Małgorzata Ejsmont i Krzysztof Krasiński z odznaczeniem państwowym
Otwarcie inwestycji na odcinku drogi woj. nr 670 Suchowola – Dąbrowa Białostocka
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Ograbiono dzieci z możliwości nauki

Pomyślnego nowego roku...
SZKOLNEGO

Święto naszego powiatu za nami!
8 września 2022 r.

Rozwój

Kraina Czterech Kultur

W Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się pierwsze spotkanie
informacyjno-warsztatowe zaplanowane w ramach konsultacji społecznych przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
Spotkanie skierowane
było do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, mieszkańców
oraz przedsiębiorców.
– Rozpoczynamy cykl spotkań. Naszym celem jest
poznanie potrzeb powiatu
i jego mieszkańców po to, by
wiedzieć, jak ma się kształtować strategia, co mamy w niej
ująć i w którym kierunku ma
się rozwijać Lokalna Grupa
Działania – otworzył spotkanie Piotr Rećko, Prezes
Zarządu LGD „Kraina Czterech Kultur”.
Lokalna Grupa Działania
to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego najczęściej na obszarach miejskich
i wiejskich, zrzeszającego
przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców
danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich.
Piotr Rećko akcentował, że
LGD zostało założone, żeby
zintegrować cały Powiat,
by nie był – jak teraz – rozczłonkowany na kilka LGD
(obecnie działają dwie grupy). Chodzi o to, by działania gmin objętych LGD były
spójne, kompatybilne i integrowały społeczność lokalną.
– LGD „Kraina Czterech
Kultur” stworzona została po
to, żeby uwzględnić czynniki
gospodarcze, społeczne i publiczne tych grup, do których chcemy dotrzeć. Żadna
gmina z naszego powiatu nie
zostanie wykluczona. Nowe
regulacje, na których oparte
są LGD, pozwalają Powiatowi
wypowiedzieć się za tę gminę,
która nie będzie chciała przystąpić do podpisanej umowy
o współpracę. Zaproszenie
kierujemy do każdej gminy,
żeby włodarze wszystkich
jednostek samorządów terytorialnych wzięli czynny
udział w tworzeniu LSR –
podkreślił Prezes LGD.
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Szanowni Państwo,

Celem Lokalnej Strategii
Rozwoju (LSR) jest prawidłowe i trafne zdefiniowanie potrzeb oraz problemów
mieszkańców obszaru objętego LSR, ustalenie i podtrzymanie kanałów obustronnej komunikacji, określenie
niewykorzystanych zasobów
oraz lokalnego potencjału,
precyzyjne określenie i skonkretyzowanie interesariuszy.
Lokalna Strategia Rozwoju
jest dokumentem oddolnie
tworzonym przez społeczność lokalną (sektor społeczny, gospodarczy i publiczny)
dla danego obszaru wiejskie-

go, określającym kierunki
jego rozwoju na podstawie
przeprowadzonej diagnozy
obszaru oraz identyfikacji lokalnych potrzeb.
– Jesteście solą tej ziemi i za
chwilę będziecie o wszystkim
decydować, dlatego też to, co
w tej chwili robimy, jest po
to, żebyście swoimi młodymi
i mądrymi umysłami pokazali nam obszary, które zdecydowanie wymagają wzmocnienia. Wasz głos jest bardzo
ważny. A integracja młodych
ludzi ze starszym pokoleniem
jest wręcz niezbędna, żeby
nasz powiat harmonijnie się
rozwijał – akcentował Jerzy
Białomyzy, Wiceprezes Zarządu LGD.

Andrzej Kamiński, Prezes
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
„Radość Życia” w Dąbrowie
Białostockiej, dodał: – Mam
nadzieję, że działań skierowanych bezpośrednio do
osób niepełnosprawnych będzie wiele i będziemy mogli
korzystać ze środków przeznaczonych nie tylko na realizację działań miękkich, ale
też infrastrukturalnych.
Badania ankietowe przeprowadzane są w ramach
prac nad Lokalną Strategią
Działania LGD „Kraina Czterech Kultur”, która umożliwi

w przyszłości finansowanie
działań na obszarze objętym
LSR. Ankieta dotyczy opinii
na temat problemów, potrzeb
i uwarunkowań występujących na obszarze powiatu.
LSR, przy pracach nad którą
ankieta zostanie wykorzystana, będzie dokumentem od
podstaw przygotowywanym
z mieszkańcami i dla mieszkańców powiatu.
Ankietę w formie papierowej można wypełnić na spotkaniach
konsultacyjnych
odbywających się w poszczególnych gminach, a forma
elektroniczna zostanie udostępniona na stronie Stowarzyszenia LGD „Kraina Czterech Kultur” oraz na stronach

chyba nie można było lepiej pożegnać kończącego się lata.
Wespół z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz Powiatowym Domem Kultury w Sokółce zorganizowaliśmy Podlaski Piknik Rodzinny – prawdziwe święto naszego
powiatu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do współtworzenia tego wydarzenia, a jest ich cała lista – od zespołów
i grup występujących na scenie po Koła Gospodyń Wiejskich,
pracowników starostwa i jednostek podległych, wolontariuszy,
rękodzielników, konkursowiczów... Z rozmów z Państwem
podczas pikniku wiem, że wspaniale spędziliście z nami czas,
zwłaszcza że zadbaliśmy o aurę ;)
Dziękujemy za liczne przybycie, widzimy się, mam nadzieję,
za rok!
Co jeszcze się ostatnio wydarzyło w naszym Powiecie? Wystartowało LGD Kraina Czterech Kultur, które ma za zadanie
wspomagać współpracę z gminami w obszarach gospodarczych, społecznych i publicznych.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

internetowych samorządów
objętych działalnością LSR.
Najbliższe spotkania informacyjno-warsztatowe
odbędą się: 12.09. w Urzędzie Gminy w Korycinie,
13.09. w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Kuźnicy,
14.09. w Urzędzie Gminy
w Nowym Dworze, 15.09.
w Urzędzie Gminy w Sidrze,
16.09. w Urzędzie Gminy
w Szudziałowie.
Stowarzyszenie LGD „Kraina Czterech Kultur” współfinansowane jest ze środków UE w ramach działania
19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” dla poddziałania
19.1 „Wsparcie Przygoto-

wawcze” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Typy działań w okresie programowania 2021-2027: infrastrukturalne: drogi (budowa, przebudowa, remonty),
infrastruktura turystyczna
i rekreacyjna, infrastruktura
kulturalna, rewitalizacja –
nadanie nowych funkcji budynkom, placom lub innym
miejscom, projekty służące
poprawie
bezpieczeństwa
publicznego, termomodernizacja; działania społeczne:
wsparcie osób niepełnosprawnych, seniorów, usługi
opiekuńcze itp., działania
edukacyjne dotyczące kompetencji obywatelskich oraz
różnych form aktywności
społecznej (np. upowszechnianie wolontariatu w obszarze pomocy społecznej),
działania aktywizujące obywateli w inicjatywy sąsiedzkie,
międzypokoleniowe
i inne na rzecz społeczności
lokalnej; działania edukacyjne w zakresie: edukacji regionalnej, tradycji lokalnych itp.
Sylwia Matuk,
fot. Mateusz Zajczyk
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Edukacja

Szczęśliwego nowego roku... SZKOLNEGO
1 września uroczyście rozpoczęto rok szkolny 2022/2023. Na początku
odśpiewano tradycyjnie hymn Polski, wprowadzono poczty sztandarowe i dyrekcja powitała społeczność szkolną.

W Zespole Szkół w Suchowoli nowy rok szkolny zaczęło 176 osób.
W trakcie inauguracji Bożena Jolanta Jelska-Jaroś,
członek Zarządu Powiatu
Sokólskiego, odczytała list
okolicznościowy od Piotra
Rećko, Starosty Sokólskiego, w którym m.in. życzył
on wielu sukcesów uczniom
oraz kadrze nauczycielskiej.
Bożena Jolanta Jelska-Jaroś przypomniała, że
1 września obchodzimy także
rocznicę wybuchu II wojny
światowej, i zaproponowała
uczczenie tego minutą ciszy.
Wspomniała, że szkoła dostaje duże wsparcie ze strony
Powiatu Sokólskiego, który
utrzymuje nawet mało liczne
klasy.
– Trudno jest mi wyobrazić
sobie społeczność Suchowoli bez tej szkoły. Bardzo cieszymy się z naboru do klasy
pierwszej liceum. Jest niewielka, ale bardzo dobrze, że
została otwarta i że uczniowie mogą się tutaj kształcić.
Mamy 14 osób w I klasie
liceum i 18 osób w I klasie
technikum – mówiła Małgorzata Karczewska, dyrektor
szkoły.
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***
102 nowych uczniów Liceum
Ogólnokształcącego i 31 Szkoły Branżowej
I Stopnia przekroczyło po
raz pierwszy mury Zespołu
Szkół w Dąbrowie Białostockiej.
– Być człowiekiem to czuć,
że bierze się udział w budowaniu świata. Liczę na to, że
wy też będziecie ten świat
budować – zwrócił się do
młodzieży Jarosław Budnik, dyrektor Zespołu Szkół
im. N. Sulika w Dąbrowie
Białostockiej.
Dużym wydarzeniem będzie 60-lecie istnienia szkoły. Prawdopodobnie uroczystość połączona zostanie
z oddaniem do użytku wielofunkcyjnego boiska, które dzięki staraniom organu
prowadzącego, czyli Powiatu
Sokólskiego, jest obecnie budowane.
– Chciałbym pogratulować
dyrektorowi i gronu pedagogicznemu ogromnego sukcesu, jakim jest tegoroczny
nabór. Dziękujemy młodzieży za wybranie dąbrowskiej
szkoły. Ze swojej strony, jako
organ prowadzący, dołożymy

wszelkich starań, aby nauka
w szkołach w powiecie przebiegała jak najlepiej i żeby
jej poziom był wysoki. Żeby
uczniowie rozwijali swoje
pasje naukowe i sportowe,
czego znakiem jest budowa
wielofunkcyjnego boiska –
podkreślił Jerzy Białomyzy,
Wicestarosta Sokólski.
W szkole we współpracy
z MON realizowany będzie
nowatorski projekt branżowych oddziałów wojskowych. Weźmie w nim udział
część uczniów przygotowujących się do zawodu kucharza i mechanika samochodowego.
***
Uczniowie sokólskiego Zespołu Szkół Zawodowych
rozpoczęli rok szkolny.
– Lubię odwiedzać tę szkołę,
jest ona bliska mojemu sercu i jest jedną z najważniejszych placówek w powiecie
– akcentował Piotr Rećko,
Starosta Sokólski, podczas
inauguracji.
W ZSZ im. E. Orzeszkowej
w Sokółce nastąpiły zmiany
kadry nauczycielskiej. W nowym roku szkolnym w sokólskiej „zawodówce” uczyć się

będzie 303 uczniów, w tym
75 pierwszoklasistów.
***
Aż 364 uczniów wypełni
w tym roku szkolnym mury
Zespołu Szkół Rolniczych
im. mjr. H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce.
– Naród jest tak silny, jak
silne jest społeczeństwo.
Społeczeństwo nowoczesne,
wykształcone, otwarte na
świat, tolerancyjne. I tego
stara się uczyć nasza szkoła.
Staramy się być pomostem
między przeszłością a nowoczesnością – mówił Dariusz
Żołądkowski, dyrektor ZSR
w Sokółce.
Dzięki Powiatowi Sokólskiemu, który jest organem
prowadzącym
placówkę,
powstał łącznik rozwiązujący problem przemieszczania
się uczniów między szkołą
a halą sportową.
ZSR ma też nowego nauczyciela – Urszulę Sawoń, która
będzie uczyła architektury
krajobrazu.

ponad 420 uczniów. Nową
wicedyrektor została Ewa
Firs.
W inauguracji roku szkolnego uczestniczył także Daniel
Supronik, Dyrektor Wydziału Finansowego w Starostwie
Powiatowym i jednocześnie
dotychczasowy przewodniczący Rady Rodziców.
***
– Zachęcam, aby każdy
z was skorzystał w tym roku
szkolnym z ośrodka hipoterapeutycznego, który tworzymy w Geniuszach – mówił
Piotr Rećko, Starosta Sokólski, podczas inauguracji
roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.
Ośrodek
hipoterapeutyczny zostanie oddany do
użytku jeszcze we wrześniu.
Jego najważniejszymi komponentami będą konie oraz
wykwalifikowana kadra terapeutyczna.

Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego wicedyrektor Andrzej Szumiło
przeprowadził ślubowanie
klas pierwszych.
***
Nauczyciele i uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce powitali nowy
rok szkolny.
List okolicznościowy od
Starosty Sokólskiego został
odczytany przez Annę Martę
Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym
w Sokółce.
„Ogólniak” zasiliło 126
uczniów klas pierwszych.
Łącznie naukę w szesnastu
oddziałach pobierać będzie

Społeczność szkolną przywitała Elżbieta Szomko, dyrektor SOSW w Sokółce.
Naukę w placówce w tym
roku rozpoczęło 9 nowych
uczniów. Łącznie ośrodek
ma 127 podopiecznych,
w tym 59 w szkole podstawowej, 22 w szkole specjalnej przysposabiającej do
pracy, 13 w szkole branżowej
I stopnia, a 2 w domu realizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Pozostali to
10 przedszkolaków i 21 osób
realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.

K. Białomyzy, S. Matuk,
M. Zalewski, P.A. Zalewska,
E. Rapiej, fot. M. Zajczyk, Fb Powiat Sokólski

8 września 2022 r.

3

Od lat w literaturze i Internecie funkcjonuje błędna data
fundacji kościoła w Dąbrowie Białostockiej (wówczas
Małyszówce). Otóż wszyscy
(oprócz mnie od paru lat)
piszą, że sławny Piotr Wiesiołowski wystawił dokument w Grodnie 4 stycznia
1595 roku. Wynika to ze źle
odczytanego źródła. W oryginalnym dokumencie czytamy bowiem: „quartae calendae January”. Co nie oznacza
4 stycznia, tylko „czwarte kalendy stycznia”.
Pomyłka wynikała zapewne
z tego, że jest to bardzo archaiczny zapis odnoszący się do
kalendarza rzymskiego, stąd
już w XVIII w. nie potrafiono
tego właściwie odczytać, kopiując ów dokument. W rzeczywistości czwarte kalendy
stycznia 1595 roku przypadały na 29 stycznia.
Poniżej tekst oryginału
pergaminowego przetłumaczonego przez znakomitego
Tomka Jaszczołta:
Zygmunt III z Bożej łaski
król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki,
żmudzki, inflancki itd., oraz
dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów.
Oznajmujemy
niniejszym
naszym dokumentem, iż zo-

– Jest czas siewu, jest czas
zbioru i jest czas świętowania. Dziś akurat możemy
świętować to, że dzięki państwa ciężkiej pracy plony zostały zebrane. Z szacunkiem
i pokorą kłaniamy się w pas
rolnikom z gminy Dąbrowa
Białostocka za to, że dzięki ich
ciężkiej pracy możemy spokojnie patrzeć w przyszłość,
zrobić zakupy i mieć świadomość, że na naszym stole,
w naszych domach chleba
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Wydarzyło się...

Fundacja kościoła w Dąbrowie Biał.

stało nam okazane pismo papierowe, w którym urodzony
Piotr Wiesiołowski, podskarbi
Wielkiego Księstwa Litewskiego, nasz starosta kowieński,
rumborski oraz leśniczy nowodworski i perstuński, z mocy
prawa, które mu przynależy
z racji zarządzania leśnictwem,
nadał i dobrowolnie ofiarował
ufundowanemu przez siebie
kościołowi parafialnemu we
wsi Małaszówka, należącej do
tegoż leśnictwa nowodworskiego, 6 włók ziemi oraz młyn
z przyległym do niego stawem.
Prosił nas także tenże leśniczy
i podskarbi nadworny Wielkiego Księstwa Litewskiego, aby
erekcję tegoż kościoła w przerzeczonej wsi oraz nadanie
wspomnianych gruntów za
godne i przyjęte mieć oraz je pi-

smem naszym uznać, umocnić
i zatwierdzić, którego to pisma
treść co do słowa jest następująca:
Piotr Wiesiołowski, podskarbi
nadworny Wielkiego Księstwa
Litewskiego, starosta kowieński i rumborski oraz leśniczy
nowodworski i perstuński, czynimy wiadomym wszystkim,
którym wiedzieć potrzeba tym
moim niniejszym pismem, iż
gdy mi najjaśniejszy niegdyś
świętej pamięci król Stefan,
pan mój najłaskawszy dla moich wiernych zasług leśnictwo
nowodworskie ze wszystkimi
uprawnieniami do żywota mojego nadał, dlatego ja, chcąc
poddanych królewskich we
wspomnianej dzierżawie mojej ku świątyni jak i zarówno

ku Sakramentom Bożym przybliżyć, przywiedziony tą racją,
aby tamże we wsi Małaszówka
świątynię obrządku rzymsko-katolickiego dla leśnictwa nowodworskiego i perstuńskiego
na chwałę Boga najwyższego
erygować, tym samym prawdziwie w Imię Boże eryguję. Ponieważ zaś ta świątynia nie ma
żadnych dochodów dla umieszczonego przy niej proboszcza,
na mocy moich uprawnień ofiaruję, przy zatwierdzeniu przez
Jego Królewską Mość Pana
mego najłaskawszego, 6 włók
ziemi leżących w tejże wsi Małaszówka oraz młyn ze stawem
wodnym, który moim kosztem
był urządzony, do tegoż kościoła ustanawiam, funduję i przypisuję. Z których to sześciu włók
ziemi i młyna dochód na utrzymanie proboszcza do żywota
jego i na wszelkie potrzeby kościoła wieczyście przeznaczony
będzie. Zaś tenże proboszcz na
potrzeby kościoła winien będzie
się postarać o wikariusza, kantora i nauczyciela szkółki parafialnej i z tejże fundacji utrzymywać. Dla której rzeczy, na
większą pewność i świadectwo
niniejsze pismo własnoręcznie
podpisuję i pieczęcią umacniam, wspólnie ze szlachetnymi
i urodzonymi: panem Teodorem Chreptowiczem, referen-

Tradycja

Czas świętowania i wytchnienia
po ciężkiej pracy
nie zabraknie – w imieniu
swoim, Piotra Rećko, Starosty Sokólskiego, i całego Zarządu Powiatu Sokólskiego
podziękował rolnikom Jerzy
Białomyzy, Wicestarosta.

Wczoraj w Dąbrowie Białostockiej odbyły się dożynki
gminne. Świętowanie rozpoczęto liturgią w cerkwi pw.
św. Jana Teologa. Następnie
miało miejsce nabożeństwo

w koście pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika. Stamtąd, przy akompaniamencie
zespołu Narwianie, uczestnicy wydarzenia przenieśli się
na stadion miejski, aby tam
świętować zakończenie ciężkiej pracy na roli.
– Zawód rolnika przez wiele lat nie był doceniany, jego
ciężka praca również. Patrząc
na to, co się obecnie dzieje na
Ukrainie, w obliczu grożącego
wielu ludziom na świecie głodu rolnicza praca, plony czy
zboża zyskują na znaczeniu.
Oby te plony służyły zawsze
nam wszystkim i obyśmy nigdy głodu nie zaznali – podkreślił Romuald Gromacki,
członek Zarządu Powiatu.

darzem królewskim, Jakubem
Mańkowskim, dworzaninem
królewskim i panem Scipionem Campo, zgodnie czyniąc
zwyczajom i prawu. Dan
w Grodnie dnia dwudziestego
dziewiątego stycznia roku pańskiego tysiąc pięćset dziewięćdziesiątego piątego [29 I 1595].
U którego to pisma są odciśnięte cztery pieczęcie, zachowane w całości, a także umieszczone podpisy w porządku jak
następują: Petrus Wiessiołowski manu propria, Theodor
Chreptowicz manu propria,
Jakub Mańkowski ręką własną, Scipio Scipionowicz manu
propria. (...)
Na świadectwo czego ręką
naszą podpisujemy i pieczęcią
Wielkiego Księstwa Litewskiego opatrzyć polecamy. Dan
w Krakowie dnia dwunastego
kwietnia roku pańskiego tysiąc
pięćset dziewięćdziesiątego piątego [12 IV 1595], królowania
naszego polskiego roku ósmego,
szwedzkiego zaś drugiego.
Zygmunt król
Hieronim Wołłowicz, pisarz
Wielkiego Księstwa Litewskiego
Jego Królewskiej Mości
źródło: Fb G. Ryżewski

GRZEGORZ RYŻEWSKI
Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

Wiesława Burnos, członek Zarządu Województwa
Podlaskiego, także życzyła
w imieniu swoim i Marszałka, aby rolników nigdy nie
dotknęła żadna klęska żywiołowa i żeby plony zawsze były
obfite.
– Cieszę się, że uczestniczymy dziś wspólnie z wami
w święcie ukazującym waszą
całoroczną pracę. A jak wszyscy wiemy, praca na roli do
łatwych nie należy. To nie tylko praca z ziemią, ale też z żywiołami, na które człowiek nie
ma wpływu. Wielkie brawa
dla Państwa – zaznaczył Paweł Wnukowski, radny Sejmiku Województwa.
Podczas imprezy mieszkańcy mogli wziąć udział w turnieju wsi i odwiedzić stoiska
gastronomiczne, handlowe
i służb mundurowych. Na
scenie występowały zespoły.
Przewidziano też darmowe
zabawy dla dzieci.
Sylwia Matuk,
fot. Mateusz Zajczyk,
Fb Powiat Sokólski
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– Chciałbym podziękować bardzo serdecznie pani
Wiesławie Burnos, członkowi Zarządu Województwa
Podlaskiego, panu Arturowi
Kosickiemu, Marszałkowi
Województwa Podlaskiego,
panu Pawłowi Wnukowskiemu, radnemu Sejmiku Wojewódzkiego, i innym osobom,
które nas wspierały. Dziękuję
także wszystkim tym, którzy
ciężko pracowali podczas organizacji Pikniku – mówił na
jego otwarciu Piotr Rećko,
Starosta Sokólski.

Wydarzenie

Święto naszego powiatu za nami!
To była największa tego typu impreza organizowana przez Powiat Sokólski, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Powiatowy Dom Kultury w Sokółce. Podlaski Piknik
Rodzinny był świętem naszego powiatu i jednostek podległych,
a przede wszystkim świętem mieszkańców. Odbył się w minioną sobotę, 3 września. Przyciągnął tłumy.

towe, po infrastrukturalne
i drogowe. To bardzo dobrze nam się udaje, ale dziś
jest również moment, żeby
w nieco luźniejszej atmosferze spotkać się z państwem,
porozmawiać o kolejnych
potrzebach, które możemy
zaspokajać, o inwestycjach,
które możemy realizować
wspólnie dla dobra naszego
Powiatu. Bardzo się z tego
cieszę – mówił senator Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Gromko.

grupa artystyczna Cyrkplozja. Gwiazdą imprezy był
zespół Jorrgus, który porwał
publiczność do wspólnej zabawy.
***
Miłośnicy filmów i relaksu
na świeżym powietrzu mogli

***
Wyraził on także radość
z tego, że w każdym miejscu imprezy znajdowało się
coś, co zostało wytworzone
w powiecie sokólskim: rękodzieło, rzeźby czy rysunki.
Na przybyłych gości czekało
mnóstwo pyszności przygotowanych m.in przez Koła
Gospodyń Wiejskich. Czas
spędzony pod starostwem
umilały występy sceniczne,
w których trakcie zaprezentowało się wiele lokalnych
zespołów i grup artystycznych, w tym Studio Poezja
oraz Zespół Taneczny Studio
Poezja pod kierownictwem
Krzysztofa Zalewskiego, Rafała Supińskiego i Anny Kędyś-Arent. Można było też
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posłuchać: grupy Ad Rem
z Dąbrowy Białostockiej, Retro Bandu, Kapeli u Mundka, zespołu Exit z Krynek
czy Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Suchowoli. Wystąpił
też Jakub Jackiewicz „Abir”
– chrześcijański artysta rapujący. Ze swoim popisem
fire show zaprezentowała się

skorzystać z kina plenerowego. Wyświetlone zostały dwa
filmy: „W 80 dni dookoła
świata” i „Narodziny gwiazdy”.
***
Imprezę swoją obecnością
uświetnili: Piotr Rećko, Starosta Sokólski, Artur Kosicki, Marszałek Województwa

Podlaskiego, Wiesława Burnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Bogusława Szczerbińska, drugi
Wicewojewoda
Podlaski,
Mariusz Gromko, senator
Rzeczypospolitej Polskiej,
Marek Siniło, wiceprezes
Podlaskiej Izby Rolniczej, Jerzy Białomyzy, Wicestarosta
Sokólski i Bożena Jolanta Jelska-Jaroś, członek Zarządu
Powiatu Sokólskiego. Była
to okazja do porozmawiania
z samorządowcami.
***
– Na co dzień zajmujemy się
funduszami, które możemy
pozyskać dla Powiatu Sokólskiego. Z tego realizowane są
bardzo ważne inwestycje: od
edukacyjnych, przez spor-

***
Bogusława Szczerbińska,
drugi Wicewojewoda Podlaski, w pięknych słowach wypowiedziała się o rodzinie.
Wyraziła przekonanie, że
gdyby zapytała kogokolwiek
z obecnych, co jest najważniejsze w życiu, większość
powiedziałaby, że rodzina.
Dodała, że właśnie dlatego
należy dbać o rodzinę w każdym znaczeniu tego słowa,
wspólnie się cieszyć, bawić
i przeżywać radości.
***
W trakcie pikniku rozstrzygnięto kilka konkursów,
w tym kierowany do dzieci,
polegający na stworzeniu
prac plastycznych, którego
hasło przewodnie brzmiało: „Najpiękniejsze miejsce
w Powiecie Sokólskim”. Zainicjował go Piotr Rećko,
Starosta Sokólski. Konkurs
miał na celu zaktywizowanie dzieci, oderwanie ich
od urządzeń mobilnych
i pokazanie piękna miejsca,
w którym żyjemy. Nagrody
małym twórcom ufundował
Zarząd Powiatu Sokólskiego
oraz Urząd Marszałkowski.
W kategorii klas 0-4 I miejsce zajęła Julia Joszczyk,
II – Jakub Szyszko, a III –
Wiktoria Kiejko. W klasach
5-8 I miejsce przyznano Kacprowi Szyszko, II – Kornelii
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Matuk, a III – Paulinie Czaplejewicz. Nagrodę specjalną za najpiękniejszą pracę
otrzymała Barbara Iłendo.
***
Rozstrzygnięto też konkurs
dedykowany Kołom Gospodyń Wiejskich. I miejsce
w kategorii na najlepszą babkę ziemniaczaną zdobyły ex
aequo: KGW w Wojnowcach
„Wojowniczki”, KGW w Cimaniach „Magiczne Cimanie”
i KGW w Racewie. Pierwszą
nagrodę w konkursie na naj-

pyszniejszy bigos przyznano:
KGW w Klimówce, KGW
w Boguszach i KGW w Kwasówce „Warkocze i Falbanki”.

Podczas imprezy Starosta
Sokólski wręczył grupie Studio Poezja nagrodę specjalną
– statuetkę „Sokoły 2022”.
Honorowe „Sokoły 2022”
trafiły także do wójta Kuźnicy, Pawła Mikłasza, za owocną współpracę z powiatem.
***
– Cieszymy się, że na pikniku pojawiło się tak wielu
mieszkańców powiatu sokólskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie bawili
się przy muzyce, dobrym
jedzeniu, brali udział w konkursach i integrowali się na
tej wyjątkowej imprezie –
mówił Starosta Sokólski.
tekst: K. Białomyzy,
fot. Ref. Promocji,
Fb Powiat Sokólski
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Żegnamy

Z głębokim żalem żegnamy
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu śp. MARIANA
LICHANÓW, wieloletniego pracownika i Kierownika Referatu Budownictwa,
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, stale współpracującego z Powiatem Sokólskim.
Przez wiele lat z niezwykłym zaangażowaniem służył sprawom Powiatu Sokólskiego i jego mieszkańcom. Był oddanym pracownikiem i wspaniałym człowiekiem, a prywatnie kochającym mężem i ojcem.
Żegnamy człowieka wszechstronnego, pomocnego i cierpliwego. Będzie nam
brakowało Jego ciepła, serdeczności, uśmiechu i życzliwego słowa, które co
dzień miał dla każdego.

Delegacja ze Starostwa Powiatowego w Sokółce w osobach Krzysztofa Krasińskiego, Przewodniczącego Rady
Powiatu Sokólskiego, i Zbigniewa Dębki, Dyrektora
Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym w Sokółce, oraz ułanów z Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im.
10 Pułku Ułanów Litewskich
zapaliła znicze na grobach
żołnierzy spoczywających na
sokólskiej nekropolii. Starosta Sokólski odwoływał się
do rocznicy zbrodniczej napaści Niemiec na Polskę.
– Historia jest nauczycielką życia. Ważne jest wyciąganie wniosków z września
1939 roku. Musimy pamiętać o tym trudnym czasie
w naszych dziejach, o tym,
że hitlerowskie Niemcy i stalinowska Rosja zniszczyły
dużą część naszego społeczeństwa, naszego narodu –
mówił Piotr Rećko, Starosta
Sokólski.
Pamięć o tych tragicznych
wydarzeniach przywoływana była przy każdej okazji,
m.in. podczas apeli rozpoczynających nowy rok szkol-
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Rocznica

Ograbiono dzieci z możliwości nauki
83 lata temu wybuchła II wojna światowa. Jak co roku w powiecie sokólskim uczczono pamięć walczących o wolność i niepodległość Ojczyzny.
ny. Przypominano o tym, że
83 lata temu polskie dzieci
nie mogły rozpocząć nauki
jak zawsze, zostały ograbione z możliwości dorastania
w warunkach pokoju, a wiele spośród nich w ogólne
nie doczekało końca wojny.
W tym kontekście nie sposób nie odnieść się do współczesności i toczącego się od
lutego konfliktu w Ukrainie,
który wybuchł wbrew nadziejom, że wiek XXI będzie
w Europie wiekiem pokoju.
– W 83. rocznicę zaatakowania Polski przez Niemcy
pragniemy złożyć hołd żołnierzom, którzy spoczywają
na sokólskiej ziemi. Odwiedziliśmy groby między innymi Stanisława i Konstantego
Kalinowskich, oficerów Wojska Polskiego. Obydwaj byli

mieszkańcami Sokółki, a we
wrześniu 1939 roku brali
udział w obronie Rzeczypospolitej Polskiej. Stanisław
Kalinowski w stopniu plutonowego został powołany do
5 Pułku Piechoty Legionów

w Wilnie i po 17 września bronił tego miasta przed Sowietami. Wcześniej był uczestnikiem Bitwy Warszawskiej
i Niemeńskiej – mówił mjr
Piotr Horsztyński, dowódca Sokólskiego Pododdzia-

łu Kawalerii im. 10 Pułku
Ułanów Litewskich.
Na cmentarzu we wspólnym
grobie pochowany jest rodzony brat Stanisława, rotmistrz
Konstanty Kalinowski, oficer
10 Pułku Ułanów Litewskich,
który służył w nim ponad
20 lat. Brał udział w wojnie
obronnej, potem przedarł się
na zachód, gdzie był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych.
Powrócił do Polski w 1985
roku.
Sylwia Matuk,
fot. Mateusz Zajczyk
Fb Powiat Sokólski
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Rozwój

Otwarcie inwestycji na odcinku drogi wojewódzkiej nr 670
Suchowola – Dąbrowa Białostocka
Oficjalnie otwarty został fragment wyremontowanej drogi wojewódzkiej nr 670.
– Jako Powiat Sokólski
mamy świadomość, że momenty, kiedy są budowane
drogi wojewódzkie, to są historyczne chwile. Ta kadencja to tak naprawdę pasmo
sukcesów, jeżeli chodzi o budowę dróg wojewódzkich.
Nie byłoby to możliwe, gdyby
nie Artur Kosicki, Marszałek
Województwa Podlaskiego,
Paweł Wnukowski, radny
Sejmiku
Wojewódzkiego,
i Wiesława Burnos, członek
Zarządu Województwa Podlaskiego – z zadowoleniem
powiedział Piotr Rećko,
Starosta Sokólski.
Oddany fragment wyremontowanej drogi wojewódzkiej nr 670 to ponad
trzykilometrowy
odcinek
drogi biegnący od Osowca
w kierunku granicy państwa. Inwestycja kosztowała
ponad 3,4 mln zł. Oprócz

nawierzchni zmodernizowane zostały pobocza i zjazdy,
wyprofilowano także rowy.
Była to ostatnia inwestycja
na drodze wojewódzkiej
nr 670, kończąca modernizację 20-kilometrowego odcinka pomiędzy Suchowolą
a Dąbrową Białostocką.
– Cieszę się, że dziś, po
trzech latach, możemy się
razem spotkać i świętować
otwarcie nowo wyremontowanej drogi. Odcinek od
Suchowoli do Dąbrowy Białostockiej jest odcinkiem
ważnym,
strategicznym
w rozwoju infrastruktury
dróg wojewódzkich na terenie powiatu sokólskiego. Od
2019 roku dzięki wspólnym
zabiegom z Piotrem Rećko,
Starostą Sokólskim, całym
Zarządem Powiatu Sokólskiego i lokalnymi włodarzami ułożyliśmy plan rozwoju

dróg wojewódzkich, a także
tych powiatowych i gminnych. Drogi muszą być budowane w pełnej spójności
i ciągłości, aby inwestycja
miała sens – stwierdził Paweł Wnukowski, radny Sejmiku Wojewódzkiego.
Podziękował
wszystkim
osobom
zaangażowanym
w inwestycję oraz wykonawcom, którzy ją realizowali.
Zadowolenia nie krył również Mariusz Nahajewski,
dyrektor PZDW, twierdząc,
że właśnie ten odcinek na-

brał teraz standardu drogi
wojewódzkiej. Sukcesywnie,
rok po roku, pieniądze, które
przeznacza Zarząd, są lokowane w kolejnych inwestycjach.
– Te odcinki, gdzie stan
dróg jest zły, są po prostu
remontowane. Po to właśnie jesteśmy – mówił Mariusz Nahajewski, dyrektor
PZDW.
Podczas oficjalnego otwarcia drogi wstęgę przecinali:
Piotr Rećko, Starosta Sokólski, Jerzy Białomyzy, Wi-

cestarosta, Romuald Gromacki, członek Zarządu
Powiatu Sokólskiego, Paweł
Wnukowski, radny Sejmiku Wojewódzkiego, Mariusz Nahajewski, dyrektor
PZDW, Artur Gajlewicz,
burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Łukasz Owsiejko,
wiceprzewodniczący Rady
Dąbrowy Białostockiej, oraz
Zbigniew Bałdowski, radny
Dąbrowy Białostockiej.
Sylwia Matuk,
fot. Mateusz Zajczyk
Fb Powiat Sokólski

Odznaczenia

Małgorzata Ejsmont z odznaczeniem państwowym
Złoty Medal przyznano za długoletnią służbę
oraz sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych.
Jedną z osób uhonorowanych odznaczeniem państwowym nadanym przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej była MAŁGORZATA EJSMONT, mająca
43-letni staż pracy zawodowej, w tym 20-letni w publicznych służbach zatrudnienia.
Od 2016 r. Małgorzata Ejsmont pełni funkcję dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Sokółce.
W swojej wieloletniej pracy
na rzecz publicznych służb
zatrudnienia podejmowała
aktywne działania na rzecz
zapobiegania negatywnym

INFO Sokółka nr 266

skutkom bezrobocia. Z poświęceniem udzielała pomocy osobom bezrobotnym
i poszukującym zatrudnienia. Aktywność i zaangażowanie Małgorzaty Ejsmont
były bardzo widoczne podczas opracowywania, koordynowania i realizacji
projektów i programów
współfinansowanych
ze
środków
Europejskiego
Funduszu Społecznego, takich jak: „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez
pracy w powiecie sokólskim”
i „Klucz do zmian” realizowanych w latach 2015-2021,
„Rozwój – Praca – Odpo-

wiedzialność” i „Program
30+” realizowanych w latach
2014-2020 w ramach RPO-WP, programy realizowane
w ramach środków z Funduszu Pracy.
W sposób profesjonalny
i rzetelny dyrektor dba o organizację pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy, o przestrzeganie przepisów oraz
o rozwój zawodowy pracowników. Swoją postawą promuje wartości etyczne, a codziennym postępowaniem
daje dobry przykład.
Małgorzata Ejsmont jest
cenionym i szanowanym
pracownikiem. Jej rzetelna
i sumienna praca oraz szczególne zasługi wpływające na
łagodzenie skutków bezrobocia były niejednokrotnie

nagradzane przez Starostę
Sokólskiego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
W 2019 r. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy otrzymała Honorową Odznakę
„Primus in Agendo”, czyli
„Pierwszy w działaniu”. Nagroda ta jest wyrazem uzna-

nia dla aktywnej, pełnej
zaangażowania i oddania
postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej
wartościowych
inicjatyw,
nowatorskich
pomysłów
oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności
i ofiarności w podejmowanych działaniach.
Sylwia Matuk,
fot. Patrycja A. Zalewska

8 września 2022 r.

9

Rękodzieło

Edukacja

To była mokra robota...

Awans na wyższy stopień

...przy użyciu wielu litrów
mydlin i narzędzi mechanicznych. Kto by pomyślał, że
sprzęt taki jak szlifierka może
służyć do artystycznego filcowania?!
Ostatnie warsztaty to praca czysto fizyczna. Ale na

zajęciach Ewy Dębko nawet
„wałkowanie”, które wymaga
trochę siły i cierpliwości, nie
jest nudne. To czas na kawę,
słuchanie dobrej muzyki
i pogaduchy.
Na następnych zajęciach
zaczynamy kolejne filcowe

cudeńka, tym razem w innej
technice. Uchylamy rąbka tajemnicy, będzie ażurowo! To
dobry moment, żeby dołączyć do warsztatów filcowania na mokro prowadzonych
przez Ewę Dębko, instruktora rękodzieła artystycznego,
a zorganizowanych przez
Powiatowy Dom Kultury
w Sokółce.
Zapisy niezmiennie pod
tym samym numerem tel.:
501 612 698.
Czekamy na Was w środę
o godz. 16:00 w Klubie Senior+ przy ul. Lelewela 1C
w Sokółce. Warsztaty trwają
około czterech godzin.

W Starostwie Powiatowym
w Sokółce nastąpiło oficjalne wręczenie aktów nadania
stopnia awansu zawodowego
nauczyciela.
Jerzy Białomyzy, Wicestarosta Sokólski, wręczył je:
Agacie Gieniusz, nauczycielce wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
im. J. Korczaka w Sokółce,
oraz ks. Łukaszowi Ruminowiczowi, nauczycielowi re-

ligii w ZS im. gen. N. Sulika
w Dąbrowie Białostockiej.
– Jest mi bardzo miło, że
mogę wręczyć państwu akty
nadania stopnia nauczyciela
mianowanego. To jest półmetek, a może nawet dalej,
państwa kariery zawodowej.
Czekają was jeszcze stopnie: nauczyciel dyplomowany i profesor oświaty, czego
wam serdecznie życzę – mówił Wicestarosta.
Patrycja A. Zalewska

Patrycja A. Zalewska,
Fb Powiat Sokólski

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD - NABÓR nr 9/2022
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL OGÓLNY 2: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.3. Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska
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CEisLkaOGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości

OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE: www.szlaktatarski.org.pl
Typ Wnioskodawcy:
Formularze wniosków wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z ich wzorami
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Aktywizacja zawodowa
mieszkańców
i pobudzenie
przedsiębiorczości
oraz kryteriami
wyboru operacji
należy pobrać
ze strony internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski https://
022 r. w godzi1)
naosobą
ch ofizyczną,
d 08:00która
do 16:00
szlaktatarski.org.pl/nabor-nr-9-2022-przedsiewziecie-2-2-3-dzialania-promocyjne-i-informacyjne-z-zakresu-kultua)
jest
obywatelem
państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej;
w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości
wyższej
PRZEDSnie
IĘW
ZIĘCIE niż:
1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju ry-i-ochrony-srodowiska-na-operacje-z-zakresu-zachowania-dziedzictwa-lokalnego/
i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe
b) jest pełnoletnia;
Miejsce składania wniosków:
finansów publicznych;
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba
nafizyczna
operanie
cjewykonuje
z zakredziałalsu – rozwijania dzStowarzyszenie
iałalności gLokalna
ospodGrupa
arczeDziałania
j
Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
ności
gospodarczej,
do
której
stosuje
się
przepisy
ustawy
z
dnia
6
marca
2018
r.
–
Prawo
przedsiębiorców
(Dz.
U.
z
2021
ego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
Sposób
składania
wniosków
o
dofinansowanie:
poz 161, t.j. ze zm.).
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
dawców.
d) miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 1) Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym) wraz z wersją elektroniczną na płytkach CD/DVD składa
o Działalności
Gospodarczej,
na obszarze
– w przypadku
gdy osoba fizyczna
mach ogłoszonego
naboru:
43 016,7znajduje
6 € cosięprzy
kursiewiejskim
4,00 Pobjętym
LN/EULSR
R stanowi
odpowiednio:
17wykonuje
2 067,04 zł.
działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przy- się w dwóch egzemplarzach,
0 zł.
padku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo - złożenie wniosku następuje do Biura LGD w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków,
jest na kopii pierwszej strony wniosku, chyba że wniosek jest składany w formie doku2) osobą prawną, z wyłączeniem
województwa,
jeżeli
siedziba
tej osobyolub
wiejskim
d 1jej
9.0oddziału
7.2021znajduje
r. do 02się.0na
8.2obszarze
021 r. w
godzina- człożenie
h od 8:wniosku
00 do 1potwierdzane
6:00
Nabór wniosków
będzie
trwać
w okresie
mentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Województwa zgodnie z art. 42b ust. 1 ustawy ROW
objętym LSR, albo
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 60 000,00 zł. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
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Ogłoszenie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 (Dz. U. z 2019 poz. 664 z późn. zm.). Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Lokalnej
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski tj. cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości, cel szczegółowy 1.1. Aktywizacja zawodowa

Sport

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kolarstwie Szosowym
Za nami Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kolarstwie
Szosowym Strefa „F”.
Były to dwa emocjonujące
i intensywne dni.
– W mistrzostwach brali
udział zawodnicy z województw lubelskiego i podlaskiego. W pierwszym dniu
zawodów w Bohonikach
startowało około 40 zawod-

ników i zawodniczek. Były
to jazdy indywidualne na
czas i jazdy parami na czas.
Drugiego dnia były wyścigi
ze startu wspólnego w Rozedrance, gdzie dziewczyny
miały do pokonania cztery,
a chłopcy sześć rund – mó-

wił Waldemar Leszczyński,
prezes Podlaskiego Okręgowego Związku Kolarskiego
w Białymstoku.
Impreza miała na celu popularyzację kolarstwa wśród
dzieci i młodzieży, podnoszenie poziomu sportowego

zawodników oraz promocję
kolarstwa szosowego. Jej celem było także wyłonienie
mistrzów Strefy „F” dla województw lubelskiego i podlaskiego w jeździe indywidualnej na czas, w dwójkach
i w wyścigu ze startu wspólnego.
– Na terenie naszego powiatu mamy dwa kluby kolarskie: SKK „Sokół” i „Feniks”
Krynki. Jeździmy na zawody
w całej Polsce. Jednak najważniejszą imprezą ze względu na organizację są właśnie
Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w Kolarstwie Szosowym Strefa „F”.
Zawsze musimy się do tego
odpowiednio przygotować,
ponieważ najlepsi z zawodników uzyskują punkty do
rankingu ogólnopolskiego –
powiedział Piotr Kirpsza,
trener SKK „Sokół”.

Powiat Sokólski ufundował
nagrody rzeczowe.
Andrzej Tomaszczyk, Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Sokółce, w imieniu Piotra
Rećko, Starosty Sokólskiego,
pogratulował zwycięzcom
wspaniałej rywalizacji, życząc dalszych sukcesów. Podziękował również wszystkim osobom oraz służbom
porządkowym zaangażowanym w zabezpieczenie zawodów.
Honorowy patronat sprawował Starosta Sokólski. Organizatorami byli: Podlaska
Federacja Sportu w Białymstoku, Podlaski Okręgowy
Związek Kolarski w Białymstoku oraz Powiat Sokólski.
Partnerzy imprezy to: Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego, SKK „Sokół” i APG Białystok.
S. Matuk, fot. M. Zajczyk, Fb PS

Samorząd

Krzysztof Krasiński odebrał odznaczenie państwowe
Krzysztof Krasiński otrzymał nadane przez Prezydenta RP odznaczenie
państwowe w postaci Złotego Krzyża Zasługi za wzorową pracę w zakresie działalności samorządowej – rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków w służbie państwu i obywatelom.
Działalność
społeczna
Krasińskiego rozpoczęła się
w 1980 r., z chwilą wybuchu
strajków na Wybrzeżu. Był
inicjatorem powstania, a także przewodniczącym pierwszej organizacji związkowej
Koła Oddziałowego Rejonu
Energetycznego w Sokółce.
Przez kolejnych 9 lat zajmował stanowisko przewodniczącego Terenowej Komisji
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Sokółce, której celami były: udzielanie
wsparcia w tworzeniu i rejestracji nowych kół, załatwianie spraw organizacyjnych,
negocjacje z kierownictwem zakładów w sprawie
nieutrudniania organizacji
zebrań związkowych oraz
udzielanie wsparcia osobom
szykanowanym przez przełożonych za działalność na
rzecz „Solidarności”.
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Krzysztof Krasiński był
Przewodniczącym Rady Powiatu Sokólskiego I kadencji w latach 1998-2002 oraz
członkiem Komisji Budżetowej i Zdrowia. W latach
2014-2018 pełnił funkcję
radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego, jak również
członka Komisji Budżetowej
oraz Rozwoju, Gospodarki,
Infrastruktury i Promocji.
Od 2018 r. jest Przewodniczącym Rady Powiatu Sokólskiego. W trakcie jego kadencji Powiat pozyskał m.in.
środki z EFS w ramach RPO
Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 w wysokości prawie 6 mln zł. W ich
ramach dofinansowywany
jest projekt „Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego w Powiecie Sokólskim”. Dzięki funduszom

pozyskanym na realizację
projektu pn. „Poprawa dostępności usług medycznych
w obszarze chorób będących
przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce” zakupiono sprzęt
i aparaturę medyczną oraz
wykonano szereg robót budowlanych mających na celu
poprawę
funkcjonowania
oddziałów szpitala w Sokółce. W 2020 r. doszło do
utworzenia nowej jednostki organizacyjnej – Klubu
,,Senior+”, która daje starszym, biernym zawodowo
osobom możliwość ciekawego spędzenia czasu, zaspokojenia potrzeb psycho-fizycznych i edukacyjnych.
Dla zapewnienia rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób
niepełnosprawnych
w 2021 r. powołano Powia-

towy Zakład Aktywności
Zawodowej w Suchowoli,
którego celem jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych
i utrzymanie miejsc pracy
dla nich, jak również przygotowanie niepełnosprawnych
pracowników do aktywnego
życia w otwartym środowisku pracy.
Na szczególne podkreślenie
zasługuje również zaangażowanie Przewodniczącego
w zakresie publicznych służb
zatrudnienia oraz podejmowanie działań w kierunku
pozyskiwania środków na
rzecz zapobiegania negatywnym skutkom bezrobocia.
W ostatnich latach za sprawą m.in. Krzysztofa Krasińskiego poprawiona została
infrastruktura drogowa, która służy mieszkańcom Powiatu i wpływa na jego rozwój gospodarczy. W latach
2015-2017 przebudowano
64,5 km dróg, natomiast
w latach 2018-2020 wykonano łącznie ok. 82,9 km dróg
powiatowych. W ostatnich

3 latach pozyskano na ten
cel z budżetu państwa i UE
ok. 50 mln zł.
Zawodowo Krzysztof Krasiński w latach 1994-2001
pełnił funkcję kierownika Rejonu Energetycznego
w Sokółce. W latach 2001-2007 był Prezesem Zarządu
sp. ZEB PTU Etra sp. z o.o.
Od 2007 r. do przejścia na
emeryturę pracował w PGE
Dystrybucja S.A. Oddział
Białystok.
Sylwia Matuk,
fot. Patrycja A. Zalewska, Fb PS

8 września 2022 r.

11

Wystawa

To, co
niewidoczne
Biblioteka Publiczna w Sokółce we wrześniu gości
wystawę zdjęć Krzysztofa
Frejusa pt. „Świat w podczerwieni”.
Krzysztof Frejus mieszka
i tworzy na Sokólszczyźnie
od kilkunastu lat, przybył tu
z Warszawy. Jest pasjonatem
fotografii i amatorem niepowtarzalnych podlaskich klimatów.
Prezentowane zdjęcia wykonane zostały metodą
w podczerwieni, która dosłownie pozwala zobaczyć
to, co niewidzialne. Polega
na naświetlaniu zdjęcia światłem podczerwonym, niewidocznym dla ludzkiego oka.
Światło ulega wówczas tym
samym zjawiskom fizycznym, co znane nam światło
widzialne, ale efekty są bardzo różne – czytamy w korespondencji
nadesłanej
przez sokólską Bibliotekę
Publiczną.
Fotografie można oglądać w holu biblioteki w godzinach pracy placówki do
22 września.

Koło Gospodyń Wiejskich
„Wojowniczki” miało możliwość promowania państwowej jednostki organizacyjnej
„Lasy Państwowe”. 21 sierpnia w Wojnowcach realizowano projekt „Dobre z lasu”.
Można było uraczyć się smakiem pierogów z jagodami,
z dziczyzną, z grzybami.
Było też ciasto z malinami,
syrop z pędów sosny, grzyby
marynowane, dżemy z jagód,
jarzębiny. Podczas pikniku
zorganizowany został konkurs na najlepszą potrawę
z wykorzystaniem produktów z lasu. Po wyłonieniu
i nagrodzeniu zwycięzców
miała miejsce degustacja.
Lokalny producent miodów
podzielił się wiedzą z zakresu miodobrania. Mieszkańcy okolicznych wsi wzięli
udział w rajdzie rowerowym
Niekorzystnym wynikiem
zakończył się niedzielny
mecz pomiędzy KS Sokół
1946 Sokółka a Hetmanem
Tykocin.
– Zagraliśmy z liderem
i spodziewaliśmy się trudnego pojedynku, lecz przez

KGW

Wojowniczki wiedzą,
co dobre
„Szlakiem Odelskim” oraz
w przejażdżkach konnych

Sport

Hetman pobił Sokoła
myśl mi nie przeszło, że sami
przyczynimy się do porażki.
Proste błędy przy wyprowa-

źródło: N. Niedziołko
Biblioteka Publiczna w Sokółce

Wrzuć na LUZ ;)

Obcy w obcym
kraju II
W biurze doszło do wielkiej
wojny dyskusyjnej. Dowiedziałem się o niej w drodze
do łazienki. Dwie grupy koleżanek i kolegów żarliwie
dyskutowały, obrzucając się
argumentami, przekleństwami i rolkami papieru toaletowego.
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– Ej, po czyjej jesteś stronie,
gumek czy czubków? – spytał
mnie jeden z kolegów.
Czubkiem nie chciałem być,
gumką chyba też nie.
– Co? – spytałem.
– Szefostwo zakupi ołówki –
kolega starał się przekrzyczeć
ogólną wrzawę – ale jest jeden
problem. Jak wkładać ołówki
do kubka. Gumką w dół czy
czubkiem w dół.
– A jest różnica? – spytałem
zdezorientowany.
– Oczywiście, że jest! – oburzył się kolega. – Jeśli ołówek
będzie stać na sztorc, to sięga-

i bryczką. Podczas gdy dzieci
uczestniczyły w konkursach,

jąc po niego, można się zranić! To bardzo niebezpieczne
i łamanie zasad BHP!
– Bzdury! – włączyła się do
dyskusji koleżanka. – Jeśli
czubek będzie skierowany
w dół, to będzie się ścierać
i łamać! Narazimy się na niepotrzebne straty finansowe.
– A ty po której jesteś stronie? – spytał znowu kolega.
– Ja to w sumie nie mam
zdania – odparłem.
– Cooooooooooooo!? –
oburzyli się kolega i koleżanka.

dzeniu piłki sprawiły, że rywal zdobył szybko trzy bramki. Co prawda, udało się nam
zdobyć bramkę kontaktową,
ale nie uniknęliśmy kolejnych pomyłek. Wynik jest
wysoki i na pewno nie przystoi zespołowi, który otwarcie chce walczyć o awans.
Musimy szybko się otrząsnąć
po porażce i jeszcze mocniej
zaangażować w treningi –
powiedział Krzysztof Stelmaszek, trener KS Sokół
1946 Sokółka.

– No nie mam, w sumie to
jest mi obojętne. Uważam, że
ludzie mają prawo do nieposiadania zdania na dowolny
temat. Nie wszystko musi być
tematem dyskusji czy też sporu. Niektóre opinie mogą powstawać latami. Nie zawsze
mamy czas, by zdobyć odpowiednią wiedzę i odpowiednie doświadczenie, by mieć
zdanie na jakiś temat.
Tłum nagle znalazł sobie
wspólnego wroga. Wszyscy
zaczęli na mnie krzyczeć i ciskać przedmiotami.

m.in. wiedzy o lesie, dorośli
mieli możliwość zbadania
poziomu glukozy w punkcie
medycznym. Gościem honorowym był przedstawiciel
Nadleśnictwa w Krynkach.
KGW w Wojnowcach
„Wojowniczki”

Bramki dla Sokoła strzelili:
Radosław Szoda i Krystian
Czaplejewicz.
Sylwia Matuk
fot. Mateusz Matyszczyk
Fb Powiat Sokólski
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Schowałem się do łazienki i zamknąłem w kabinie.
Kiedy uspokoiłem oddech,
ostrożnie rozpiąłem skórę.
Ciężko w tym się oddychało.
Rozprostowałem macki i powachlowałem skrzelami.
Od razu lepiej.
Zamrugałem dziesięć razy
trzecim okiem, by uruchomić
wszczepiony do mózgu chip.
– Czym, do diabła, jest ołówek? – szepnąłem.
– Niezrozumiała komenda
– usłyszałem w głowie.
– Ach. Przepraszam. Znajdź
definicję: „ołówek”.
Kamyk
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