Popłynęło blisko 11 litrów krwi

Nasi hodowcy wrócili z Szepietowa z laurami
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integracyjno-edukacyjna

DŁUGI ŁUG

Najmilsze miejsce w powiecie
Letni wypoczynek
z rehabilitacją

SITAWKA: Spacer

wśród deskali,
także po lokalne smakołyki

Ponad 2 tys. zł
na konto Adasia

KRYNKI: Kryterium Uliczne o Memoriał im. E. Dudzińskiego
Prawie setka uczestników śmigała w wyścigu
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Samorząd

Z posiedzenia Zarządu sesyjnego

Szanowni Państwo,

ostatnie dni upłynęły nam pod hasłem wspierania tych, którym pomoc jest potrzebna, po raz kolejny we współpracy z Klubem HDK PCK działającym przy Starostwie oraz RCKiK w Białymstoku przed gmachem naszego urzędu zorganizowaliśmy
akcję krwiodawstwa ph. „Twoja krew - moje życie”. Jak zawsze
do zbiórki przyłączyli się pracownicy Starostwa oraz mieszkańcy, prawie 11 l krwi trafi do potrzebujących. Oldboje KS Sokół
starli się z odbojami Jagiellonii, w pięknym sportowym wydarzeniu zorganizowanym charytatywnie na rzecz sokółczanina
Adasia. Jako Powiat, tradycyjnie wsparliśmy organizację letniego wypoczynku dzieci z niepełnosprawnością połączonego z
rehabilitacją, którego inicjatorem jest Stowarzyszenia na Rzecz
Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”.
Dziękuję Radzie Miejskiej w Sokółce za przystąpienie Sokółki do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Czterech Kultur”, cieszę się, że moje ukochane miasto jako pierwsze spośród samorządów przystąpiło do naszego LGD - razem będziemy działać
na rzecz zrównoważonego rozwoju naszej Małej Ojczyzny.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

W związku z potrzebą
uregulowania spraw, dla
których organem właściwym jest Rada Powiatu
Sokólskiego 7 lipca zwołano sesję nadzwyczajną z
projektami uchwał Rady w
sprawach zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokólskiego na
lata 2022-2033, zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2022, zatwierdzenia
sprawozdania finansowego i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ
w Dąbrowie Białostockiej i
SP ZPO w Krynkach za rok
2021.
Ponadto Zarząd zaopiniował projekt uchwały Rady
Powiatu,
przygotowany
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, w sprawie
rozpatrzenia petycji radnego Jarosława Hołowni.
Podjął też uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie:
opracowania na rok 2022
planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego

nauczycieli szkół i placówek,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski,
ustalenia na rok 2022 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli pobierane przez
uczelnie oraz specjalności i
formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie
jest przyznawane, w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.
Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu,
zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć niektórych nauczycieli
oraz rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, który
przedłoży do zaopiniowania
związkom zawodowym nauczycieli.
Rozpatrzono pozytywnie
wniosek Dyrektora SP ZOZ

w Sokółce o oddanie w najem lokalu użytkowego przez
SP ZOZ w Sokółce, uchwała
została podjęta.
Następnie Zarząd rozliczył pilotażowy programu
„Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Zatwierdził
Specyfikację Warunków Zamówienia na: dostawę sprzętu komputerowego do ZS
w Sokółce, ZS w Dąbrowie
Białostockiej i ZS w Suchowoli, przeprowadzenie kursu
obsługi koparko-ładowarki,
kursu magazyniera z obsługą
wózków jezdniowych, kursu kombajnisty oraz kursu
spawacza dla uczniów klas
zawodowych i wielobranżowych ze szkół, dla których
organem prowadzącym jest
Powiat Sokólski.
Podjął uchwałę w sprawie
przekazania Powiatowemu
Zakładowi Aktywizacji Zawodowej w Suchowoli autobusu.
Opr. Patrycja A. Zalewska
Fb Powiat Sokólski

Białousy

Ruszyła świetlica integracyjno-edukacyjna

Kolejne szkoły ze wsparciem
z programu „Aktywna tablica”
Z przyjemnością informujemy, iż Powiat Sokólski pozyskał
63 000,00 zł na realizację Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.
Za pozyskane środki szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia nr
1 w Sokółce, Technikum nr 1 w Sokółce oraz Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokółce zostaną wyposażone w pomoce
dydaktyczne, narzędzia do terapii procesów komunikacji oraz
interaktywne monitory dotykowe.

- Mam nadzieję, że czas
spędzony w świetlicy da tym
dzieciom poczucie bezpieczeństwa i zawiążą się nowe
przyjaźnie - mówił Jerzy
Wilczewski, właściciel Gospodarstwa Ogrodniczego
w Białousach.
W miejscowej Szkole Podstawowej została otwarta
świetlica
integracyjno-edukacyjna dla dzieci z
Ukrainy
przebywających
w Białousach i okolicach.
Uczęszczać do niej będzie 60
dzieci w wieku od 4 do 16 lat.
- Dzieci będą miały zapewnioną opiekę i wyżywienie

w czasie, gdy ich rodzice będą
pracować – informowała
Elżbieta Paszkowska, dyrektor Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego
Czerwonego Krzyża w Białymstoku.
Świetlica czynna będzie
w okresie wakacyjnym od
godz. 8 do 17, od września w
godzinach popołudniowych.
Dzieci będą mogły liczyć na
pomoc przy odrabianiu lekcji
oraz wsparcie psychologiczne. W programie placówki
będą zajęcia z języka polskiego, ukraińskiego oraz angielskiego. Opiekę sprawować

będzie wykwalifikowana kadra SP w Białousach, pedagog
z Ukrainy oraz pielęgniarka.
Działalność świetlicy zaplanowano do końca tego roku,
sfinansuje ją Fundacja PepsiCo, a za jej organizacją stoi
Polski Czerwony Krzyż.
W ramach programu na
potrzeby dzieci i ich matek z
Ukrainy zakupione zostaną
także produkty spożywcze,
chemiczne, odzież i artykuły
piśmiennicze.
Elżbieta Rapiej,
Fb Powiat Sokólski

Anna Marta Aniśkiewicz
Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
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Miejsce

Najmilsze miejsce w Powiecie
znajduje się pod Korycinem.
Długi Ług - byliście tam już?
- Życie na wsi wcale nie musi kojarzyć się z wyłącznie z ciężką pracą –
zaczyna AGNIESZKA URBAN, która kilka lat temu przeprowadziła
się do Długiego Ługu, gdzie wspólnie z mężem MACIEJEM, prowadzi
jedną z pierwszych w Powiecie, ale także i w kraju - farm alpak.
Hodowlą zwierząt z rodziny
wielbłądowatych URBANOWIE zajmują się już około
10 lat. Pierwsze sztuki przyleciały do nich z Chile. Jak
wspólnie przyznają stworzyli
jedną z pierwszych hodowli
w Polsce. Zaczynali od pięciu sztuk. Od tamtego momentu ich stado znacznie się
powiększyło.
- Hodowla była pomysłem
męża. Maciej przejął gospodarstwo po rodzicach. Chcąc
kontynuować tradycję, planował dalej uprawiać rośliny
i zajmować się zwierzętami. Ja z kolei, jako typowy
mieszczuch, nie chciałam
aby życie na wsi kojarzyło się
z ciężką pracą, ale właśnie z
bliskością natury i relaksem
– przyznaje Agnieszka.
Początkowo nastawiali się
głównie na sprzedaż młodych do innych hodowli, ale
od niedawna oferują też czas
spędzony w ich zagrodzie.
Chwalą się alpakami i chcą,
aby swoją dobrą energią zarażały innych. Przyjmują
również wycieczki szkolne, dla których organizują
warsztaty. Pokazują na nich
jak przerabia się wełnę, od
wyczesywania do przędzenia
na kołowrotku nitki. Dzieci
mogą również wykonywać
prace z surowym runem. W
planach maja również organizację przyjęć urodzinowych.
Czym właściwie jest alpaka?
Na pierwszy rzut oka wygląda jak miks żyrafy, lamy
i wielbłąda, jednak z żyrafą
nie jest spokrewniona. Wizualnie podobna do lamy, ale
istnieje wiele cech, które je od
siebie odróżnia.
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- Alpaka jest przede wszystkim mniejsza i lżejsza niż
lama. Ma bardziej okrągłą
głowę i spłaszczony pyszczek.
Różnią się także usposobieniem. Alpaki są posłuszne i
łagodne, lamy z kolei uparte, śmiałe, a czasami także
agresywne. To, co je łączy
to forma komunikacji, czyli
plucie, choć alpaki rzadko
korzystają z tej umiejętności
– z uśmiechem dodaje właścicielka zagrody.

- Szczęśliwa alpaka to zadbana alpaka. Bardzo dbamy
o ich zbilansowaną dietę. Nie
chcemy, by w jej skład wchodziły warzywa, które nie pochodzą z upraw ekologicznych, a taką pewność dają
nam tylko te, które wyrosły
na naszym polu. Dajemy dla
nich wszystko to, co najlepsze, dobrej jakości siano, trawę, czystą wodę i oczywiście
na deser marchewkę – opowiada Maciej.

Wełna alpak o niebo lepsza
od owczej
Runo alpak ma niezwykłe
walory, jest naturalnie antyalergiczne, ze względu na
brak lanoliny. Jest również
odporne na działanie roztoczy, ponieważ nie przyciąga
kurzu. Jest sześciokrotnie
cieplejsze niż wełna owcza
oraz posiada jedyne w swoim
rodzaju właściwości termoregulacyjne, a więc utrzymuje ciepło przez cały rok.
- Część wełny sprzedajemy w surowym stanie, część
przerabiamy. Głównie zajmuje się tym mama Maćka,
tworząc z tego cuda w postaci
rękawiczek, czapek szalików
itp. Odkąd zaczęliśmy pokazywać produkty stworzone przez teściową, jest coraz
większe zainteresowanie ich
kupnem – dodaje Agnieszka.
Ludzie lubią alpaki, a czy
alpaki lubią ludzi?
- Lubią, szczególnie kiedy
przychodzi się do nich ze
słodką marchewką. Alpaki nie boją się towarzystwa
dwunożnych, łatwo się uczą,
są cierpliwe, nie wykazują
agresji. Ze względu na ich
cechy a także ciche i delikatne pomrukiwanie oraz przyjemne w dotyku runo, zajęcia

z alpakami wspierają specjalistyczne terapie. Kontakt z
nimi poprawia samopoczucie, łagodzi uczucie napięcia
i niepokoju, pomaga w roz-

luźnieniu, wspiera budowę
pewności siebie – podkreśla
właścicielka.
Alpaki mają swoje cykle
dnia. Nie zawsze są chętne do
głaskania i jedzenia smakowitej marchewki. Mają także momenty, kiedy lubią po
prostu poleżeć. Dlatego od
tego roku małżeństwo rozszerzyło hodowlę o króliki.
Kiedy alpaki nie chcą współpracować lub wolą robić coś
innego, alternatywą dla gości
jest opieka i podziwianie miniaturowych zwierzątek.
- Dzieci, które na początku
mają problem z oswojeniem
się z alpaką, mogą zacząć
od głaskania i przytulania
króliczków – z uśmiechem
stwierdzają Urbanowie.
Alpaka to przede wszystkim
zwierzę stadne
Potrzebuje do towarzystwa
innych alpak. Niedopuszczalne jest trzymanie jednej
alpaki w samotności. W każdym stadzie jest przewodnicząca, która pilnuje porządku, więc to nie jest tak, że
wszystkie chodzą samopas.
Urbanowie planują poszerzenie hodowli o kolejne
zwierzęta. Ale nie chcą stworzenia mini zoo, ze zwierzętmi pozamykanymi w klatkach.

- Chcemy z nimi obcować,
cieszyć się nimi i pokazywać
światu – kończą.
Sylwia Matuk
Fb Powiat Sokólski
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Powiat sokólski leży w połud.-zachodniej części gubernji, graniczy na północy
z gub. suwalską, na wschód z
pow. grodzieńskim, na połud.
i zachód z pow. białostockim
i zajmuje przestrzeń 2,290,6
wiorst kw., czyli 238,604
dzies. Powierzchnia w ogóle
jest wzgórzysta. Pagórki tutejsze, grupujące się przeważnie
w środkowej części powiatu,
stanowią dział wodny pomiędzy dopływami Niemna
i Wisły.
Najwyższy punkt w powiecie
pod wsią Kuścince dochodzi
do 777 stóp nad p. m. Gleba
przeważnie piaszczysta lub
piaszczysto-gliniasta, z głębokiem podłożem gliniastem:
miejscami znajdują się iły,
w dolinach zaś czarnoziem
błotnisto-torfiasty. Zachodnia przeważnie część powiatu należy do dorzecza Wisły,
mniejsza zaś wschodnia do
dorzecza Niemna. Przedstawicielką systematu Niemna
jest rzeka Łosośna z Tatarką
i drobne lewe dopływy Swisłoczy.
O wiele ważniejszemi są
rzeki należące do systematu
Wisły, mianowicie Bóbr i Supraśl, dopływy Narwi. Jezior
niewiele i w ogóle drobne.
W związku ze wsparciem
finansowym, które otrzymał
Powiatowy Dom Kultury w
Sokółce w ramach programu Instytutu Dziedzictwa
Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego
Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja
2021, instytucja ta zostanie
wyposażona w instrumenty muzyczne oraz w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Zakupione zostaną m.in.
fortepian, perkusja wraz z talerzami, klarnety, zestawy interaktywne do prowadzenia
działań z monitorem, pakiety
edukacyjne, Lockery, projektory, monitory odsłuchowe,
macbook z oprogramowaniem, lapy, statywy, stagebox
cyfrowy, drukarka 3D, zestawy komputerowe i urządzenia wielofunkcyjne.
Powstanie obiekt dający
możliwości rozwoju zainteresowań mieszkańców Powiatu
Sokólskiego w szczególności

4

11 lipca 2022 r.

Wydarzyło się...

Powiat sokólski i Sokółka - rok 1907

Ludność składa się przeważnie z Polaków, poza tem są
Litwini i Rosjanie. W r. 1907
ludność powiatu (z wyjątkiem
znaczniejszych miasteczek)
wynosiła 90 246 osób płci
obojej.
Znaczniejsze
miasteczka:
Dąbrowa (1566 mieszkańców), Janów (2152 m.), Korycin (1067 m.), Kuźnica (944
m.), Nowydwór (1859 miesz.),
Odelsk (1418 m.), Suchowola (3405 miesz.) i Wasilków
(5076 m).
Pod względem administracyjnym powiat dzieli się na 3
okręgi policyjne (stany): I okręg
(w Kuźnicy) obejmuje gminy;
kruglańską,
makowlańską,
grzebieniewską i zubrzycką;
II-gi okręg (w Suchowoli)
obejmuje gminy: bagnowską,

trofimowską,
nowowolską,
romnowską i kamieńską;
III okręg (w Wasilkowie)
obejmuje gminy: czarnowiejską, ostrowską, kamienkowską
i ostrogórską.
Powiat dzieli, się na 4 rewiry ziemskie: I-szy rewir (w
Sokółce) obejmuje gminy: kamienkowską, ostrowską i czarnowiejską;
II-gi rewir (w Trofimówce st.
Janów) obejmuje gminy: nowowolską, ostrogórską i trofimowską;
III-ci rewir (w Dąbrowie)
obejmuje gminy: bagnowską,
grzebieniewską, kamieńską i
romanowską;
IV rewir (w Łosośnie st.
Kuźnicą) obejmuje gminy: zubrzycką, kruglańską i makowlańską.

SOKÓŁKA nad rzeką Sokoldą, albo Sokółką przy kolei
Petersburg-Warszawa leży w
odległości 37 wiorst od Grodna (przy trakcie białostockim).
Była to pierwotnie wieś koronna, należąca do ekonomji grodzieńskiej, mieszkańcy której
obowiązani byli do hodowania sokołów [to nie prawda
- GR]. W ostatniej ćwierci
XVIII wieku Antoni Tyzenhauz, podskarbi litewski, osadził tu rzemieślników, zabudował pięknie rynek i wyniósł
osadę do godności miasteczka
[przywilej na miasteczko dostała Sokółka już w 1609 r.
- GR]. Po trzecim rozbiorze
Rzpltej, Sokółka wraz z całą
zachodnią częścią dzisiejszej
gub. grodzieńskiej dostała się
Prusom i pozostawała pod ich
władzą do pokoju Tylżyckiego.
Po przyłączeniu do Rosji obwodu białostockiego w r. 1808,
Sokółka przeznaczoną została
na miasto powiatowe.
Kościół parafjalny pod wezwaniem św. Antoniego,
wzniesiony został pierwotnie
z drzewa w r. 1565 przez Zyg-

Kultura

PeDeK – nowinki techniczne w służbie ochrony
dziedzictwa historyczno-kulturowego

związanych z patriotyzmem,
wspieraniem nowatorskich
pomysłów nastawionych na
promocję polskości. Dzięki
otrzymanemu
dofinansowaniu w kwocie 200 000,00
zł instytucja kultury będzie

miejscem
nowoczesnym,
dostosowanym do potrzeb
osób
niepełnosprawnych.
Będzie organizowała zajęcia
kształtujące postawy obywatelskie i przyczyniające się
do poszerzania wiedzy wśród

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej
im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku.

mieszkańców Powiatu na temat odzyskania przez Polskę
Niepodległości w wymiarze
lokalnym, regionalnym oraz
ogólnopolskim. Powiatowy
Dom Kultury będzie platformą odwołującą się do historii narodowej jako cennego
źródła wartości, wzorców i
odniesień, które inspiruje do
działań twórczych. Powstanie miejsce do budowania
szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie
dziedzictwo kulturowe.
Zakupione wyposażenie
przyczyni się do prowadzenia
działalności o wysokim standardzie. Oprócz zajęć stacjonarnych prowadzone będą
zajęcia on-line, transmitowane będą również uroczystości

munta Augusta. W r. 1779
kościół ten spłonął [kościół
spłonął w 1796] i dopiero w r.
1848 proboszcz miejscowy ks.
Kryszczun wymurował dość
okazałą i przestronną świątynię.
Miasto w r. 1907 liczyło zaledwie 5239 mieszkańców.
Marszałek szlachty - Włodzimierz Siemionów. Zjazd
powiatowy. Prezes-marszałek
szlachty. Członek pow. sądu
okręgowego - Włodzimierz
Kirsanow-Biełow. Naczelnicy
ziemscy: I-go rewiru - Włodzimierz Dziekoński; II-goOskar Romm; III-go - Piotr
Pisarew; lV-go - Piotr Follendorf. Sekretarz - J. Kowalew.
Sprawnik - Juljan Dunin Marcinkowicz. Pomocnik Al. Kirkiewicz. Burmistrz m.
Sokółki - Leonard Maciejewski. Sędzia miejski - Sergjusz
Szlieman. Naczelnik wojskowy-podp. Jan Lebiediew.
Prywatne 4-klasowe progimnazjum żeńskie. Przełożona - S. Kowalewskaja.
źródło: Fb G. Ryżewski

GRZEGORZ RYŻEWSKI
Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

patriotyczne i wydarzenia
kulturalne. W siedzibie odbywać się będzie wirtualny
spacer po Powiecie. Organizowane będą również koncerty muzyki rozrywkowej i
poważnej, na których będzie
prezentowana bogata twórczość patriotyczna i religijna
muzyków i kompozytorów
polskich.
Z ofert skorzystać będą
mogli wszyscy mieszkańcy
Powiatu Sokólskiego. Nie
zabraknie zajęć dla dzieci i
młodzieży. Do współpracy
zapraszamy Koła Gospodyń
Wiejskich i członków Klubu
„Senior+”, Pododdział Kawalerii 10 Pułku Ułanów Litewskich, jak również wszystkich
zainteresowanych mieszkańców Powiatu z zamiłowaniem
do historii, z przywiązaniem
do tradycji, kultury i z chęcią budowania wspólnoty w
oparciu o wartości tj. patriotyzm, wolność, solidarność,
poszanowanie godności. IW
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Sitawka

Spacer wśród urokliwych deskali,
także po lokalne smakołyki
Bohaterem ściennych portretów obok wspomnianego
Witkowskiego, jest także pan
Piotr, który prowadził młyn
zakupiony przez jego ojca od
Żyda. Młyn bardzo dobrze
prosperował w okresie międzywojennym zatrudniając
pracowników na trzy zmiany.

Wiejskich. Zawsze staramy
się wymieniać, żeby w każdy
weekend spiżarnia mogła być
zapełniona i oferować przyjezdnym smakołyki. Turyści
mogą również kupić sobie
magnesy własnoręcznie zrobione przez mieszkańców
wsi – dodaje Damian.

Sylwia Matuk
fot; www.facebook.com/
PodlaskieZasilaneNatura
Fb PS

- Deskale na wiejskich zabudowaniach przyciągają turystów
i są naszą, piękną wizytówką. Celem było stworzenie wsi tematycznej, opowiadającej o nas samych, o naszych dziadkach, o naszych historiach - zaczyna Damian Bakun, prezes
KGW Sitawka.
Kto jeszcze nie widział
tego wyjątkowego miejsca w
niewielkiej wsi Sitawka, niedaleko Janowa, powinien to
nadrobić. Piękna, słoneczna
pogoda sprzyja długim spacerom, więc dlaczego by nie
skorzystać z odwiedzin, a
jednocześnie zanurzyć się w
historii i klimacie tej podlaskiej wsi.
Mieszkańcy prowadzą tu
proste, wiejskie życie. To, co
ich wyróżnia to wyjątkowa
plenerowa galeria sztuki. Na
ścianach starych stodół i szop
Arkadiusz ANDREJKOW,
artysta, malarz, uwiecznił
dawnych mieszkańców wioski, wzorując się na zachowanych fotografiach.
Na pomysł zatrzymania
historii wpadły panie z miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich. Drewnale są więc
dowodem pamięci i łączności pokoleń. Dzięki kilkunastu malunkom, wieś nabrała
wspaniałego kolorytu.
– Przypadkiem w czasie
wojny zamieszkał tu fotograf, który codzienne życie
mieszkańców uwieczniał na
kliszy. Autorem większości
zdjęć, które malarz przeniósł
na ściany stodół, są Zenon i
Marian Witkowscy, ojciec i
syn. Pan Zenon, który tak-
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Dzięki temu również będziemy w stanie dać pracę dla naszych mieszkańców – kończy
Bakun.
Malowidła na stodołach i
domach stanowią wyjątkową
atrakcję turystyczną i warte
są obejrzenia. Polecamy i w
imieniu mieszkańców zapraszamy do odwiedzin.

że został upamiętniony w
drewnalu, jest założycielem
pierwszego i funkcjonującego do dziś zakładu fotograficznego w Sokółce – wspomina przewodniczący.
Pan Damian dodaje, że to
jeszcze nie koniec działań
artystycznych, w głowach
rodzi im się pomysł na kontynuację.
- O nas też kiedyś ludzie
mogą zapomnieć. Chcielibyśmy uwiecznić również
członków Koła Gospodyń
Wiejskich w Sitawce. Byłoby
to takie inne wydanie, młodzi
ludzie, ale w dawnych ubraniach, wykonujący zadania z
dawnych lat – stwierdził.

Dzięki galerii spacer po Sitwace staje się dużo dłuższy i
ciekawszy. W weekendy czas
umila otwarta rok temu Spiżarnia z miejscowymi smakołykami. Cały zysk mieszkańcy przekazują na dalszy
rozwój.
- Smakołyki przygotowują panie z Koła Gospodyń

W spiżarni znajdziecie między innymi ziołowe chlebki,
chleby sitawskie, drożdżówki
z jagodą kamczacką, bajgle,
świeże mleko
Sitawkę w okresie wakacyjnym odwiedza mnóstwo
turystów. Są to indywidualni przyjezdni, jak i zorganizowane grupy. Przy każdym
drewnalu znajduje się tablica
zawierająca szczegółowe informacje o danej pracy, tak
żeby każdy mógł przeczytać
o tym, co ogląda. Zorganizowane wycieczki oprowadza
również pan Damian i wtajemnicza gości w historię ich
powstania.
- Cały czas jesteśmy w fazie przygotowywania infrastruktury dla odwiedzających. Mamy kawałek placu,
powstało też miejsce zabaw
dla dzieci. Chcemy utworzyć
sanitariaty, tak aby turyści
mogli u nas po prostu hulać.

Sitawska Spiżarnia
kusi pysznościami

fot. FB KGW w Sitawce

11 lipca 2022 r.

5

Każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie
wolno wyrzucić do pojemników
do segregacji. Już niedługo powstanie punkt, do którego będzie
można oddać wszystkie kłopotliwe śmieci, których nie obejmuje
przydomowy system segregacji.
Przyjmują tam: zepsute żarówki,
stare opony, gruz, zgrabione liście, ale także kable, czy szkło. To
miejsce nazywa się PSZOK i nie
będzie trzeba go szukać daleko,
bo będzie w Naszej gminie.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
nie przyjmie odpadów, których ilość lub rodzaj wskazują, że pochodzą z prowadzenia
działalności gospodarczej. Do
Punktu można będzie odwieźć
praktycznie wszystkie odpady
powstające w gospodarstwach
domowych. Pamiętajmy też,
że przeterminowane leki oddamy za darmo również w aptekach, a gdy kupimy nowy toner
czy sprzęt AGD, sprzedawca ma
obowiązek nieodpłatnie odebrać
od nas zużyty sprzęt tego samego rodzaju.
Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje
odpadów: odpady zawierające
azbest, szyby i części samochodowe, szkło zbrojone, hartowa-
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koncertom zwiedzili Polskę
wzdłuż i wszerz. Często bywają też za granicą. A nie
każda para ma taką możliwość. Nawet ich zaręczyny
odbyły się w samolocie, w
podróży na koncert.
Para za swój sukces życiowy uważa założenie rodziny.
Mają wymarzony dom, swoje miejsce na ziemi, w którym czują się bezpiecznie. I
to, że w życiu zawodowym
robią to, co lubią, co sprawia
im przyjemność.
DiDżej Mietek to artysta
disco dance. Autor własnych
tekstów i muzyki. Jego przeboje mają miliony wyświetleń na YouTube i wyświetlane są w najpopularniejszych
stacjach muzycznych w Polsce. Uczestnik wielu programów telewizyjnych, festiwali
transmitowanych w ogólnopolskich mediach. Utwór
,,Nie mogę cię zapomnieć”
ma na YT 7,2 mln wyświetleń.

Portrety

Natalia, żona DiDżeja Mietka

Darka, na które razem z nim
jeździła. Później doszła obsługa social mediów, terminów w kalendarzu, czy nawet
koordynacja kręcenia teledysków. Dariusz twierdzi, że te-

raz to jej żywioł. Co ciekawe,
jest też bohaterką teledysku
„Zabiorę ciebie tam”.
- Związek z gwiazdą to czas
próby moich dotychczasowych przyjaźni. W końcu,

kiedy zaczęłam być widoczna, coraz bardziej słyszalne
stały się złośliwe komentarze. Część osób zupełnie odwróciło się ode mnie. Dziś
jestem zadowolona, że krąg
przyjaciół zawęził się do tych
prawdziwych - opowiada
Natalia.
Wydawałoby się, że bycie
żoną rozpoznawanej osoby
jest trudne, że niesie ze sobą
podejrzenia, nieufność. U
Natalii jest inaczej. Nie robi
mężowi scen zazdrości, gdy
jest oblegany przez fanki,
gdy telefony się urywają. Bo
wchodząc z nim w związek
była świadoma tego, że będzie mierzyć się ze skutkami
jego rozpoznawalności.
Natalia przyznaje, że być
może wpływ ma na to fakt,
że jako małżeństwo wspólnie
realizują swoje pasje i razem
pracują. Dzięki wyjazdowym

Opr. Elżbieta Rapiej,
fot. archiw. DiDżej Mietek,
Fb Powiat Sokólski

Rozwój
PSZOK – legalny i wygodny sposób na kłopotliwe odpady

Materiał płatny zlecony

Natalia Niewińska to
dziewczyna z małej wsi
Jaczno, pod Dąbrową Białostocką. Możemy ją widywać na koncertach DiDżeja Mietka. Okazuje się, że
wszystko dlatego, że jest
jego żoną. Stoi obok niego,
gdy gra koncerty czy nagrywa teledyski. Tym mężem
jest Dariusz Niewiński.
Poznali się w klubie muzycznym, w którym on prowadził imprezę. Od razu
zwrócił na nią uwagę. Jak
wspomina Dariusz, Natalia
była piękną i pewną siebie
studentką. Coś między nimi
zaiskrzyło. Dariusz już wtedy
był znanym artystą i to powodowało, że Natalia sceptycznie podchodziła do tej
znajomości. Była pełna obaw
czy ich dwa światy nie są zbyt
odległe, czy znajdą wspólny
język... Dariusz długo zabiegał o pierwszą randkę.
Potem zawiązała się między
nimi współpraca zawodowa.
Właściwie stało się to spontanicznie. Natalia zaczęła
robić zdjęcia z koncertów

ne, szyby okienne, zmieszane
odpady komunalne, odpady
budowlane zmieszane z innymi
odpadami oraz materiały izolacyjne (styropian budowlany,
papa, wełna mineralna), padłe
zwierzęta, odpady wskazujące,
iż pochodzą z działalności gospodarczej, odpady niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu,
odpady poprodukcyjne, opony
z samochodów ciężarowych,
maszyn rolniczych i budowlanych.
Jakie odpady przyjmie PSZOK?
PRZOK będzie przyjmować
odpady tylko od mieszkańców
gminy Sokółka, wyłącznie posegregowane, bez zanieczyszczeń,

dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie.
Bez ograniczeń będzie można
oddawać: papier, tekturę, metale, szkło, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe,

bioodpady stanowiące odpady komunalne, drobne odpady
zielone, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, prze-

terminowane leki oraz odpady z
tekstyliów i odzież.
Natomiast ilość odpadów
przekazana w skali roku od gospodarstwa domowego będzie
dotyczyć odpadów takich jak:
popiół w ilości 100 kg, odpady
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w
szczególności igły i strzykawki w ilości 5 kg, chemikalia
w ilości 20 kg, zużyte opony
samochodowe o średnicy nie
przekraczającej 56 cali w ilości
4 szt., odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne jak beton, gruz ceglany, odpady mineralne nie
zanieczyszczone w ilości 100 kg.
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

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.
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Krynki

Piknik rodzinny. Zabawa i występy
W niedzielę (3 lipca) w
Krynkach odbył się piknik dla rodzin polskich i
ukraińskich. Otworzyli go
lokalni włodarze, a uczest-

nikami byli mieszkańcy oraz
uchodźcy ukraińscy.
Największą popularnością
wśród dzieci cieszyły się
dmuchańce oraz malowanie

twarzy. Oprócz stoisk, które
są nieodzownym elementem
każdego festynu, uczestnicy imprezy obejrzeli pokaz
umiejętności psa służbowego, przygotowany przez
Oddział Straży Granicznej w
Krynkach.
Wieczór zwieńczyły występy muzyczne lokalnych
zespołów: Pogodna Jesień,
Młodzieżowy Kwartet Wo-

kalny z GOK w Krynkach,
Exit, Lotosy, Siabry, Focus,
Impuls, Spike oraz Junior.
Organizatorem był Urząd
Miejski w Krynkach, współorganizatorem Powiat So-

kólski. Patronat honorowy
sprawowała Burmistrz Krynek Jolanta Gudalewska
oraz Starosta Sokólski Piotr
Rećko. M. Zalewski, Fb PS

PODZIĘKOWANIA: BS w Białymstoku, Placówka SG w Krynkach, ZSZ w Sokółce, LGD Szlak Tatarski, Nadleśnictwo Krynki, OSiR w Krynkach, Starosta Sokólski i Powiat Sokólski, Zakład Komunalny w Krynkach,
Stajnia w Wojnowcach, KGW Wojowniczki z Wojnowiec, Burmistrz Krynek, GOK w Krynkach.

Prawie setka uczestników
śmigała w wyścigu
- Dzieci, młodzież i dorośli
kolarze spragnieni są ścigania i rywalizacji. Rower to
ich pasja, ucieczka od codzienności, odpoczynek od
zajęć szkolnych, jak również
spotkania z przyjaciółmi na
treningach. Kolarstwo, które
jest ciężkim sportem, uczy
dyscypliny, wzmacnia tężyznę fizyczną i wyrabia silny
charakter – mówiła Natalia
Godlewska, prezes UKS
Feniks w Krynkach.
Po raz dziewiąty w Krynkach wystartowało KRYTERIUM ULICZNE O ME-
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MORIAŁ IM. EDWARDA
DUDZIŃSKIEGO, tym razem pod hasłem „Kolarstwo
– moim jedynym nałogiem
oraz pasją”. Jest to cieszący
się popularnością wyścig, co
roku w randze Mistrzostw
Województwa w Kryterium
Ulicznym we wszystkich
kategoriach. Jest to również
uczczenie pamięci o Edwardzie Dudzińskim, kolarzu,
trenerze oraz działaczu społecznym, który popularyzował kolarstwo wśród dzieci i
młodzieży.

- Bardzo mi miło, że pamięć o moim bracie wciąż
trwa, właśnie dzięki temu
memoriałowi. Cieszy mnie,
że wyścig jest organizowany
dla dzieci i młodzieży. Jest to
poniekąd proces wychowawczy. W dzisiejszych czasach,
kiedy młodzież jest zaabsorbowana komputerami i
telefonami taka impreza na

świeżym powietrzu dostarcza dobrej zabawy oraz przekazuje wartości, jakie niesie
ze sobą rywalizacja, czyli gra
fair play i praca nad własną
psychiką i siłą charakteru –
mówił Kazimierz Dudziński, brat Edwarda, którego
pamięci poświęcono Memoriał.
- Liczyliśmy na to, że również dzieci i dorośli z Ukrainy, mieszkające w Krynkach
i okolicach przystąpią do rywalizacji i chociaż na chwilę
zapomną o trudach związanych z tak nagłą zmianą w
ich życiu. I tak też się stało –
kontynuowała Godlewska.
Powiat Sokólski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu dofinansował zawody

poprzez przyznanie nagród
pieniężnych w kategoriach
Junior Młodszy, Juniorka
Młodsza oraz Junior i Juniorka.
Wydarzenie zorganizowane było przez UKS „Feniks”
w Krynkach, pod patronatem Piotra Rećko, Starosty
Sokólskiego.
Współorganizatorami byli Powiat Sokólski, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego, Podlaski Okręgowy Związek Kolarski,
Gmina Krynki, Urząd Miejski w Krynkach oraz Podlaski Oddział Straży Granicznej.
Sylwia Matuk,
fot. Mateusz Zalewski, Fb PS
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Duchowość

Wspominali i przeżywali ponownie narodziny św. Jana Chrzciciela
Jak co roku, 7 lipca, swoje
święto obchodziła niewielka kapliczka we wsi Siderka,
należąca do parafii prawosławnej w Jacznie. Dla miejscowej społeczności jest to
jeden z najważniejszych dni
w roku. Czas modlitewnego

skupienia, próśb i podziękowań Bogu ale też okazja do
rodzinnych spotkań.
- Gromadzą się tu ludzie,
aby wznieść swoje modlitwy
do św. Jana Chrzciciela, bo
dziś właśnie przypada święto
jego narodzin. Tradycją tego

miejsca jest to, że przed rozpoczęciem św. liturgii wierni dokonują poświęcenia
miejsca pochówku swoich
przodków, którzy przychodzili do tej kaplicy, wznosili w niej swoje modlitwy, a
jeszcze wcześniej budowali
ją własnymi rękoma – mówił ks. Piotr Hanczaruk,
proboszcz Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania
Pańskiego w Jacznie.
Wydarzenie, pomimo że
odbywa się w okresie postu przed świętem Piotra i
Pawła jest bardzo radosne.
Wierni proszą Boga i św.
Jana Chrzciciela o zdrowie i
wspomożenie.
- Dziękujemy księdzu Piotrowi za zaproszenie. Staramy
się uczestniczyć w uroczy-

stościach ważnych dla społeczności naszego powiatu,
zarówno tych sprawowanych
przez kościół katolicki, jak i
przez cerkiew prawosławną.
Bardzo bliskie są nam korzenie historyczne – stwierdził
Jerzy Białomyzy, wicestarosta sokólski.

Zwieńczeniem uroczystości była procesja połączona
z czytaniem fragmentów
Ewangelii.
Sylwia Matuk
fot. Maciej Białobłocki,
Mateusz Zalewski
Fb Powiat Sokólski

Kultura

PeDeK zaprasza na bałkańskie folki
W ramach corocznej, prestiżowej PODLASKIEJ OKTAWY KULTUR Powiatowy Dom Kultury w Sokółce zaprasza 24 lipca na spotkanie z bałkańskim folklorem. O godz. 19.00 na placu przed Starostwem Powiatowym
zaprezentuje się zespół wokalno-taneczny TEKSTILAC z Czarnogóry.
Za organizacją festiwalu na ludową nutę na Podlasiu stoi Podlaski Instytut
Kultury w Białymstoku (wcześniejsza nazwa Wojewódzki Ośrodek Kultury
i Animacji - WOAK), sokólską edycję organizuje PDK.
Wywodzący się z miasta Bijelo Polje w Czarnogórze zespół prezentuje pełen
pasji bałkański folklor. Grupa istnieje od 58 lat. Przez ten czas w zespole tańczyło i śpiewało ponad 4 tys. osób. Tekstilac ma na koncie liczne koncerty na
festiwalach, udział w istotnych wydarzeniach kulturalnych i gościnne występy
w całej Europie. Obecnie zespół tworzy ponad trzystu członków podzielonych
na sześć grup. Tekstilac to pasjonaci różnorodnego etnicznie folkloru. Ideą zespołu jest prezentacja na scenie bogatego programu artystycznego zainspirowanego lokalnymi tradycjami muzycznymi i tanecznymi oraz ocalenie ich od
zapomnienia. Repertuar grupy to udane połączenie tańców, pieśni i zwyczajów ludowych w spójną całość. Czarnogórskie rytmy i melodie, ludowe pieśni
i bogactwo oryginalnych strojów tworzą niezapomniany spektakl.
Czytamy na www.pikpodlaskie.pl.
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Wsparcie

Ponad 2 tysiące zł trafiło do puszek na rzecz Adasia
- Nadrzędnym celem spotkania była zbiórka pieniędzy dla fantastycznego,
dziesięcioletniego Adasia,
który od urodzenia cierpi
na zespół Pheln-McDermid.
Piłkarze „Sokoła” od zawsze
wspierali tego typu akcje i
zbiórki, dlatego i teraz nie

było z akcją charytatywną na
rzecz Adasia.
- Z propozycją zorganizowania spotkania zgłosił się
do nas pan Andrzej Sadowski. Poinformował, że jest
już po rozmowach

Paulina Zielenkiewicz, mama Adasia: Dziękuję wszystkim za wsparcie i za udział w meczu. Jesteście cudowni.
Dzięki Wam Adaś ma szansę na lepszą przyszłość.
musiałem długo namawiać
kolegów do sparingu – mówił po spotkaniu, Łukasz
Lenkiewicz, prezes KS „Sokół 1946 Sokółka”.
W niedzielę, na stadionie
OSiR-u w Sokółce, spotkali się nie tylko kibice piłki
nożnej, ale i ludzie o wielkich sercach. Przybyli na
mecz oldbojów KS „Sokoła
Sokółka” i „Jagiellonii Białystok”. Spotkanie połączone
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z przedstawicielami Stowarzyszenia Oldbojów Jagiellonii i ci chętnie przystali na
pomysł rozegrania meczu
towarzyskiego. Nam ta idea
również się bardzo spodobała – kontynuuje Łukasz.
Przyznał, że każdy mecz z
„Jagiellonią Białystok”, nieważne czy to oldboje czy
czynni piłkarze, jest dużym
wydarzeniem sportowym w
mieście.

Pomimo żaru lejącego się
z nieba, piłkarze obu drużyn nie oszczędzali się i
dali z siebie wszystko. Mecz
był bardzo zacięty, o czym
zresztą
świadczy
końcowy wynik,
3:2 dla drużyny

Zdecydowana
większość,
zaproszenie do meczu przyjęła jednak z wielkim entuzjazmem. Była to również
świetna okazja do spotkania
po latach – z uśmiechem
przyznaje prezes.

11 metrów strzelały karne
Łukaszowi Załusce, byłemu
bramkarzowi m.in. Jagiellonii, Legii Warszawa czy
Celticu Glasgow. Pięciorgu
najlepszym, KS „Sokół Sokółka” wręczył repliki piłki

Oldbojów Jagiellonii, chociaż nie o wynik tu chodziło,
a o szczytny cel. Spotkaniu
towarzyszyła przyjacielska i
sportowa atmosfera.
Wyrazy uznania należą się
piłkarzom z Sokółki, ponieważ było to ich pierwsze
spotkanie po kilkunastu latach. Zawodnicy oldbojów
Jagi regularnie biorą udział
w takich wydarzeniach i
wspólnie trenują od czasu do
czasu.
- Owszem, niektórzy koledzy starają się trzymać formę
poprzez regularne ćwiczenia
czy bieganie. Lecz wielu z
nas, w tym niestety także ja,
sport oglądamy już głównie w telewizji lub z trybun.

Bramki dla drużyny „Sokoła” strzelili: Karol Paszkowski i Adam Greś, po pięknym uderzeniu z 27 metrów.
Obroną „Sokoła” dyrygowali
Krzysztof Bach i Krzysztof
Stelmaszek, z kolei w bramce
walczył dzielnie Maciej Mackiewicz. W pomocy rządzili
Marek Bezubik, Damian Zacharz i Norbert Toczydłowski, a w ataku szarpał Piotrek
Andrzejewski.
- Wszyscy zawodnicy zasługują na ogromne brawa.
Dziękuję za ogromne zaangażowanie, walkę, charakter
i szacunek – dodał Łukasz.
Po spotkaniu dzieci mogły
spróbować swoich sił w rzutach karnych. Z odległości

nożnej z Mistrzostw Świata
2022 w Katarze.
Drużyna z Białegostoku
podarowała Adasiowi i jego
mamie piłkę i pamiątkową
koszulkę. To samo uczynił
sokólski klub za pośrednictwem wieloletniego piłkarza
i trenera „Sokoła” Zdzisława
Sidorowicza. Ponadto klub
przekazał rodzinie chłopca
1000 zł.
Towarzyskie spotkanie zakończono wspólnym poczęstunkiem.
- Zgodnie stwierdziliśmy,
że powinniśmy spotykać
się częściej. Z ust każdego
padła deklaracja obecności
przy kolejnej okazji. A na tę,
mam nadzieję, nie będziemy
musieli czekać długo - zakończył prezes sokólskiego
klubu.
Wydarzenie objął patronatem honorowym Piotr
Rećko, Starosta Sokólski.
Organizatorami był: Powiat
sokólski, gmina Sokółka i
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sokółce.
Sylwia Matuk
fot. Sokół Sokółka
Fb Powiat Sokólski
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Wsparcie

Edukacja

Popłynęło blisko 11 l krwi

Małgosia i jej międzynarodowy sukces

osób zdrowych na rzecz osób
potrzebujących krwi oraz pozyskanie nowych dawców.
Do zbiórki przyłączyli się
pracownicy Starostwa Powiatowego oraz mieszkańcy
Powiatu.
W sumie 24 dawców oddało 10,8 litra krwi, a 4 osoby
złożyły deklarację zostania
potencjalnymi dawcami.
Mateusz Zalewski,
fot. Piotr Białomyzy
Fb Powiat Sokólski

W Powiecie

Biała flaga na kąpieliskach
W regionie mamy kilka kąpielisk, ale tylko trzy z nich
- w Sokółce, Karpowiczach i Krynkach - są oficjalnie dostępne dla mieszkańców w tym sezonie. Kontrolę nad
stanem wody pełni Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna w Sokółce.
- Woda w tych akwenach
została przebadana. Stan jej
jakości oceniono na dobry.
Do końca sezonu przeprowadzone zostaną jeszcze kilkukrotnie badania kontrolne,
w Sokółce trzy i w Karpowiczach, dwa – informuje pracownik PSSE w Sokółce.
Kąpielisko w Sokółce zaprasza do korzystania do
31 sierpnia, w godz. 10.0018.00. Nad bezpieczeństwem
kąpiących czuwa dwóch ratowników. Jak co roku wyznaczono obszar bezpieczny.
Plażowicze mogą też odpłatnie skorzystać z kajaków bądź
rowerków wodnych, w godzinach pracy wypożyczalni.
Na zalewie w Karpowiczach (gm. Suchowola),
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również możemy kąpać się
bezpiecznie do 21 sierpnia,
pod okiem ratowników (środa - piątek 12:00-18:00, sobota - niedziela 11:00-18:00).
Atrakcją jest nowo powstały
bezpłatny dmuchany park
wodny z torem przeszkód,
zjeżdżalniami, trampoliną i
pomostami (wyłącznie dla
osób umiejących pływać, powyżej 7. roku życia).
Z kolei mieszkańcy Krynek
mogą w upalne dni (do 31
lipca) skorzystać z odkrytego
basenu miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Nad bezpieczeństwem czuwa ratownik, codziennie w godzinach
10:00-18:00. Zaś kąpiel w zalewie w Krynkach jest zabroniona.

Już kolejny raz uczniowie
sokólskiego
Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego udowadniają, że
mają talenty plastyczne. Jurorzy 52. Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego Pentel docenili pracę plastyczną pt. „Friends”, wykonaną
przez Małgorzatę Łowczecką, pod opieką artystyczną
Sylwii Szomko, przyznając
nagrodę GOLD.
Konkurs
sponsorowany
jest przez japońską fundację wspierającą edukację artystyczną we współpracy z
MSZ Japonii, Ministerstwem
Edukacji, Kultury, Sportu,
Nauki i Technologii Japonii,
gazetą Yomiuri Shimbun,
Japońską Federacją Projektowania Artystycznego, Stowarzyszeniem
Japońskiej
Edukacji Artystycznej oraz
firmą Pentel Co., Ltd.
fot. torstensimon/Pixabay

,,Twoja krew moje życie”
– pod takim hasłem zorganizowano akcję krwiodawstwa, która odbyła się przed
Starostwem
Powiatowym.
Wydarzenie zainicjował Piotr
Rećko, Starosta Sokólski, we
współpracy z Klubem HDK
PCK przy Starostwie Powiatowym w Sokółce oraz RCKiK w Białymstoku.
Akcja miała na celu zebranie
jak największej ilości krwi od

W Korycinie znajdują się
dwa akweny, które mimo
popularności wśród plażowiczów, nie są oficjalnymi kąpieliskami. Jest w nich zakaz
kąpieli, ratowników również
tam nie ma.
- Korzystanie z tych zbiorników odbywa się jedynie na
własną odpowiedzialność.
Trzeba zachować zdrowy rozsądek i ostrożność – poinformował Mirosław Lech, wójt
gminy Korycin.
Gmina Janów również posiada zalew, który jest zbiornikiem retencyjnym w nurcie
rzeki Kumiałka. Jak przekazują miejscowe władze, nie
jest przystosowany do celów
rekreacyjnych. Wykorzystywany jest głównie pod kątem
wędkarskim. Kąpiel w nim
jest surowo zabroniona.

Prace na konkurs spływają z
całego świata. Ma on na celu
rozbudzenie wrażliwości i
inspirowanie do działania
młodych uczestników. Dzieci przenoszą na papier świat
widziany swoimi oczami,
przepełniony miłością, magią i szczerością.
Wyróżnieni dziecięcy autorzy otrzymują prestiżowe

medale i certyfikaty, które
stanowią dowód uznania i
motywują do dalszej pracy
twórczej.
Tegoroczny sukces, to
nie pierwsze wyróżnienie
uczniów SOSW. W ubiegłym
roku po laur sięgnął Kamil
Zawadzki.
Opr. Sylwia Matuk,
fot. SOSW
Fb Powiat Sokólski

Wakacje

Lato z Biblioteką
Biblioteka Publiczna w Sokółce, jak co roku w czasie
wakacji, zaprasza najmłodszych czytelników na zajęcia
z cyklu „Lato z Biblioteką”.
Pierwszą podróż do krainy
„Niezapomnianych
bajek
babuni” milusińscy z pomocą animatorki Anny Zatorskiej odbyli do wyjątkowego świata bajki „O rybaku i
złotej rybce”. Maluchy wzięły
udział w wielu kreatywnych

zabawach, czekał także na
nie książkowy kącik przygotowany przez panie bibliotekarki.
Zajęcia organizowane są
ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi pozyskanych
przez Oddział dla Dzieci
Biblioteki Publicznej w Sokółce.
źródło: Biblioteka Publiczna
w Sokółce

Sylwia Matuk
Fb Powiat Sokólski
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Sprawy społeczne

Letni wypoczynek połączony z rehabilitacją
Grupa 23 podopiecznych
Stowarzyszenia na Rzecz
Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” 27 czerwca w sokólskim
SOSW rozpoczęła tygodniowe półkolonie – letni wypoczynek połączony z rehabilitacją. Uczestnicy brali udział
w wypoczynku, na który
składało się wiele atrakcyjnych propozycji.
Pierwszego dnia odbyły się
warsztaty i zajęcia specjalistyczne prowadzone przez
kadrę ośrodka. Ich tematyka była różnorodna, dostosowana do potrzeb i możliwości
psychofizycznych
uczestników. Odbyły się zajęcia polisensoryczne w sali
doświadczania świata, zajęcia teatralne, taneczne, rekreacyjno-sportowe, warsztaty ceramiczne. Ponadto
przeprowadzono dodatkowe
zajęcia indywidualne z elementami Terapii taktylnej,
Biofeedback, Neuroflow i SI.

Drugiego dnia szczególnie
miłą niespodzianką był wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego na spotkanie
z alpakami. Przesympatyczne zwierzęta bardzo szybko zdobyły serca naszych
podopiecznych. Uczestnicy
mogli nie tylko je nakarmić
słodką marchewką, ale też
przytulić, pogłaskać i wyprowadzić na spacer. Alpaki bardzo chętnie pozowały
również do wspólnych zdjęć.

W kolejnym dniu zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczne i
muzyczne. Dzieci poznawały
walory smakowe soków owocowo-warzywnych i deserów,
wykonały prace inspirowane
letnią łąką i wspólnie muzykowały.
Kolejnego dnia atrakcje
czekały na uczestników w
Stadninie koni w Kraśnianach. Zajęcia z hipoterapii
oraz bezpośredni kontakt ze
zwierzętami dały dzieciom
wiele radości. Korzystały też
z wielu atrakcyjnych urządzeń terenowych oraz sprzętu sportowego. W trakcie pobytu niezapomnianą atrakcją
były również warsztaty sztuk
cyrkowych oraz ciekawe gry
i zabawy na świeżym powietrzu przygotowane przez
właścicieli.
Ostatniego dnia odbyło się
spotkanie z funkcjonariuszami Policji, które miało na celu

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON w konkursie ogłoszonym przez Starostę Sokólskiego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce oraz środków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” zorganizowane we współpracy ze Starostą Sokólskim i Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno–Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce

Wrzuć na LUZ ;)

Dobranoc,
Punpunie
Przez ostatnie lata, mój
przyjaciel – Kotlet – pod
względem fryzury traktował
siebie bardzo „owieczkowato”. Hodował włosy aż za ramiona, a potem golił się na
łyso. Przez ostatni rok jednak, Kotlet regularnie zacinał
się maszynką upodabniając
swoją głowę do jajka. Poza
sporadycznym oślepianiem
kierowców swoją łysiną nie
robił nikomu krzywdy, więc
nie zwróciłbym na to uwagi,
gdyby sam nie zaczął tematu.
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Siedzieliśmy sobie na ławeczce na dziadkowym ranczu i piliśmy sok sfermentowanej natury, ponieważ po
ciężkim dniu nicnierobienia
trzeba się było zrelaksować.
– Ej, czy ja z długimi włosami wyglądam jak żul? – spytał
mnie nagle.
– Wyglądasz jak ty z długimi włosami. A co?
Zmarszczył czoło.
– Wiesz co, czasami lubię po
cichu zrobić jakiś dobry uczynek. Włosy mi bardzo szybko
rosną, więc pomyślałem, że
będę je hodować i oddawać
na peruki.
– Ostatnio cały czas latasz
łysy – zwróciłem uwagę.
– Wiesz co, nikt mnie nie py-

tał po co hoduję włosy. Każdy
tylko mówił, że wyglądam jak
śmierdzący metalowiec, jak
żul albo jakiś dewiant. Chciałem tylko komuś pomóc. Jeśli
chcesz popełnić dobry uczynek, będzie ciebie to kosztować. Jeden dobry uczynek, to
niechęć wielu osób.
Zacząłem się zastanawiać,
czy ludzie zasługują na dobro.
Kurczę.
Zasmuciłem się, spojrzałem
na dach domu. Przysiadł tam
jakiś dziwny ptak. Z daleka
wydawało się, że miał rogi.
Pewnie kolejny eksperyment
dziadka Kotleta...
Milczeliśmy.
Usłyszałem
przekleństwo. Odwróciłem
głowę i zobaczyłem swego

przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania czasu w
okresie wakacyjnym. Uczestnicy półkolonii byli bardzo
zaciekawieni, dzielili się
swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, a
także zadawali pytania. Spotkanie wzbudziło wiele emocji, gdyż podopieczni mieli
możliwość wejścia do radiowozu, włączenia sygnałów
świetlnych i dźwiękowych.
Ogromne zaciekawienie wywołało bliskie spotkanie z
nietypowym gościem - psem
policyjnym.
Uwieńczeniem półkolonii
była pożegnalne ognisko, a
następnie udział w grach i
zabawach sportowych.
Na zakończenie podopieczni otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, osobom i instytucjom, które współpracowały
przy organizacji półkolonii:
Staroście
Sokólskiemu,
Burmistrzowi
Suchowoli, Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Sokółce, Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON
w Białymstoku, Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Sokółce, Rodzicom dzieci ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Sokółce, Nauczycielom i
Wolontariuszom pracującym na półkolonii.
Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia na Rzecz
Wspierania Osób
Niepełnosprawnych
„Pod Skrzydłami” w Sokółce

ulubionego emeryta, który
wyciągał z kurnika skrzynkę
z jakimiś roślinami. Podszedł
do nas.
– Ej, młodzi. Pomożecie mi
potem zasadzić to nad Biebrzą?
– Jasne – zgodziłem się – Co
to w ogóle jest? Nigdy nie widziałem takich kwiatków.
– Ato takie coś, co se rosło
i wyginęło przez ludzi. Całkiem niedawno. Więc postanowiłem zrobić dobry uczynek.

– Nie szkoda zachodu? –
spytał Kotlet starego Kotleta.
– Naplułem ewolucji w
twarz, wywołam chaos w świecie nauki i upiększę okolicę i
wywołam zgorszenie wśród
ekologów. No to oczywiste,
że tego zachodu nie szkoda.
Spojrzeliśmy po sobie.
W ustach dziadka dobro
brzmiało jak zło.
– Wchodzimy w to – powiedziałem wraz ze swoim przyjacielem.
Kamyk

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

ISSN 2450-599X

11 lipca 2022 r.

11

Rolnicy z Powiatu Sokólskiego licznie reprezentowali nasz region w
tegorocznej XXVIII Regionalnej Wystawie Zwierząt
Hodowlanych i Dniach z
Doradztwem Rolniczym.
Wspomniani, uhonorowani hodowcy owiec to Marcin Woroniecki ze Starej
Rozedranki, którego owca
rasy corriedale zdobyła superczempiona i Mieczysław
Raczkowski z Sierbowiec.
Jego tryk rasy wrzosówka
również zdobył superczempiona. Matka owca rasy
wielkopolskiej z hodowli
Adama Płaskowickiego z
Osmołowszczyzny uzyskała
tytuł czempiona, a matka
rasy corriedale Bogusława
Bilmina z Bilmin, tytuł wiceczempiona.
W wystawie wziął udział
również hodowca bydła
mięsnego Piotr Kraśnicki z
Ostrej Góry oraz hodowcy
koni: Piotr Majewski z Brzozowa, Krystian Jaroszewicz z
Suchowoli, Czesław Białous
ze Szczuk i Paulina Karaś z
Sokółki.
Wszyscy rolnicy, reprezentujący Powiat Sokólski,
otrzymali z rąk Radnej Bożeny Jolanty Jelskiej-Jaroś
nagrody i dyplomy ufundowane przez Zarząd Powiatu
Sokólskiego z Piotrem Rećko, Starostą Sokólskim na
czele.
W tym roku puchary zostały zastąpione nagrodami
rzeczowymi - artykułami
gospodarstwa domowego.
Jak zaznaczyła Bożena Jelska-Jaroś, przygotowano je
z myślą o żonach hodow-

Rolnictwo

Nasi hodowcy wrócili z Szepietowa z laurami
ców, które zostały w domu i
na czas nieobecności mężów,
muszą zastąpić ich w pracach
gospodarczych.
- Przez wszystkie lata istnienia wystawy, prezentowałam
na niej swoje zwierzęta, trzo-

kałam na te nagrody. Teraz
również cały rok czekam na
to wydarzenie, chociaż już w
innej roli. Na to żeby spotkać
się z rolnikami, którzy promują Powiat Sokólski i po-

dziękować im za naprawdę
ciężka pracę - z sentymentem mówi Radna.
Przygotowanie zwierząt do
takiej wystawy i sam transport jest olbrzymim wysiłkiem. Tym bardziej pani
Bożena jest wdzięczna rolnikom za tak liczny, rokroczny
udział. W rozmowie z nami
wyraziła nadzieję, że do hodowców bydła mięsnego,
koni, owiec i drobiu, w przyszłym roku dołączą również
mleczarze z naszego Powiatu.
Tym bardziej, że mają wysokie wyniki w produkcji.
Celem wystawy organizowanej od lat w Szepietowie
jest promocja rolnictwa oraz
prezentacja i uhonorowanie

najpiękniejszych
okazów
zwierząt hodowlanych.
Wieloletnia tradycja, wysoki poziom oraz atmosfera towarzysząca wystawie i
targom, co roku przyciąga
tłumy odwiedzających i rekordową liczbę wystawców.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie gości rolników, a także
krajowych i zagranicznych
przedstawicieli agrobiznesu. Kontakty zawarte przy
okazji tego jednego z największych wydarzeń sektora
rolniczego, owocują przedsięwzięciami budującymi
infrastrukturę polskiego rolnictwa. Jest to wielkie święto
hodowców.
Patrycja A. Zalewska
fot. Łukasz Mucuś
Fb Powiat Sokólski

dę chlewną. Zarówno jako
Prezes Podlaskiego Związku
Hodowców Trzody Chlewnej w Białymstoku jak i indywidualnie. Zdobywałam
czempiony i superczempiony
- wspomina Członek Zarządu Powiatu, która tym razem na wystawę przyjechała
w roli samorządowca.
Od 8 lat z powodu ASF trzoda chlewna nie jest wystawiana na targach. Jako hodowca
boleje nad tym Jelska-Jaroś,
ale jednocześnie, jak mówi,
jest zaszczycona możliwością
wręczenia nagród innym hodowcom z naszego Powiatu.
- Wiem jak miło być docenionym, kiedyś sama cze-

Wystawa

Ulotność chwil zaklęta w kadrze
Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza na wystawę
fotografii Agnieszki Nowik,
pt. „Powrót do przeszłości”.
Fotografka pięć lat temu
przewróciła swoje życie zawodowe do góry nogami
i poświęciła się całkowicie
pasji fotograficznej. Ukochała szczególnie dziecięce
sesje, które stały się zapisem
i utrwaleniem piękna ulotnych chwil.
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Wystawę można oglądać
do końca lipca, w godzinach
pracy Biblioteki.
źródło: PB w Sokółce
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