniami wyższymi oraz
Giełdą Papierów Wartościowych; Współpraca z lokalnymi instytucjami kultury
np. Centrum Trzech Kultur,
Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w
Suchowoli, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w
Suchowoli; Udział w programach stypendialnych: stypendia Starosty Sokólskiego, stypendia Prezesa Rady
Ministrów oraz stypendia
w ramach programów unijnych; Odnowione budynki
szkoły i nowoczesna stołówka prowadzona przez
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej; Bardzo
dobra infrastruktura, baza
dydaktyczna i sportowa
(nowo wyposażone pracownie języka angielskiego
i informatyczna); Wymiana
młodzieży w ramach realizowanych projektów unijnych np. „Program Interreg
V-A Litwa – Polska”
Akcje
W szkole organizowane
są cykliczne akcje: „Maraton pisania listów Amnesty
International”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Narodowe Czytanie”,
„Młodzi Głosują”, „Dzień
Języków Obcych”, „Karawana bez Granic”, akcje profilaktyczne.
Materiał na podst.:
ZS w Suchowoli

ZS w Dąbrowie Białostockiej

Czas wolny można spędzić
w nowej wirtualnej strzelnicy
Struktura Zespołu Szkół to
Liceum Ogólnokształcące i
Szkoła Branżowa. Jednym z
najważniejszych atutów jest
wysoka zdawalność matur
oraz świetne wyniki egzaminów maturalnych. Zdawalność w roku 2021 wynosiła
86% w skali województwa

i aż 81% w skali kraju. Każdy uczeń rozpoczynając naukę ma możliwość wyboru
rozszerzonego przedmiotu.
Bonusem jest program stypendialny, dający szansę
najlepszym na stypendia naukowe i artystyczno-sportowe.
cd. s. 7
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ZSZ w Sokółce

OFERTA EDUKACYJNA - OFERTA EDUKACYJNA - OFERTA EDUKACYJNA

Staże
Szkoła bierze udział w projektach, opierających się na
II filarach Erasmus+ i Power.
Partnerami w projektach jest
Grecja, Hiszpania i Litwa a
w przyszłości Cypr. Wyjazdy
zagraniczne uczniów trwają
około dwóch tygodni. Projekty realizowane będą w latach 2022-2025.
Konkursy
Dąbrowscy uczniowie odnoszą sukcesy humanistyczne i sportowe na arenie ogólnopolskiej i wojewódzkiej.
W roku szkolnym 2020/2021
zdobyli II miejsca w Ogólnopolskich konkursach „Bliżej
pszczół” i „Nasi sąsiedzi –
Żydzi”, a Konkurs Literacki
im. Anny Markowej pod hasłem „Żeby pisać” - wygrali.
Sport
Dąbrowianie wygrali Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych w piłce ręcznej
chłopców o Puchar Starosty
Sokólskiego i Mistrzostwa
Województwa Podlaskiego w
piłce ręcznej dziewcząt w kategorii Juniorek. Mistrzostwa
Województwa Podlaskiego
w piłce ręcznej chłopców w
kategorii Junior również zakończyli na podium.
Czas pozalekcyjny młodzież może spędzić w nowej
wirtualnej strzelnicy oraz
tradycyjnej z bronią pneumatyczną; na siłowni, na sali
gimnastycznej trenując sztuki walki czy piłkę ręczną.
Profile
Liceum Ogólnokształcące
w roku szkolnym 2022/2023
będzie miało 4 profile: prawniczo-medialny,
politechniczno-medyczny, oddział
przygotowania wojskowego klasa mundurowa oraz klasę
sportową.
W Szkole Branżowej młodzież zdobędzie umiejętności praktyczne i teoretyczne w wielu zawodach, jako
kucharz, stolarz, pszczelarz,
kosmetyczka, fryzjer, piekarz, ciastkarz, mechanik
pojazdów samochodowych,
kamieniarz, sprzedawca, rolnik.
Opr. Elżbieta Rapiej
Fb Powiat Sokólski
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ZSR w Sokółce

Jedna szkoła - wiele możliwosci

Zespół Szkół Rolniczych
im. mjr. H. Dobrzańskiego–Hubala w Sokółce to
placówka z ponad 50-letnią
tradycją, trwale zakorzeniona na lokalnym rynku
edukacyjnym. Ukończenie
Technikum Nr 2 w ZSR
umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego po
zadaniu egzaminu maturalnego oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczeń
opuszczając mury naszej
szkoły posiada wykształcenie średnie, które umożliwia
mu podjęcie studiów w dowolnej szkole wyższej oraz
zawód, który daje szansę na
podjęcie pracy.
Profile
Szkoła kształci w 5 zawodach: technik ekonomista,
technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik
hotelarstwa, technik rolnik, technik architektury
krajobrazu.
Ponadto
prowadzimy
kształcenie dorosłych na
Kwalifikacyjnych Kursach
Zawodowych ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi
stosowanych w rolnictwie;
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej; ROL.10.
Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej;
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego.
Rozwijamy się
Szkoła nieustannie się rozwija, dostosowując ofertę do
potrzeb młodzieży oraz lokalnego rynku pracy. Zaletą
placówki jest wysoka zdawalność egzaminu matural-

nego (86%) oraz egzaminów
zawodowych (93%). Wysoki
poziom zdawalności egzaminów zewnętrznych oraz miejsca zajmowane prze uczniów
w konkursach i olimpiadach
spowodowały, że ZSR w Sokółce uplasował się na 13.
miejscu wśród techników
w województwie podlaskim
w ogólnopolskim rankingu
miesięcznika „Perspektywy”.
Zostaliśmy laureatem plebiscytu „Orły edukacji 2020”,
wyróżniającego
najlepsze
szkoły i placówki, liderów
branży, którzy stawiają na
rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji oraz wiedzy i
umiejętności uczniów.
Dodatkowe kwalifikacje
Szkoła umożliwia zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności na
kursach zawodowych takich
jak: kurs operatorów kombajnów zbożowych; kurs
małej rachunkowości; kurs
obsługi koparko-ładowarki;
kurs magazyniera z obsługi
wózków jezdniowych; kurs
obsługi programów księgo-

wych; kurs stosowania środków ochrony roślin; specjalistyczny kurs gotowania; kurs
sushi; kurs carving’u, kurs
barmański.
Plany
W planach jest uruchomienie kursu prawa jazdy kategorii B w związku z
pozyskaniem przez szkołę
samochodu do prowadzenia kursów prawa jazdy w
ramach RPO Województwa
Podlaskiego na lata 20142020, projekt pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”.
Praktyki zagraniczne
Zespół Szkół Rolniczych
w Sokółce to szkoła mająca
wieloletnie doświadczenie
w organizacji praktyk zagranicznych, staży zawodowych
które organizuje od niemal
10 lat. Wśród krajów docelowych możemy wymienić
Niemcy, Grecję, Litwę, Czechy. Praktyki zagraniczne
umożliwiają młodzieży poznanie form organizacji pracy, technologii czy elementów kultury organizacyjnej
zakładów pracy w innych
krajach poza tym są fantastyczną okazją do poznania
innej kultury, doskonalenia
umiejętności językowych,
kształtowania
kompetencji kluczowych. Posiadamy
akredytację Erasmusa do
roku 2027 świadczącą o tym,
że nasza szkoła jest dla partnerów zagranicznych wiarygodną instytucją z wieloletnim doświadczeniem.

Czas pozalekcyjny
Szkoła rozwija uzdolnienia,
zainteresowania
uczniów
oraz kształtuje postawy prospołeczne poprzez zajęcia
pozalekcyjne i koła zainteresowań. Uczniom proponujemy: sekcje sportowe; wolontariat szkolny, szkolne koło
PCK, Samorząd uczniowski,
szkolny radiowęzeł, szkolne
koło recytatorsko-teatralne.
Młodzież naszej szkoły ma
do dyspozycji bibliotekę,
stołówkę szkolną, internat,
profesjonalną halę sportową, gdzie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego.
Uczniowie naszej szkoły są
objęci pomocą stypendialną
Starosty Sokólskiego, Prezesa
Rady Ministrów.
Współpracujemy z wieloma
instytucjami, m.in. są to: Polski Związek Niewidomych
- Koło Terenowe w Sokółce,
Fundacja Sokólski Fundusz
Lokalny, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Odział w Sokółce, Biblioteka Publiczna w Sokółce, Polski Związek Wędkarski
- Koło w Sokółce, Podlaski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i inne.
Atuty
Nowoczesna baza dydaktyczna, wykwalifikowana i
zaangażowana kadra, wysoki
poziom nauczania oraz doskonała atmosfera to atuty
naszej szkoły. Zapraszamy!
Dariusz Żołądkowski
Dyrektor ZSR
im. mjr. H.DobrzańskiegoHubala w Sokółce
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Festiwal talentów młodzieży z sokólskiego ogólniaka
Za nami kolejna, bo już
dwunasta edycja szkolnego
Konkursu Piosenki „eLOwizja”. Jego celem jest wspieranie uczniów zdolnych
wokalnie i umożliwienie im
prezentacji własnych umiejętności na forum szkoły.

- W konkursie wzięło
udział siedmiu zdolnych,
młodych wykonawców, którzy zaprezentowali utwory
znane i lubiane. Nie ma co
ukrywać, występy wywarły
na mnie ogromne wrażenie. Liczę na to, że w kolej-

nych edycjach jeszcze więcej
uczniów spróbuje swoich sił
– mówiła Anetta Zubrzycka, dyrektor Zespołu Szkół
w Sokółce.
Dużym zaskoczeniem był
występ Kamila Kowalewskiego i Jakuba Chrobustow-

skiego, którzy zaprezentowali swój autorski utwór, czym
zagwarantowali sobie pierwsze miejsce w konkursie i nagrodę publiczności.
Przed widownią, którą
stanowiła cała społeczność

Zespołu Szkół objawił się
również inny talent w osobach prowadzących - Jakuba
Dargiewicza i Damiana Lewickiego.
- Prowadzenie konkursu było fajnym przeżyciem.
Mogliśmy wystąpić przed
większą publicznością, która
zresztą podobnie jak uczestnicy i jurorzy przyjęła nas
przyjaźnie – ocenili konferansjerzy.
Sponsorami nagród byli:
Dyrekcja ZS w Sokółce, Powiat Sokólski, Sklep „Inspiracja”, Kino „Sokół” oraz
Biuro-Serwis.
S.Matuk, fot. M. Białobłocki
Fb Powiat Sokólski

Wsparcie

Rozwój

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA:

Pozyskano fundusze

Festyn charytatywny na rzecz Olka
Miłośnicy jednośladów
mieli okazję nie tylko do
podziwiania wspaniałych
maszyn, ale również by
otworzyć swoje serca.
Na parkingu, przed kościołem pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej odbył
się festyn charytatywny pod
hasłem „Wrzucasz do puszki
grosika, a problem Olka znika”. Festyn poprzedzała msza
św. w intencji motocyklistów
oraz święcenie pojazdów.
Oprócz oglądania jednośladów można było spróbować potraw przygotowanych
przez wolontariuszy z Centrum Wolontariatu Osób
Zagrożonych Wykluczeniem
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„Otwarci na innych” działający przy Salezjańskim
Ośrodku Wychowawczym
w Różanymstoku, Liceum
Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej, Powiatowy
Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli i spo-

łeczność ukraińską przebywającą w naszym powiecie.
Festyn uświetnił występ
grupy cyrkowej „Cyrkplozja”
– w programie znalazła się
między innymi jazda na monocyklu oraz żonglerka.
Piotr Białomyzy
FB Powiat Sokólski

Referat Oświaty informuje, iż Powiat Sokólski pozyskał z Ministerstwa Edukacji i Nauki 418 440,00 zł na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach
2022-2026.
Kwota zostanie przeznaczona na realizację przez Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka skierowanych
do dzieci od 0. roku życia do momentu podjęcia nauki w szkole. Pozostała kwota 6 600,00 zł pozwoli na przygotowanie i
utrzymanie miejsca dla uczennicy w ciąży w internacie Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w
Sokółce.
Anna Marta Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych

Rozwój

Ważna inwestycja
Powiat Sokólski podpisał
umowę z firmą Solid-Stet
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w
Szczecinie na realizację kolejnej, ważnej inwestycji.
Przedmiotem umowy jest
budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół

im. gen. Nikodema Sulika w
Dąbrowie Białostockiej.
Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę
1 061 521, 48 zł. Realizacja
zamknie się do listopada br.
S. Matuk, fot. M. Białobłocki
FB Powiat Sokólski
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Zwiedzili zamek Guimarães
oraz jedną z najstarszych
miejscowości, Bragę
Uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych im. E. Orzeszkowej, odbywający staż w
Portugalii postawili na zwiedzanie Guimarães, pierwszej
stolicy Portugalii i kolebki
tego kraju. O historii miasta
świadczy napis „Aqui nasceu
Portugal” (Tutaj narodziła się
Portugalia) umieszczony na
fragmencie murów obron-

Edukacja

Pozdrowienia z Portugalii
nych na placu Largo do Toural.
Nad miastem góruje imponujący, średniowieczny
zamek Castelo de Guimaraes, który młodzież również
zwiedziła. Kolejnym punktem był Pałac Książęcy, wy-

budowany w XV wieku przez
miejscowego księcia. Jego
cechą charakterystyczną są
liczne ceglane kominy nadające sylwetce oryginalny
wygląd.
Po miejscowości Guimarães
przyszła kolej na Bragę, sły-

nącą z licznych obiektów sakralnych. Jest to jedno z najstarszych miast w Portugalii
z ponad 2000-letnią historią.
Jedną z wizytówek Bragi jest
słynne sanktuarium Dobrego
Jezusa z Góry (Sanctuaire de
Bom Jesus do Monte), położone na niewielkim wzgórzu.
W centrum miasta znajduje się również wiele innych,
ciekawych budowli. Zaliczają się do nich: XV-wieczna
brama Arco da Porta Nova,
XIV-wieczna kaplica królewska, czy też monumentalna
katedra, wzniesiona już w XI
wieku.

Braga to miasto o tradycyjnej religijności oraz głęboko
zakorzenionych zwyczajach,
ale rozwijająca się tu żywiołowa przedsiębiorczość i
duch sprawiają, że Braga jest
uważana za miasto młodych.
Tego ducha można rzeczywiście dostrzec w ważnych
dziedzinach życia, takich
jak kultura, handel, gastronomia, przemysł i usługi, w
mieście znajduje się jeden z
głównych ośrodków uniwersyteckich w Portugalii.
Wyjazd młodzieży realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020
współﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (POWERVET-20201-PL01-KA102-078807) we
współpracy z Powiatem Sokólskim.
S.Matuk, fot. ZSZ
FB Powiat Sokólski

Kultura
OŚA-V.6740.7.2.2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z 3 czerwca 2022 r.
Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 oraz art. 11c
– ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.
Dz. U. 2022r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2021r., poz. 735
z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek
Burmistrza Sokółki, Plac Kościuszki 1, 16100 Sokółka z dnia 18 maja 2022 r., zostało
wszczęte postępowanie dotyczące zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania drogi
gminnej Nr 103740B ul. Bohaterów Monte Casino z drogą gminną Nr 103762B ul.
Kołłątaja realizowana w ramach zadania
pn. ( Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę
skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Casino
z ul. Kołłątaja w Sokółce)” z jednoczesnym
zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:
I. Działki objęte inwestycją:
1. Gmina Sokółka – jednostka ewidencyjna
201108_4 Sokółka - miasto:
• Obręb 0034 Sokółka, działki o nr ewidencyjnym: 1231/1, 198, 1262, 1109;
II. Działki przewidziane do włączenia w
pas dróg gminnych:
1. Gmina Sokółka - jednostka ewidencyjna
201108_4 gmina Sokółka-miasto:
• Obręb 0034 Sokółka, działki o nr ewi-
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dencyjnych: 1166/1 (z podziału działki 1166),
3482/8 (z podziału działki 3482/5).
Działki powstałe z podziału wskazane w pkt II
(pogrubione numery) planowane do przejęcia
pod drogę, stają się własnością Gminy Sokółka z dniem, gdy decyzja Starosty Sokólskiego
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
stanie się ostateczna.
Postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod
pas drogowy prowadzone będzie w Wydziale
Geodezji i Katastru Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej
zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, które nastąpi w dniu 6 czerwca 2022r., poprzez obwieszczenie w Starostwie
Powiatowym w Sokółce, w Urzędzie Miejskim
w Sokółce, w Biuletynie Informacji Publicznej
tych urzędów, a także w prasie lokalnej.
W związku z tym zainteresowane strony mogą
w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. J. Piłsudskiego 8, pok. 58, II piętro wypowiedzieć się
co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań w terminie do 30 czerwca
2022 r.

Akademia „Bajkoczułych”
- Młodzieżowa grupa teatralna „Bajkoczuli”, zaprosiła dzieci i rodziców do swojej akademii, zwanej „Akademią Pana
Cynki”, a dokładnie na przedstawienie własnego autorstwa,
którego premiera miała miejsce 5 czerwca w Kinie „Sokół”.
Ta wyjątkowa szkoła prowadzona przez szalonego Profesora
to spełnienie marzeń każdego ucznia, gdzie na lekcji chemii
produkuje się lody cytrynowe, po maliny trzeba się udać do
Aliny i Balladyny, na lekcje uczęszcza się tajemniczym Bajkopedem, a na przyjęciach spotykają się Mały Książę, Róża,
Smerf Maruda, Osioł ze Shreka i Świtezianka - czytamy w
korespondencji z SOK-u.
Organizatorzy dziękują za zaangażowanie opiekunom grupy
„Bajkoczuli”, instruktorom i pracownikom SOK-u oraz Dariuszowi Szadzie-Borzyszkowskiemu, Eleonorze Meller i Justynie Sienkiewicz. Partnerem projektu był Ośrodek Debaty
Międzynarodowej Białystok w ramach programu „Pobawmy
się razem”.
Grupa teatralna „Bajkoczuli” działa od września 2021 roku
przy Sokólskim Ośrodku Kultury. To zespół młodych ludzi,
który realizuje swoje pomysły artystyczne pod opieką instruktorów. W swoim dorobku mają już premierę pt. „Budujemy
przyszłość” (styczeń 2022 r.).
tekst na podst.: S. Nowakowska, SOK, fot. W. Panow, K. Frejus
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- Już w słowach ślubowania funkcjonariusza Straży
Granicznej jest zdanie „będzie bronił nienaruszalności granicy Rzeczpospolitej
Polskiej, nawet z narażeniem
życia”. Wypowiadając je, nie
zdajemy sobie jeszcze sprawy, jak one szybko się materializują w służbie na granicy, czego mieliśmy przykład
choćby w ostatnich miesiącach. Wtedy funkcjonariusze pełnili służbę narażając
swoje życie - akcentował płk
Zbigniew Awdziej, komendant Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy, w czasie
uroczystości poświęconej
31. rocznicy utworzenia
placówki.
Obchody rozpoczęły się
nabożeństwem w intencji
funkcjonariuszy w Cerkwi
pw. Podwyższenia Krzyża
w Kuźnicy oraz mszą św. w
Kościele pw. Opatrzności
Bożej. Wzięli w nich udział:
Wiesława Burnos, Członek
Zarządu Województwa PodMinister Błaszczak gościł
w Sokółce. Razem z nim
pojawił się generał broni
Wiesław Kukuła. Wszystko
w ramach konferencji „Granica dezinformacji”, poświęconej walce z kłamliwą
propagandą i zagrożeniom
poczucia bezpieczeństwa
Polaków.
- Tu w okolicy żołnierze
amerykańscy i brytyjscy razem z naszymi ćwiczą obronę wschodniej granicy. Wyciągamy wnioski z tego, co
się za nią dzieje, z wojny na
Ukrainie. Metody toczącej
się wojny są niezwykle brutalne, mamy do czynienia ze
zbrodniami wojennymi. Naszym zadaniem jest zbudowanie silnego wojska, które
zniechęci do agresji - mówił
Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej na
konferencji w gmachu Starostwa.
W wydarzeniu tym wzięli
również udział: Agnieszka
Glapiak, Dyrektor Centrum
Operacyjnego
Ministra
Obrony Narodowej i Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej. Gościł
także Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. dyw.
Krzysztof Radomski, Do-
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Rocznica

Bronią nienaruszalności granicy RP
Komendant podkreślał, że
od sierpnia 2021 roku, kiedy
to sytuacja na granicy z Białorusią zmieniała się diametralnie, funkcjonariusze Straży Granicznej, zarówno w
Kuźnicy jak i w pozostałych
placówkach przy wschodniej
granicy Polski, mieli bardzo
trudny czas. Był on swego
rodzaju sprawdzianem, który
wszyscy zdali celująco.

W imieniu Piotra Rećko,
Starosty Sokólskiego oraz
całego Zarządu Powiatu Sokólskiego, Daniel Supronik
dziękował funkcjonariuszom
za wzorową służbę i za poczucie bezpieczeństwa, jakie
mieszkańcy Powiatu Sokólskiego mieli dzięki nim w
tych trudnych dniach.
Częścią obchodów było
wręczenie medali funkcjonariuszom, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe
stanowiska.
Opr. Elżbieta Rapiej
Fb Powiat Sokólski

laskiego, Daniel Supronik,
dyrektor Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Sokółce, Andrzej
Tomaszczyk, dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
w Starostwie Powiatowym w
Sokółce, Paweł Mikłasz, Wójt
Gminy Kuźnica, generałowie,
komendanci oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Konferencja

Doktryna odstraszania
wódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen.
dyw. Jarosław Gromadziński,
Dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej, Jerzy Biało-

myzy, Wicestarosta Powiatu
Sokólskiego a także dyrektorzy wydziałów Starostwa
Powiatowego i komendanci

W panelu dyskusyjnym głos zabrał Jerzy Białomyzy, Wicestarosta Powiatu Sokólskiego. Mówił o tym, jak Powiat
radził sobie z kryzysem na granicy.
- Chciałbym z tego miejsca nisko pochylić się komendantom
służb z naszego powiatu. Ich praca ma ogromne znaczenie w
trakcie kryzysu, jaki rozgrywa się na naszych oczach.
Jerzy Białomyzy swoje wystąpienie rozpoczął od podziękowania miejscowym jednostkom mundurowym za ich wielomiesięczną służbę i współpracę na każdej płaszczyźnie.
Zaznaczył, że ważne jest to, że konferencja poświęcona walce
z dezinformacją odbywa się właśnie w powiecie sokólskim miejscu, w którym od sierpnia minionego roku, najwięcej się
wydarzyło w związku z sytuacją za wschodnią granicą, gdzie
trzeba było rozwiązywać natychmiast mnóstwo problemów.
- Problemy te widzieliśmy na posiedzeniach sztabów kryzysowych, zresztą, borykamy się z nimi do tej pory. Wszystkie
nasze służby były zaangażowane w ochronę granicy. Współpraca z nimi pozwoliła na sprawne opanowanie sytuacji związanej z kryzysem emigracyjnym. Wszelkie działania miały
wymiar konkretny, zaczynając od dostarczania mundurowym
potrzebnych produktów, po wspieranie ich logistyki. Wszystkie nasze jednostki, łącznie ze szpitalami, ściśle z nimi współgrały. Szybko zrozumieliśmy, że ich obecność jest niezbędna,
służy uszczelnieniu granicy a przede wszystkim zapewnieniu
bezpieczeństwa nas wszystkich - puentował Wicestarosta.

miejscowych jednostek służb
mundurowych.
Minister, zanim pojawił się
na konferencji, odwiedził
żołnierzy na granicy a potem
uczestników pikniku militarnego. Już w urzędzie poinformował o tym, że złożono zamówienie na pozyskanie 500
wyrzutni rakietowych.
- Informacja rozchodzi się
błyskawicznie, co jest konsekwencją przenikania do
naszej codzienności mediów
społecznościowych. Zagrożeniami są fakenewsy, kłamstwa przedstawiane jako

prawda. Trzeba z tym walczyć, choć nie jest to łatwe mówił.
W tym celu, kilka miesięcy
temu, zostało powołane Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej, instytucja
służąca do walki z dezinformacją. Ma skupiać się na
tym, by społeczeństwo było
poinformowane o tym, co się
dzieje, obnażając kłamstwa i
manipulacje.
Co ważne, w Sokółce Wojsko Polskie realizuje operację pod kryptonimem „Silne
wsparcie”, co znacznie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Fot. S. Matuk, A. Sarosiek,
tekst na podst.: E. Bochenko
Fb Powiat Sokólski
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Ślubowali wierność ojczyźnie
W hali sportowej Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Sokółce
odbyło się ślubowanie klas
mundurowych sokólskiego
ogólniaka. W uroczystości
w imieniu Starosty Sokólskiego, Piotra Rećko, wziął
udział Tomasz Tolko, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego:

Wrzuć na LUZ ;)

It’s not easy
being cheesy
Kiedy byłem mały, to mi
się nogi plątały. A tak poza
tym, to chodziłem do szkoły
(bardzo wolno, bo mi się nogi
plątały). Był to dziwny czas,
dziwna epoka, w której pojawiały się nowe technologie,
jak i również koncepty.
Idąc z duchem czasu, dyrektor zaserwował nam coś
niespotykanego. Oczywiście,
dzisiaj, kiedy oglądacie filmiki kulinarne w Internecie
bardzo wiele przepisów opiera się na dodaniu do czegokolwiek sera. Zapomnijcie o
„Kropelce”. Dzisiaj na wszystkie problemy stosuje się kleisty ser z serem przekładany
serem nadziewany serem.

INFO Sokółka nr 261

- Życzę wam niesłabnącego zapału w podejmowanych działaniach. Niech wasz
rocznik zapisze się na kartach
historii szkoły.
Po odśpiewaniu „Mazurka
Dąbrowskiego”, młodzi przystąpili do uroczystego ślubowania. Kadeci byli w niezwykle podniosłym nastroju.
- Ślubując, wyrażacie chęć
podjęcia trudnych obowiąz-

Gdybyśmy wtedy wiedzieli,
że to się zaczęło od nas…
Dyrektor zatrudnił jako kucharza w stołówce jakiegoś
Pana z Internetu, ale zamiast
przejść z tym do porządku
dziennego po apelu urządzono nam pokaz sztuki kulinarnej. Człowiek Prosto z Internetu zaczął nam najpierw
snuć historię o krajobrazach
pełnych piramid żywieniowych. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy zaczął smażyć na
turystycznej kuchence.
– Dorośli i dzieciaki nie potrafią dziś gotować. Widzicie
tego precla. I teraz patrzcie.
Serowy precel. Taaa… I to jest
smaczne.
Klaskaliśmy parę sekund.
Kucharz przeszedł do następnego przepisu.
– Nudne warzywa? Kalafior? Wiecie, co nasmaruje
wasz przełyk, żeby zjechało
wam to do jelit? Trzeba dodać

sera. Taaa. I to jest smaczne i
pożywne. Więcej sera.
Zaklaskaliśmy, ale trochę
sceptycznie.
Dyrektor nerwowo zadreptał w miejscu.
– Może teraz deser. Widzicie
tego pączka? Nudny, słodki,
ohydny. Już lepiej michę mąki
z cukrem zjeść. A tutaj widzicie? Dodajemy sera i co? No
to jest jedzenie, no nie mam
pytań! Wszystko jest lepsze z
serem.
Tym razem zaklaskali tylko
pojedynczy uczniowie.
– No wie pan, a może coś
z lepszymi wartościami odżywczymi? - zagadnął dyrektor – Chcemy, żeby nasze
dzieci odżywiały się…
Nie dokończył. Doszło do
SERii katastroficznych BRIEdarzeń.
Kucharz porwał tarkę i
wskoczył na dyrektora. W
ciągu sekundy przepuścił

ków. Nauka w klasie mundurowej świadczy o waszym
szacunku do munduru i
służby - mówiła Anetta Zubrzycka, Dyrektor Zespołu
Szkół w Sokółce.
Dyrektor podkreślała też,
że ważnym ogniwem w wychowaniu młodzieży są nauczyciele. Bez ich trudu i
poświęcenia, młodzież nie
byłaby tak zorganizowana i
przygotowana do służby ojczyźnie.

Po przemówieniach uroczystość śpiewem uświetniły uczennice sokólskiego
ogólniaka: Weronika Bergiel,
która zaśpiewała „Panie Generale” Haliny Młynkowej i
„Walczyk” Lilu oraz Natalia
Popławska w piosence „Braciszku” Elżbiety Czyż.
Na zakończenie klasy
mundurowe zaprezentowały
pokaz musztry i samoobrony.

przez nią całą kostkę sera
Podlaskiego. Rykoszetem dostała matematyczka i fizyk.
– Wszystko jest lepsze z serem – powiedział kucharz do
zszokowanych uczniów i rozpoczęło się Cheddarokalipsa.
W jednej chwili klasa IC
została zasypana trocinami
z wyrobu sero-podobnego.
Wszyscy zaczęli uciekać, ale
kucharz, jak Spiderman na
linach zaczął się bujać pod
sufitem na rozciągniętej mozzarelli. Krążek brie podbił
mi oko, ale wypadłem zresztą
uczniów na korytarz.
Na korytarzy czekali już na
nas poplecznicy kucharza
- zomBRIE, z palcami brud-

nymi od pyłu z chrupek serowych. Kolega z klasy został
porwany przez dwóch SERyjniaków. Zaczęli go na siłę karmić paluszkami serowymi.
– Nieeeee, mam nietolerancje laktozy! Nieeeee! – krzyczał…
***
Dziadek
Kotleta przerwał moją historię
chrząknięciem.
– Słuchaj, jak nie chcesz jeść
moich eksperymentów kuchennych, to nie musisz. No
bo chyba sery mi nie wychodzą. Nie musisz niczego wymyślać.
Odetchnąłem z ulgą.
Kamyk

Mateusz Zalewski
FB Powiat Sokólski
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Plac przy kolegiacie św.
Antoniego Padewskiego w
Sokółce pomimo niesprzyjającej pogody 27 maja zapełnił
się po brzegi odwiedzającymi
i sprzętem wojskowym. To za
sprawą pikniku wojskowego
połączonego ze świętowaniem Dnia Dziecka.
Po wizycie na ćwiczeniach,
przeprowadzonych przez 16
Dywizję Zmechanizowaną,
żołnierzy WOT oraz wojsk
sojuszniczych Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej pojawił się również
na pikniku, aby oficjalnie go
otworzyć.

Wydarzenie
PIKNIK WOJSKOWY:
Przekazał na ręce ochotników karty powołań do dobrowolnej zasadniczej służby
wojskowej.
- Siły Zbrojne Sojuszu
Północnoatlantyckiego
są
gotowe żeby zapewnić bezpieczeństwo
ojczyźnie,
bezpieczeństwo na całej
wschodniej flance NATO. Z
kolei zadaniem rządu polskiego jest zapewnienie tego,

Moc atrakcji dla każdego

aby Wojsko Polskie było silne i sprawne, a następuje to
poprzez jego rozwój liczebny
oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt – podkreślił
szef MON.
Dodał, że obecny proces
wzmacniania polskich Sił
Zbrojnych oparty jest na
wnioskach płynących z wojny na Ukrainie. Błaszczak
rozmawiał też z żołnierzami

i młodzieżą z klas mundurowych.
Zainteresowani mogli uzyskać wiele cennych informacji o funkcjonowaniu armii,
zapisać się do dobrowolnej
zasadniczej służby wojskowej
w specjalnie przygotowanym
punkcie rekrutacyjnym.
Można było także obejrzeć
najnowocześniejszy sprzęt
wojskowy, sprawdzić swoje

zdolności strzeleckie czy też
posilić się żołnierską grochówką.
Na najmłodszych czekało
mnóstwo atrakcji przygotowanych przez Starostwo
Powiatowe w Sokółce. Były
animacje, bańki mydlane,
rzeźby balonowe, tatuaże,
kolorowe warkoczyki i malowanie twarzy. Organizatorzy
zapewnili także dmuchane
zjeżdżalnie i upominki.
S. Matuk, fot. A. Sarosiek
FB Powiat Sokólski

Piotr Rećko, Starosta Sokólski, składa serdeczne podziękowania wolontariuszom z Liceum
Ogólnokształcącego w Sokółce, z Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr. H. Dobrzańskiego-Hubala
w Sokółce i Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej, którzy wspierali Powiat Sokólski
w organizacji Dnia Dziecka połączonego z Piknikiem wojskowym.
- Jesteście wspaniali, zawsze w gotowości, niezastąpieni. Cieszę się, że mamy tak cudowną
młodzież - dziękował Starosta.
Janusz Korczak – Patron
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego to wyjątkowa postać i tak samo
wyjątkowo obchodzone było
11 maja jego święto. Po mszy
uroczystości przeniosły się
na teren placówki, gdzie złożono kwiaty pod tablicą patrona. Przygotowano apel w
konwencji wywiadu redaktora lokalnej gazety, w którego
wcielił się jeden z uczniów,
podczas którego przedstawiono najważniejsze szczegóły z życia i twórczości Korczaka.
Tego dnia starsi uczniowie
mieli również okazję wziąć
udział w konkursie wiedzy
o życiu i twórczości patrona.
Pierwsze miejsce zajął Mirosław i Sebastian, ale dużą
wiedzą popisali się również
Dawid i Jakub. Wszystkie
klasy i grupy przedszkolne zaprezentowały również
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swojego kandydata na „Króla Maciusia I”. Jury zadecydowało, że najlepiej w tę rolę
wcielił się Sebastian, który
został ukoronowany i uhonorowany orderem oraz obdarowany specjalną statuetką. Na świętujących czekała
również zabawa na świeżym
powietrzu. Pokaz artystyczny grupy tanecznej z SOSW,
pod hasłem „Ruch, muzyka,
przestrzeń” przygotowany
przez Annę Kędyś-Arent,
zachwycił wszystkich. Pod
chmurką można było także
skosztować pyszności. Dzieci i młodzież mogła również
wziąć udział w przygotowanych na tę okazję zabawach
terenowych. Zwieńczeniem
tego wyjątkowego dnia było
wspólne puszczenie latawca z wypisanymi prawami
dziecka.
Tekst na podst. SOSW w Sokółce

Wydarzenie

Dzień Patrona SOSW – Janusza Korczaka
Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. (...) do
posiadania własnego zdania. (...) do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.

Serdecznie dziękujemy firmie Eko-grill za wsparcie naszej imprezy. Podziękowania kierujemy
również do pani Anna Kędyś-Arent za przygotowanie występu tanecznego z udziałem wychowanków SOSW.
Organizatorki: Beata M., Iwona G., Agnieszka A. i Edyta K.
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