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wciąż trwa...”

Wielki sukces
suchowolskiego
ZAZ-u

Sto lat (dla) sióstr salezjanek
„Niech już nie będzie więcej wojny”
11 października 2022 r.

Sport

II miejsce Dziewcząt i IV Chłopców
W Finale Licealiady Województwa
Podlaskiego
w Drużynowych Biegach
Przełajowych, który odbył
się 5 października w Białymstoku, po zaciętej rywalizacji reprezentacja dziewcząt
z sokólskiego ogólniaka wywalczyła wicemistrzostwo
województwa.
Reprezentacja
chłopców
uplasowała się na IV miejscu.
Młodzi zawodnicy trenujący pod opieką Bożeny Marcińczyk indywidualnie również zajęli wysokie pozycje.
Skład srebrnej reprezentacji
dziewcząt: Natalia Bergiel,
Wiktoria Dobrzyńska, Gabriela Leosz, Aniela Tolko,
Wiktoria Minkowska, Aleksandra Szczęsnowicz, Elżbie-

ta Łowczecka, Nikola Tolko,
Julia Chomko, Wiktoria Żukiewicz, Karolina Zubrzycka, Emilia Woronowicz, Julia
Piskurewicz, Antonina Humenna, Natalia Sitko.
Skład reprezentacji chłopców: Arkadiusz Moćko, Filip
Kisiel, Paweł Czaplejewicz,

Damian Rudź, Paweł Szczesiul, Piotr Szczęsnowicz, Igor
Kuklik, Bartosz Tur, Patryk
Marchiel, Dawid Woronowicz, Przemysław Lisowski,
Oskar Kondrat, Szymon
Dzietczyk, Szymon Mucuś,
Ksawery Rej. Gratulacje!

Szanowni Państwo,

Opr. Patrycja A. Zalewska

w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Czterech Kultur” aktualnie opracowujemy Lokalną Strategię Rozwoju dla dziesięciu gmin naszego powiatu. Wszystko
po to, by naszym mieszkańcom żyło się po prostu lepiej. Taki
też cel przyświecał Zarządowi, kiedy zapadły pierwsze decyzje
dotyczące tego, by połączyć dwie sokólskie placówki szkolne
za pomocą łącznika. Dziś temat jest wspaniale sfinalizowany.
Powstał jeden kampus, by efektywnie wykorzystana została
cała przestrzeń w obu budynkach. Szkoły mogą ze sobą jeszcze pełniej współpracować.
To, co już udało nam się zrealizować, pokazuje, że są to
ważne inwestycje, doceniane również poza powiatem, czego
dowodem jest nagroda dla naszego ZAZ-u. Dokonujemy rzeczy, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Nieustannie
przesuwamy granice możliwości. I chcemy realizować jeszcze
więcej zadań, co umożliwi nam chociażby wspomniane LGD.

„Kraina Czterech Kultur” - pokłosie spotkań

Starosta Sokólski
Piotr Rećko

Powiat Sokólski

LGD

Od 5 do 30 września Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Kraina Czterech
Kultur” przeprowadziło 20
spotkań w ramach konsultacji społecznych przy opracowaniu Lokalnej Strategii
Rozwoju. Odbyły się one
w dziesięciu gminach naszego powiatu.
Spotkania skierowane były
do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, mieszkańców i przedsiębiorców.
– Naszym celem jest poznanie potrzeb powiatu
i jego mieszkańców po to, by
wiedzieć, w którym kierunku ma się rozwijać Lokalna
Grupa Działania – mówił na
pierwszym spotkaniu Piotr

2

Rećko, Prezes Zarządu LGD
„Kraina Czterech Kultur”.
Informacje dotyczące spotkań w poszczególnych
gminach podawane były
systematycznie do publicznej wiadomości w formie
plakatów
rozwieszanych
w urzędach gmin, w Starostwie Powiatowym, a także
za pośrednictwem mediów
społecznościowych.
Piotr Rećko zaznaczył, że
LGD został założony, żeby
zintegrować cały Powiat Sokólski, by nie był rozczłonkowany na kilka LGD, tak
jak wygląda to teraz. Chodzi o to, by działania gmin
zlokalizowanych na terenie
LGD-u i powiatu były spójne,
kompatybilne i integrowały
społeczność lokalną.
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- Lokalna Grupa Działania
„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 Lokalne Grupy Działania,
pozwalają Powiatowi wypowiedzieć się za tę gminę,
która nie będzie chciała być
członkiem albo nie będzie
chciała przystąpić do podpisanej umowy na współpracę.
Do każdej gminy kierujemy
nasze zaproszenie, żeby włodarze wszystkich jednostek
samorządów terytorialnych
wzięli czynny udział w tworzeniu LSR – podkreślił Prezes LGD.
Przeprowadzane
badania ankietowe odbywały się
w ramach prac nad Lokalną Strategią Działania LGD
„Kraina Czterech Kultur”,
której celem ma być w przyszłości finansowanie działań
na obszarze objętym LSR.
Ankieta dotyczyła opinii na

temat problemów, potrzeb
i uwarunkowań występujących na obszarze powiatu.
Lokalna Strategia Działania będzie dokumentem od
podstaw przygotowywanym
z mieszkańcami i dla mieszkańców powiatu. Wypełnienie ankiety było możliwe na
spotkaniach konsultacyjnych
w poszczególnych gminach
bądź w formie elektronicznej udostępnionej na stronie
Stowarzyszenia LGD „Kraina Czterech Kultur” oraz
stronach internetowych samorządów objętych LSR.
Pierwsze spotkania miały
na celu przedstawienie Lokalnej Grupy Działania „Kraina
Czterech Kultur” oraz poinformowanie o założeniach
RPOW na perspektywę finansową 2021-2027. Podczas
spotkań uczestnicy zostali
zaangażowani w warsztaty
mające na celu wypracowanie mocnych i słabych stron
oraz szans i zagrożeń obszaru objętego Lokalną Strategią
Rozwoju, a także celów do
realizacji LSR. Na podstawie uzyskanych informacji
dokonana została wstępna

analiza SWOT oraz analiza
ankiet. Tym samym zostały
wypracowane wstępne wyniki diagnozy obszaru, celów
i przedsięwzięć LSR. Powyższe wstępne wyniki badań
stały się elementami programu kolejnej tury spotkań
odbywającej się od 19 do 30
września. Program tych spotkań zawierał również element warsztatowy mający na
celu opracowanie rozwiązań
potencjalnych problemów.
W ramach drugiej tury spotkań uczestnicy, którzy nie
brali udziału w pierwszej,
zostali poproszeni o wypełnienie ankiet w formie papierowej.
Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa Działania „Kraina
Czterech Kultur” współfinansowane jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach
działania 19 „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” dla
poddziałania 19.1 „Wsparcie
Przygotowawcze” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Sylwia Matuk
fot. Powiat Sokólski
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Uczniowie sokólskiego Zespołu Szkół Rolniczych im.
mjr. H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce i Zespołu
Szkół w Sokółce mogą już
korzystać z nowego łącznika prowadzącego do hali
sportowej przy ul. Polnej.
Na tej inwestycji zyska cała
społeczność szkolna.
– Łącznik to cel, który sobie stawialiśmy od dłuższego
czasu. Zależało nam na tym,
żeby połączyć dwie szkoły
w jeden duży kampus i efektywnie wykorzystać każdy
element tego zespołu budynków – powiedział podczas
uroczystego otwarcia Piotr
Rećko, Starosta Sokólski.
Celem budowy łącznika
było nie tylko umożliwienie
uczniom szybszego i sprawniejszego przemieszczania
się w kompleksie szkolnym,
ale też usunięcie barier architektonicznych. Z tego
powodu w strefie przejścia
między budynkiem szkoły
a halą zamontowane zostały platformy automatyczne, umożliwiające osobom
z
niepełnosprawnościami
samodzielne pokonywanie

Edukacja

Nowy łącznik w sokólskim „Rolniku”

różnicy wysokości. Drzwi od
strony hali są na tyle szerokie, by bez problemu mogła
się tam poruszać osoba na
wózku inwalidzkim.
– Ten łącznik rozwiązuje mnóstwo problemów,
usprawnia też przemieszczanie się uczniów na zajęcia wychowania fizycznego
– cieszył się podczas otwarcia łącznika Dariusz Żołądkowski, dyrektor Zespołu
Szkół Rolniczych.
Korzyści z wybudowania
łącznika jest więcej. Dzięki

niemu uczniowie Zespołu
Szkół Rolniczych nie muszą
wychodzić na zewnątrz, by
przejść na zajęcia wychowania fizycznego. Młodzież
z Zespołu Szkół w Sokółce
może natomiast tą drogą
dostać się na stołówkę. Piotr
Rećko, Starosta Sokólski,
podkreślił, że dyrekcja i nauczyciele także skorzystają,
bo będą mogli mieć zajęcia w salach dydaktycznych
znajdujących się w sąsiednim budynku. Dodał, że dla
absolwentów szkół podsta-

wowych, wybierających drogę dalszego kształcenia, obie
placówki stały się teraz jeszcze bardziej atrakcyjne.

– Jako społeczność Zespołu Szkół w Sokółce również
cieszymy się z tej ogromnej
inwestycji – wyraziła radość
Ewa Firs, wicedyrektor placówki. Podkreśliła, że łącznik pozwolił kilku szkołom
współpracować ze sobą.
Powierzchnia łącznika to
około 100 m², koszt jego wybudowania to około milion
złotych
– Życzę młodzieży, żeby
korzystała w pełni z możliwości, które daje ten łącznik
– mówił Piotr Rećko, Starosta Sokólski.
Kamila Białomyzy
fot. Mateusz Zajczyk, ZSR
Powiat Sokólski

Kultura

Edukacja

Walczyli o awans do uczestnictwa
w Strzeleckich Mistrzostwach Polski

Bezpieczeństwo najważniejsze

– Cieszymy się bardzo, że
możemy gościć uczniów
z pozostałych szkół, którzy tak jak my uważają, że
mundur jest wyzwaniem, ale
i wielką szansą dla młodzieży
w zakresie realizacji własnych
planów i celów życiowych –
rozpoczął zawody Jarosław
Budnik, dyrektor ZS w Dąbrowie Białostockiej.
Dobiegły końca eliminacje Strzeleckich Mistrzostw
Polski dla uczniów klas wojskowych
uczestniczących

w projektach edukacyjnych
Ministerstwa Obrony Narodowej. Wzięło w nich udział
siedem szkół z województwa
podlaskiego. Były to zespoły z Dąbrowy Białostockiej,
Augustowa, Ciechanowca,
Suwałk, Grajewa, Hajnówki
i Białegostoku.
– Eliminacje wyłonią drużynę, która będzie reprezentowała region podlaski
na centralnych Strzeleckich
Mistrzostwach Polski we
Wrocławiu dla uczniów klas

mundurowych realizujących
projekty MON-u. Dziękuję
za umożliwienie przeprowadzenia zawodów w takiej formule, na strzelnicy
wirtualnej – zwrócił się do
zebranej młodzieży płk
Piotr Pieczur, zastępca szefa Ośrodka zamiejscowego
w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum
Rekrutacji.
Pierwsze miejsce i awans
do Strzeleckich Mistrzostw
Polski zajął Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Ciechanowcu. Na drugim miejscu uplasowało się Liceum
Ogólnokształcące Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach. Trzecie
miejsce zajął Zespół Szkół
im. Gen. Nikodema Sulika
w Dąbrowie Białostockiej.
Sylwia Matuk
fot. Mateusz Zalewski
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Wiedzą o tym nie tylko
dorośli, ale i dzieci. Odpowiednich zachowań w ruchu
drogowym należy się uczyć
już od najmłodszych lat, dlatego też uczniowie klas 1-3
SPL Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Sokółce mieli ostatnio kilka ważnych lekcji na temat
przepisów ruchu drogowego.
Ich celem było przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania na drodze,
uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa na drodze,
kształtowanie
wyobraźni
i myślenia przyczynowoskutkowego, kształtowanie
umiejętności świadomego
przestrzegania zasad ruchu
drogowego, uświadomienie
dzieciom, jak ważna jest bezpieczna jazda samochodem.
Uczniowie bardzo chętnie
uczestniczyli w zajęciach.
Dzięki nim poznali podsta-

wowe znaki i sygnały drogowe. Wiedzą też, jak odpowiednio zachowywać się
podczas jazdy samochodem
czy przy poruszaniu się pieszych. Dowiedzieli się także
o tworzeniu korytarza życia
oraz jakie mogą być skutki nadmiernej prędkości na
drodze czy też rozkojarzenia
spowodowanego używaniem
telefonu komórkowego.
Opr. Sylwia Matuk
fot. SOSW w Sokółce
Powiat Sokólski
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Wydarzyło się...

Dla miłośników historii
Sokólszczyzny, i to wytrawnych... a w szczególności gminy Suchowola
i Janów.
Tekst przywileju dotyczy
zagadkowych dóbr o zagadkowych nazwach, ale
jak najbardziej zlokalizowanych na terenie klucza chodorowskiego, czyli w przybliżeniu gminy Suchowola.
„Oznajmujemy tym listem przywilejem naszym,
wszem, wobec i każdemu
z osobna komu o tym wiedzieć należy. Iż mając Nam
zalecone merita od Panów
Rad i Urzędników naszych
przy boku naszym będących, Urodzonego Jana Kononowicza, który służąc
lat kilkanaście przy skarbie
naszym w ekonomii grodzieńskiej na funkcji dyspozytorskiej we dworze,
w klucza chodorowskiego,
niepojednokrotnie zdrowia, jako też substancji

Zagadkowe dobra o zagadkowych nazwach

swej od przeciwnej strony
przechodzących podczas rewolucji, poniósł przykrości
i szkody, nadgradzając tedy
tę jego wierną i stateczną ku
Nam usługę, a do dalszej zachęcając usługi. Umyśliliśmy
tym naszym przywilejem,
pomienionemu Urodzonemu Janowi Kononowiczowi
iure communicativo folwark
nazwany Tarnowszczyzna,
włók 3 w ekonomii naszej
grodzieńskiej w kluczu Cho-

ki wszystkie uroczyskami
wyrażone, w ograniczeniu
swoim z dawnych czasów
będące, ad vita sue tempora
(do końca życia, dożywotnio - G.R.) trzymać, używać
i wszelkich sobie pożytków
wynajdować, bez żadnej ni
od kogo przeszkody. Czynsz
tylko z Tarnowszczyzny włók
trzech po złotych 4 i Oleńszczyzny, włók 2 i morgów 22
z włóki po złotych 4 do dworu chodorowskiego, hibernę

źródło: Fb G. Ryżewski

GRZEGORZ RYŻEWSKI
Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

Dziedzictwo

Rocznica

Nowa tkaczka

Sto lat (dla) sióstr salezjanek

Wiedzieliście, że tkaczki mają swoje święto?
Obchodzone było w zeszły weekend, było to podwójne święto, ponieważ zbiegło się z podsumowaniem „XIII przygranicznego konkursu Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny” w Gminnym
Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej.
Takie wydarzenie nie mogło się odbyć bez naszych janowskich tkaczek, wzięły w nim udział: Danuta Radulska, Teresa
Pryzmont, Helena Pryzmont i Amelia Radulska.
Amelia to najmłodsza twórczyni a jej osiągnięcia cieszą
najbardziej. Zdobyła bowiem pierwsze miejsce w konkursie
w kategorii dzieci do lat 15. Amelia przygodę z tkaniną rozpoczęła w tym roku a w tajniki tkactwa wprowadziła ją babcia,
Danuta Radulska. To był pierwszy konkurs, w którym wzięła
udział i od razu z najwyższym laurem.
Opr. EB, PS
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dorowskim leżący, tudzież
włók 2 i morgów 22 w kluczu także chodorowskim
leżące, post fata (po śmierci
- G.R.) urodzonego Stanisława Oleńskiego dać i konferować. Jakoż niniejszym
przywilejem naszym dajemy
i konferujemy. Mocą którego
przywileju iure comunicativo od nas konferowanego,
wolni i mocni będą urodzeni
Jan i Anna Kononowiczowie, małżonkowie, te włó-

i insze podatki zwyczajne
według dyspartymentu administracji wnosić i płacić.
A do inszych powinności
pociągani być nie mają.
Obiecujemy też naszym
i najjaśniejszych sukcesorów naszych imieniem, iż
pomienionych urodzonych
Kononowiczów małżonków, ab usu et pacyfica (posesione zwyż wyrażonych
włók i morgów nie oddalamy, ani mocy do oddalenia
nikomu nie damy, ale ich
przy zupełnym dożywociu
zachowamy. Co i najjaśniejsi następcy nasi uczynią. Na
co dla lepszej wiary ręką
się własną podpisawszy
pieczęć naszą przycisnąć
rozkazaliśmy. Dan w Warszawie dnia 9, miesiąca
grudnia Roku Pańskiego
1754, Panowania naszego
22 Roku. August Rex.
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Siostry salezjanki są na
ziemiach polskich już od stu
lat! W niedzielę, 25 września, zgromadzenie obchodziło w Różanymstoku jubileusz.
– Przed wiekiem Bóg
w swojej nieskończonej mądrości zechciał, by Córki
Maryi Wspomożycielki rozpoczęły działalność w naszej
ojczyźnie. Dziś z całego serca dziękujemy za te wszystkie lata trudnej, wyczerpującej pracy, przynoszącej tak
słodkie owoce. Siostry są dla
nas świadectwem nieskończonej miłości Chrystusa,
który powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić
do mnie” – wyraził zgromadzeniu wdzięczność Jerzy
Białomyzy, Wicestarosta
Sokólski.
Podziękował też za dzieło wychowywania młodych

ludzi, stworzenie im miejsca
pełnego ciepła oraz otoczenie ich opieką i modlitwą.
Po mszy świętej członkowie scholi oraz wychowankowie rodzinnego domu
dziecka prowadzonego przez
siostry zaprezentowali spektakl pt. „Tajemnica ziarna”.
Dotyczył początków działalności zgromadzenia w Polsce
i losów pierwszych sześciu
sióstr, które przyjechały do
Różanegostoku z Włoch.

Siostry salezjanki przybyły
do Polski w 1922 roku. Pierwszą placówkę założyły w Różanymstoku, prowadziły tam
sierociniec i szkołę oraz opiekowały się ofiarami I wojny
światowej. Dziś zgromadzenie, powstałe w 1872 roku,
działa w 89 krajach i skupia
15 tysięcy sióstr, w tym ponad 300 w Polsce.
Kamila Białomyzy
fot. Mateusz Zalewski
Powiat Sokólski
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Wydarzenie

Cud eucharystyczny przemiany Hostii w Ciało Chrystusa wciąż trwa
„Będę pośród Was aż do skończenia świata. Jezus został z nami w Eucharystii pod postaciami
chleba i wina”
2 października w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce odbyły się
uroczystości związane z 14.
rocznicą Cudu Eucharystycznego, do którego doszło
w kościele św. Antoniego. Do
wydarzenia wierni przygotowywali się podczas 40-godzinnego nabożeństwa, które
rozpoczęło się w piątek.
Centralnym przeżyciem tej
rocznicy była uroczysta msza
św. o godz. 11.00, odprawiona przy ołtarzu polowym,
pod przewodnictwem J.E.
Ks. Abp Józefa Guzdka, Metropolity Białostockiego.

– Nawet w najtrudniejszych
warunkach, obozach, więzieniach był Jezus, ale ludzie
ciągle pytają, czy naprawdę
jest obecny. Stąd w wielu
miejscach świata wydarzyły
się takie cuda jak tu w Sokółce. Pan Jezus przypomina:
jestem, i daje tego dowody.
Bardzo dziękuję wszystkim
za to, że gromadzimy się dziś

Cud Eucharystyczny w sokólskiej świątyni związany
jest z przemienieniem Hostii
we fragment ludzkiego ciała.
Objawienie to jest pierwszym w Polsce cudem eucharystycznym, gdyż wszystkie
dotychczasowe objawienia
związane były z Maryją. Takich cudów w życiu Kościoła
było niewiele.
– Nie można nam mówić
o tym wydarzeniu inaczej jak
tylko o Cudzie, a my jesteśmy
jego świadkami. Dziękuję
wszystkim obecnym za to
świadectwo wiary. Pomimo
trudu i niepogody cieszę się,

w Sanktuarium Najświętszej
Eucharystii po to, żeby sobie przypomnieć, po to żeby
żyć tą prawdą, że Jezus jest
obecny w Eucharystii, a Eucharystia jest pokarmem na
życie wieczne – tymi słowami zwrócił się do wiernych
Jego Ekscelencja Ks. Abp
Józef Guzdek, Metropolita
Białostocki.
że mogliśmy być tu wszyscy
razem, aby dziękować Bogu
za ten wielki dar nieba jego
obecności i jego miłości –
mówił ks. Jarosław Ciuchna, proboszcz Parafii pw.
św. Antoniego Padewskiego
w Sokółce.
Jak co roku, w uroczystościach wzięły udział setki
wiernych. Powiat Sokólski
reprezentował Piotr Rećko,
Starosta Sokólski. W wydarzeniu uczestniczyli także
m.in: Bohdan Paszkowski,
Wojewoda Podlaski, Bogusława Szczerbińska, drugi
Wicewojewoda
Podlaski,
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Wiesława Burnos, członek
zarządu województwa podlaskiego, Krzysztof Krasiński, przewodniczący Rady
Powiatu Sokólskiego, Bożena Jolanta Jelska-Jaroś,
członek zarządu Powiatu
Sokólskiego, przedstawiciele
służb mundurowych, samorządowcy.
W imieniu Powiatu Sokólskiego Dary Ołtarza złożył
Piotr Rećko wraz z małżonką Edytą.
Wierni biorący udział
w uroczystościach, pytani
o emocje, jednogłośnie odpowiadali, że bardzo przeżywają spotkanie z Cząstką
Ciała Pańskiego.
– Jest to piękna uroczystość.
Jest to cud nad cudami. Nasza Sokółka otrzymała wielką łaskę. Nie wiem, co chciał
Pan Bóg przez to powiedzieć,
być może pragnie większego
szacunku. Tak wielu ludzi
odchodzi od Boga. Pielgrzymi nas odwiedzający doznają
wielu łask, dlatego zapraszamy wszystkich do naszej Sokółki – mówiła Teresa Oleksza, mieszkanka Sokółki.
Przyjezdni z innych miast
stwierdzili, że wyjeżdżają
stąd całkowicie odmienieni,
szczęśliwsi, skupieni. Wydarzenie to stało się dla wielu
osób punktem zwrotnym
w życiu. Cudowne objawienie przywróciło niektórym
wiarę w Boga, pomogło poradzić sobie z trudnościami
życia codziennego, uzdrowiło ze śmiertelnych chorób
czy też dało nadzieję na lepszą przyszłość.
Po uroczystej mszy św.
Cząstka Ciała Pańskiego
została wystawiona do publicznej adoracji na ołtarzu
głównym w Kościele pw.
św. Antoniego Padewskiego
w Sokółce.
Sylwia Matuk
fot. Elżbieta Rapiej
Powiat Sokólski
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– Będziemy dziś się skupiać
i jednoczyć w części modlitewnej, jakże ważnej przy wydarzeniach, które mają miejsce
przy granicy polskiej – mówił
Tomasz Miśkiewicz, Mufti
RP i jednocześnie współorganizator modlitwy ekumenicznej w Bohonikach.
Przy miejscowym meczecie
odbyła się coroczna Modlitwa o Pokój i Sprawiedliwość
na Świecie. Miała ona szczególny wymiar z uwagi na
trwającą wojnę blisko polskiej
granicy. W modlitwie wzięli
udział licznie zgromadzeni
przedstawiciele religii, samorządowcy, politycy, przedstawiciele służb mundurowych
oraz okoliczni mieszkańcy.
– Bohoniki to miejsce bardzo symboliczne i bardzo
ważne dla społeczności polskich Tatarów. Znajduje się
nieopodal Sokółki i Krynek,
które od początku swego istnienia do tragicznych wydarzeń II wojny światowej były
budowane przez społeczność
żydowską. Bohoniki to również miejsce otoczone licznymi kościołami i cerkwiami,
służącymi wspólnotom katolickiej i prawosławnej. Każdy
może się modlić oddzielnie,
ale siła modlitwy jest dopiero
wtedy, kiedy możemy to robić
wspólnie – tłumaczył Piotr
Karol Bujwicki, prezes LGD
Szlak Tatarski.

Na ostatniej, LXII Sesji
Rady Powiatu Sokólskiego
Alicja Rysiejko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, przedstawiła prognozy zmian na lata 202127 w zakresie rozwiązywania problemów społecznych
w Powiecie Sokólskim. To
bardzo dobre prognozy.
Do roku 2027 zmniejszy się
wskaźnik bezrobocia. W wyniku organizacji staży zwiększy się natomiast dostęp do
pracy osób młodych. Przewiduje się też poprawę dostępu
do usług świadczonych przez
Powiatowy Urząd Pracy, między innymi ze względu na realizację projektów zewnętrznych.
Zmniejszy się skala ubóstwa. Ma się tak stać dzięki systemowi udzielanych
świadczeń z zakresu pomocy
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Niech już nie będzie więcej wojny
„Jednoczymy się w tej modlitwie wspólnie z Kościołem katolickim, prawosławnym i z przedstawicielami wyznania żydowskiego, prosząc o nasze wspólne dobro”

– Wspólna modlitwa Żydów, chrześcijan i muzułmanów ma na celu ukazanie, że
niezależnie od wyznania czy
narodowości jesteśmy zdolni do budowania jedności
i pokoju – mówiła Barbara
Pawlic-Miśkiewicz, współprowadząca wydarzenie.
Po przywitaniu licznie przybyłych gości Zbigniew Dębko,
dyrektor Powiatowego Domu
Kultury, przy akompaniamencie Krzysztofa Kiercula
uroczyście odśpiewał hymn
„Boże, coś Polskę”. Następnie
głos zabrali przedstawiciele
wyznań, samorządowcy i goście obecni na wydarzeniu.

– Pokój nie jest nam dany,
ale zadany. To wspaniale,
że przedstawiciele różnych
wyznań czują i wyrażają potrzebę wspólnej modlitwy
o pokój i sprawiedliwość na
świecie. Te wartości są ważne w życiu każdego człowieka i okazuje się, że mogą być
bardzo kruche – mówiła Bogusława Szczerbińska, drugi
wicewojewoda podlaski.
Wiesława Burnos, członek
zarządu województwa podlaskiego, odczytała list od
Marszałka
Województwa
Podlaskiego, w którym Artur
Kosicki podkreślił, że województwo podlaskie jest regionem, gdzie różnorodność

kulturowa, religijna i narodowa nie dzieli, a łączy ludzi.
– Życzę, by dzisiejsza uroczystość modlitewna połączyła nas wszystkich w ekumenicznej jedności i jeszcze
bardziej otworzyła nasze
umysły i serca na Pana Boga
– kontynuowała.
W imieniu Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na uroczystości
pojawił się ks. Zbigniew Kras.
– My, ludzie wiary w Jednego, Sprawiedliwego, Miłosiernego i Wszechmogącego
Boga, wierzymy, że nasza
modlitwa może czynić cuda,
może przemieniać ludzkie
serca, może zmieniać oblicze
świata – stwierdził.

Sesja

Dobre prognozy zmian w Powiecie

społecznej, a także w wyniku
zwiększenia dostępu do rynku pracy.
Prognozy obejmują również
pomoc osobom niepełnosprawnym. Jakość ich życia
podniesie się m.in. dzięki
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likwidacji barier architektonicznych w miejscach publicznych. Ponadto zakłada
się zapewnienie odpowiedniej ilości sprzętu rehabilitacyjnego dostosowanego do
potrzeb tych osób.

Dodajmy, że jakość życia
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu sokólskiego podniosła się w ostatnim
czasie wskutek już wdrożonych działań. W Suchowoli
powstał 8 miesięcy temu Zakład Aktywności Zawodowej, gdzie niepełnosprawni
pracują, zarobkują, ale też
mają możliwość rehabilitacji
społecznej.
W najbliższych latach
zwiększy się poza tym dostępność do poradnictwa
pedagogicznego i wdrażane będą programy pomocy
dziecku i rodzinie.

W imieniu służb mundurowych zabrał głos płk Zbigniew Awdziej, komendant
Straży Granicznej w Kuźnicy.
– Kiedy w ubiegłym roku
zapłonęła nam granica, gdzie
reżim Łukaszenki, manipulując ludźmi, sprowadził na
Polskę, na Europę ogromne
zamieszanie, przyjechał do
mnie przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Maciej Szczęsnowicz.
W prostych słowach powiedział, że chce pomagać tym
biednym ludziom, którzy
zostali złapani w pułapkę,
i wszystkim służbom niezależnie od wyznania, religii
czy poglądów. Śmiem twierdzić, że był on pierwszą osobą, która zgłosiła się z chęcią
niesienia prawdziwej pomocy humanitarnej. Módlmy
się, pracujmy, służmy w imię
prawdziwego pokoju.
Maciej Szczęsnowicz nie
krył wzruszenia.
– Dziś była naprawdę
pierwsza tak ekumeniczna
modlitwa, że niejednemu łza
w oku się zakręciła. Cieszę się
ogromnie, że wspólnie mogły
modlić się wszystkie wiary –
podsumował.
Na zakończenie uroczystości obecni przedstawiciele
różnych wyznań stanęli na
scenie, aby wspólnie się pomodlić.
Sylwia Matuk
fot. Mateusz Zalewski
Powiat Sokólski

Powiat Sokólski interesuje się też problemami osób
uzależnionych. Do roku 2027
zwiększy się liczba zrealizowanych programów profilaktycznych dotyczących uzależnień.
Dzięki realizacji programów osłonowych poprawi
się też sytuacja osób i rodzin
dotkniętych przemocą w rodzinie.
Przypominamy, że 30 listopada 2021 r. przyjęto „Strategię rozwiązywania problemów społecznych w Powicie
Sokólskim na lata 2021-27”.
Teraz do „Strategii” dodany został punkt: „Prognoza
zmian w zakresie objętym
Strategią”.
Cieszymy się z tak obiecujących prognoz.
Kamila Białomyzy
fot. Mateusz Zajczyk, PS
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Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli odnosi
sukcesy! Zajął III miejsce
w regionalnym etapie konkursu „Lodołamacze” w kategorii „Rehabilitacja społeczna i zawodowa”.
– Jesteśmy bardzo dumni
z tego, że już po tak krótkim
czasie funkcjonowania nasz
Zakład dostał tak prestiżową nagrodę. Otrzymują ją
instytucje, które zmieniły
nie tylko życie osób niepełnosprawnych, ale też sposób
myślenia społeczności lokalnej o osobach niepełnosprawnych – mówił Piotr
Rećko, Starosta Sokólski.
Kampania „Lodołamacze”
wspiera aktywizację osób
z
niepełnosprawnościami
i wdrażanie ich do funkcjonowania w codziennym
życiu. Propaguje też ideę likwidowania barier społecznych przez przedsiębiorstwa
i instytucje. Jej celem jest
przełamywanie stereotypów
i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełno– Serdecznie witamy Waszą
Ekscelencję na naszej gościnnej ziemi. Jesteśmy wdzięczni,
że ksiądz arcybiskup zaszczycił nas swoją wizytą. Dziękujemy za opiekę duchową nad
wiernymi zamieszkującymi
nasz powiat. Życzymy mocnego zdrowia, wszystkiego
najlepszego w posłudze Bogu
i ludziom – zwrócił się do
abp. Jakuba Jerzy Białomyzy, Wicestarosta Sokólski,
dziękując za przybycie na
święto parafialne Podwyższenia Krzyża Pańskiego
w Kuźnicy.
Święto to, opatrzone symboliką zarówno męki, jak
i zmartwychwstania Chrystusa, jest też dniem małej
paschy kuźnickich wiernych.
To właśnie z tej okazji w Kuźnicy zebrali się miejscowi
i przyjezdni wierni oraz liczne
duchowieństwo, aby wspólnie uczestniczyć w święcie
parafialnym.
Liturgiczne
uroczystości
rozpoczęły się w już w poniedziałek nabożeństwem całonocnego czuwania z obrzędem wyniesienia św. krzyża.
Obchody święta zapoczątkował molebien z poświęceniem wody. Następnie wierni
udali się na spotkanie JE Naj-
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Wielki sukces suchowolskiego ZAZ-u

sprawnych, a także ich integracja i stworzenie szansy na
pełne uczestnictwo w życiu
społecznym.
W etapie regionalnym „Lodołamaczy” wzięło udział aż
17 różnych organizacji.
– To, że jesteśmy na III miejscu po tak krótkim czasie
działania, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem – cieszy
się z sukcesu pracowników

ZAZ-u Jarosław Sulik, trener pracy.
Podkreślił, że otrzymanie
tak wysokiej noty w konkursie nie jest zasługą jednej
osoby, ale całego personelu ZAZ-u i tych, którzy mu
sprzyjają.
W ZAZ-ie jest też czas na
rehabilitację społeczną: pójście razem do parku czy na
lody. W odróżnieniu od re-

habilitacji medycznej ma ona
usprawnić funkcjonowanie
osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. W tym
momencie większość pracowników może już wychodzić sama.
Katarzyna Sulik, kierownik
ZAZ-u, dodaje, że pracownicy czują się wartościowi
ze względu na to, że pracują,
mają własne pieniądze, sami

Wydarzenie

Święto parafialne Podwyższenia Krzyża
Pańskiego w Kuźnicy

przewielebniejszego Jakuba,
Arcybiskupa Białostockiego
i Gdańskiego.
Zgodnie z przyjętą tradycją,
u progu świątyni chlebem
i solą przywitał hierarchę starosta cerkiewny Jerzy Szoka,
zaś już w jej wnętrzu o modlitwę za całą wspólnotę prosił
ks. prot. Jarosław Grygiewicz,
proboszcz kuźnickiej parafii
prawosławnej.
– Święto Podniesienia Krzyża Pańskiego, które dziś ob-

chodzimy, jest jednym z dwunastu wielkich świąt. Ma ono
swój historyczny początek.
Zaczęto je obchodzić na początku IV w., kiedy to cesarz
Konstantyn, który ustanowił
chrześcijaństwo (...) religią
państwową, postanowił też
odnaleźć krzyż, na którym
był ukrzyżowany Jezus Chrystus. Krzyż był odnaleziony,
wybudowano też świątynię
w Jerozolimie, do której został wniesiony. Nazwa święta

pochodzi od tego, że właśnie
krzyż był wysoko podnoszony, żeby wszyscy mogli go zobaczyć i uklęknąć przed nim,
bowiem zgromadziło się tam
wówczas wielu, wielu ludzi.
Temat święta nie opiera się
jedynie na tym wydarzeniu.
Na krzyżu bowiem dokonało
się nasze odkupienie. Przez
krzyż, jak śpiewamy, przyszło
do nas zbawienie – mówił do
wiernych w trakcie nabożeństwa abp Jakub.

o sobie decydują. Zyskują poczucie, że są tacy sami, jak ich
rodzice czy rodzeństwo.
Sprawa sukcesu Zakładu
Aktywności Zawodowej została poruszona na ostatniej
Sesji Rady Powiatu. Obecna
na niej była Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, oraz
Małgorzata Ejsmont, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy. Jarosław Sulik, trener
pracy w suchowolskim ZAZ-ie, podziękował im oraz innym osobom wspierającym
ZAZ: Piotrowi Rećko, Staroście Sokólskiemu, i Grażynie
Bogdańskiej, dyrektor Podlaskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
– Ta nagroda jest olbrzymią
zachętą do tworzenia ZAZ-ów. To docenienie ciężkiej
pracy i ryzyka – powiedział
na sesji Starosta.
Kamila Białomyzy
fot. Mateusz Zajczyk
Powiat Sokólski

Boską Liturgię koncelebrowało wielu duchownych.
Modlitwie towarzyszył piękny śpiew miejscowego chóru
parafialnego pod kierownictwem lektora Daniela Grygiewicza.
Podczas trzykrotnego procesyjnego okrążenia świątyni, zwanego krestnym chodem, tradycyjnie czytano
cztery fragmenty Ewangelii.
Hierarchom, Ojczyźnie i jej
władzom, parafii, proboszczowi, wiernym i wszystkim
obecnym na uroczystości
przekazano życzenia długich,
szczęśliwych lat.
Na zakończenie głos zabrał
także ks. prot. Jarosław Grygiewicz, proboszcz miejscowej parafii, dziękując wszystkim zebranym za wspólną
modlitwę.
W obchodach święta, obok
licznie zgromadzonych parafian, uczestniczyli także
przedstawiciele
lokalnych
władz samorządowych, służb
mundurowych zaproszeni
przez proboszcza kuźnickiej
parafii, a także wierni z różnych stron dekanatu sokólskiego.
Sylwia Matuk
fot. Mateusz Matyszczyk
Powiat Sokólski
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Edukacja

W tej chwili
nie ma
zagrożenia

SOSW: Nowe formy terapii w przedszkolu

– Chciałbym podkreślić, że
w naszym powiecie, tak jak
w całym kraju, nie ma w tej
chwili zagrożenia. Przygotowujemy się, aby w razie konieczności wydawanie jodku
potasu było jak najszybsze.
To nie są nasze kompetencje,
a gmin. Jednak Zarządzanie
Kryzysowe na terenie Powiatu to nasza kompetencja.
Chcemy, by mieli państwo
wiedzę dotyczącą lokalizacji
punktów wydawania jodu,
dlatego publikujemy ich listę
– mówił Piotr Rećko, Starosta Sokólski.
Dodaje, że wbrew przekazom w mediach społecznościowych,
elektrownia
w Zaporożu nie została
uszkodzona. Chodzi o elektrociepłownię, której kominy
łudząco ją przypominają.
– To kolejny przejaw kłamliwej propagandy, mającej na
celu dezinformację i wzbudzanie paniki – podkreślał
Starosta. EB, SM, źródło: PUW
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W ramach projektu „Nowe
formy terapii w przedszkolu
drogą do większej samodzielności” nauczyciele ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wzięli
udział w szkoleniu „Wprowadzenie do tematyki zabaw
freblowskich”.
Były to „Zabawy językowe
z darami Froebla” – gdzie
wskazane zostały praktyczne
i łatwe sposoby do rozwijania kompetencji komunikacyjnych, oraz „Froeblowskie
zabawy
matematyczne”
– rozwijające podstawowe
kompetencje matematyczne
przez zabawę z wykorzystaniem m.in. krótkich utworów literackich.
Szkolenie to jest pierwszym
krokiem do rozpoczęcia
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programu oraz
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materiałów dydaktycznych.
Szkolenie
poprowadziła
Katarzyna Małek – jedna
z freblowskich edukatorów,
która z pasją i zaangażowaniem przekazała swoją wiedzę i doświadczenie naszym
pedagogom.
Dziękujemy pani Kasi za
rozbudzenie w nas ogromnej
chęci do pracy z wykorzystaniem elementów pedagogiki
Froebla.
Materiał: Edyta Kondrat
fot. SOSW w Sokółce
Powiat Sokólski

WAŻNE

Lista punktów wydawania jodu
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25 września mieliśmy święto naszej wsi – IV Jesienny
Piknik Wiejski – Inicjatywa
dofinansowana w ramach
projektu „Podlaskie Lokalnie NOWEFIO 2021-23” ze
środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
(...) realizowana przez grupę
nieformalną pod patronatem
Koła Gospodyń Wiejskich
w Sitawce.
To był dzień pełen wrażeń,
na całe rodziny czekało mnóstwo atrakcji. Dzięki OTwórz
Pracownia Działań Kreatywnych uczestnicy mogli skorzystać z warsztatów ceramicznych, pod okiem wspaniałych
prowadzących powstawały
małe dzieła sztuki. Miłośnicy
zwierząt dzięki Agroturystyce Konnej Kraśniany „Kraśne
Życie” spędzali czas w siodle.
Miejscowe gospodynie zadbały o to, aby można było zjeść
lokalne specjały – pierogi
z mięsem, bigos, kiszkę ziemniaczaną, zupę dyniową oraz
placki ziemniaczane – przyrządzone przez Przemka.
Podczas Pikniku przeprowadziliśmy już tradycyjnie

Kultura

Korespondenci z KGW w Sitawce donoszą

konkursy na najlepsze ciasto,
napój jesienny oraz najładniejszą posesję. Nie mogło zabraknąć konkurencji integrujących lokalną społeczność,
czyli przeciągania liny w różnych pokoleniowych konfiguracjach oraz wyłoniliśmy silniejszą stronę Sitawki, w tym
roku został nią „koniec” wsi.
Integracji Rodzinnej sprzyjała
konkurencja w postaci sztafety

wykopkowej, również dobrze
znanej mieszkańcom, (...).
Kulinarnym gwoździem programu było tradycyjne pieczone prosię z kaszą przygotowane
przez Pracownię Wędzarniczą. Jak co roku pokazywaliśmy, co nowego u nas w Sitawce, w tym roku była to altana,
pod którą serwowaliśmy jedzenie oraz prezentowaliśmy
nasze stroje, które powstały

Powiat

Zagospodarowanie poscaleniowe
w Ostrówku
– Mieszkańcy tych obszarów naprawdę tego potrzebują. Doszło już do scaleń,
a mieszkańcy nie mogą jeździć po swojej drodze zgodnie z tymi scaleniami. Dziękuję, że podjęliście się tak
ciężkiego zadania – mówił
Piotr Rećko, Starosta Sokólski w trakcie podpisania
umowy.
Piotr Rećko, Starosta Sokólski, Jerzy Białomyzy,
Wicestarosta, i Krzysztof
Błahuszewski – firma Usługi drogowe Krzysztof Błahuszewski, 3 października
podpisali umowę o wartości
2 349 105,47 zł brutto na
realizację II etapu scalenia
gruntów na obiekcie „Ostrówek”.
Jest to zagospodarowanie
poscaleniowe
polegające
na budowie i przebudowie
dróg dojazdowych do pól
i gruntów rolnych, realizo-
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wane w operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach
poddziałania „Wsparcie na
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
na obiekcie „Ostrówek”, gmina Suchowola.
– Bardzo trudno było znaleźć wykonawców tej drogi,

ponieważ logistycznie jest
ona bardzo trudna do zrobienia. Są tam wąskie pasy
drogowe, nic tam nie ma
oprócz czystego, naturalnego terenu. Wjazd w pole
manewru dla sprzętu jest
bardzo trudny – dodała
Anna Werner, inspektor
nadzoru.

w ramach projektu „NaStroje
w Sitawce. Już czas!” dofinansowanego przez Województwo
Podlaskie (...). Zakupiliśmy 9
kompletów strojów „reprezentacyjnych”i 13 roboczych
– roboczymi podzieliliśmy
się z mieszkańcami/wolontariuszami, którzy działają na
rzecz wsi.
W tym szczególnym dniu
chcieliśmy
podziękować
wszystkim, bo to dzięki tym
małym działaniom zebranym
w całość jesteśmy tu, gdzie jesteśmy jako społeczność i możemy się rozwijać.

W tym roku mogliśmy posłuchać również występu akordeonowego Łukasza Jelskiego
oraz odczytu seniorki naszej
wsi, lokalnej poetki, Bronisławy Bakun, w namiocie dostępna była miniwystawa zdjęć
Zenona Witkowskiego przedstawiających
podsokólskie
wsie sprzed lat, a gwoździem
programu kulturalnego była
potańcówka przy akompaniamencie Kapeli BTL-a aktorów
teatralnych znanych szerzej
z serii filmów Jacka Bromskiego „U Pana Boga...”. Wspólna
zabawa trwała do późnych godzin wieczornych
Damian Bakun,
przewodniczący KGW
w Sitawce

Dziedzictwo

To będzie pierwsza taka
zmiana od 100 lat!
– Wymienimy blachę na
jednej z wież, wstawimy żaluzje, siatkę – wyliczał ks.
Grzegorz Kułakowski.
W Starostwie Powiatowym
została podpisana umowa
o przekazaniu dotacji celowej z budżetu Powiatu
Sokólskiego na prace konserwatorskie przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków. Chodzi o kościół parafialny w Kundzinie i o nim
właśnie mówił duchowny.
Kościół powstał w latach 20.
minionego wieku i od tamtej pory jego wieże nie były
restaurowane. Malowano je
tylko kilka razy.
Powiat Sokólski wspiera inwestycje mające na celu zachowanie naszych zabytków,
w związku z czym postanowiono o przekazaniu środków na ten cel. Umowa na

kwotę 70 tys. zł została podpisana przez Piotra Rećko,
Starostę Sokólskiego, i Jerzego Białomyzego, Wicestarostę, reprezentujących Powiat
Sokólski, oraz ks. Grzegorza
Kułakowskiego, reprezentującego Parafię Rzymskokatolicką pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
w Kundzinie. W ramach tych
środków zostanie wykonany
remont pokrycia dachowego
jednej z wież świątyni.
Po podpisaniu umowy Starosta Sokólski dziękował
Agnieszce
Szczygielskiej,
radnej Powiatu Sokólskiego,
za pomoc w profesjonalnym
przygotowaniu
wniosku
o dotację dla parafii.
Remont ruszy najszybciej,
jak to będzie możliwe.
EB, fot. MZ
Powiat Sokólski

Sylwia Matuk
fot. Mateusz Zalewski
Powiat Sokólski
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– Wszyscy swoją obecnością
dajecie świadectwo tego, że
kultura tatarska jest jednym
z filarów wielokulturowego
Podlasia. Jest również częścią
dziedzictwa całej Rzeczpospolitej. Liczę, że wasza wola
wsparcia działalności naszego stowarzyszenia nigdy nie
zagaśnie – zwrócił się do
zebranych Jan Adamowicz,
prezes Związku Tatarów
Rzeczypospolitej Polskiej.
W Białymstoku społeczność tatarska i jej sympatycy
uczestniczyli w obchodach
30-lecia Związku Tatarów
Rzeczpospolitej Polskiej. Była
to również niezwykła okazja
do uhonorowania osiągnięć
najbardziej aktywnych członków mniejszości tatarskiej,
a także odświeżenia osobistych kontaktów pomiędzy
członkami społeczności. Piotra Rećko, Starostę Sokólskiego, reprezentował Zbigniew
Dębko, dyrektor Wydziału
Promocji w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Jan Adamowicz, kontynuując przemówienie, przypominał wszystkim, że Związek
Tatarów RP został oficjalnie
reaktywowany 21 kwietnia
1992 r. Od trzydziestu lat jest
kontynuatorem działalności
organizacji tatarskich, jakie
istniały przed 1939 r. Dzięki
powołaniu związku grupa etniczna mogła zaistnieć w życiu publicznym w bardziej
oficjalnej formie.

Rocznica

Już 30 lat owocnie promują
dziedzictwo kulturowe

– Zgodnie ze statutem, ideą
ZTRP jest rozwój własnej
tatarskiej kultury etnicznej
w oparciu o istniejące tradycje. To także dążenie do
poszanowania praw społeczności tatarskiej w razie
ewentualnego zagrożenia,
ale również integracja i konsolidacja ludności tatarskiej
w Polsce. Niestety, utrzymanie naszej tożsamości staje się
coraz większym wyzwaniem.
Współczesny świat nie sprzyja jej zachowaniu. Szybkość
życia, globalizacja, nowoczesne technologie, Internet
powodują, że zmieniają się
nasze priorytety. (...) Żyjemy
w trudnych czasach, w których wspólnota sama w sobie

jest wartością, dlatego szanujmy siebie. Niezależnie od
wielu różnic łączy nas to, że
jesteśmy Tatarami, spadkobiercami 600-letniej tradycji
– z dumą przyznał prezes
związku.
Gratulacjom i przemówieniom nie było końca. Licznie
zgromadzeni goście podkreślali, jak ważne jest istnienie
społeczności tatarskiej w polskim społeczeństwie.
– Cieszę się, że społeczność
tatarska w Polsce jest coraz
liczniejsza. Życzę, aby problemy, z jakimi borykacie
się, dzięki sile jednoczącej
Związek Tatarów RP zostały
rozwiązane. Żeby społeczność tatarska w jedności

Sport

Hucznie podsumowali sezon bokserski
Młodzi bokserzy z UKS
Boxing Sokółka mieli wielką galę. Były statuetki, gratulacje i dużo emocji.
– Nasz klub działa prężnie
jako sekcja bokserska w Sokółce od 18 lat. Do tej pory
wychowaliśmy kilkudziesięciu mistrzów Polski i wielu
srebrnych i brązowych medalistów. Mieliśmy na swoim koncie siedem medali
mistrzostw Europy i jeden
medal mistrzostw świata –
mówił z dumą o osiągnięciach swoich zawodników
Tomasz Potapczyk, trener
UKS Boxing Sokółka.
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Na podsumowaniu sezonu,
które odbyło się w Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Suchowoli, nagrodzeni
zostali zawodnicy. Uhonorowano tych, którzy aktywnie
uczestniczą w życiu klubu:
wyjeżdżają na zgrupowania
i konsultacje szkoleniowe,
reprezentują klub na arenie
krajowej i międzynarodowej
i zdobywają największe trofea, czyli medale na zawodach rangi mistrzostw Polski,
Europy i świata. Nagrodzeni
bokserzy odebrali statuetki.
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W sokólskim Uczniowskim
Klubie Sportowym ćwiczą
nie tylko młodzi sportowcy
i nie tylko chłopcy.
– Trenuje u nas naprawdę
dużo ludzi. Wiek jest różny.
W tym roku przyjmujemy
zawodników od 8. roku życia. Nasi najstarsi bokserzy
mają ponad 65 lat. Mamy też
sekcję dla tak zwanych oldboyów. Przychodzą i aktywnie uczestniczą w naszych
zajęciach, aż jestem pod wrażeniem – dodaje Potapczyk.
Trener podkreśla, że sport
na początku zawsze jest re-

ubogacała naszą kulturę, tradycję, żeby wzajemne relacje
się przenikały – zaznaczył
Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, wręczając
jednocześnie na ręce prezesa ZTRP jubileuszowy grawerton.
Katarzyna Korycka z biura
Dziedzictwa
Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego,
reprezentująca
Marszałka
Artura Kosickiego, odczytała
list skierowany do uczestników jubileuszu.
– Ponad połowa okresu istnienia Rzeczpospolitej Polskiej jest uświetniona Waszą
obecnością na tych ziemiach.
Udowodniliście, że jesteście
nieodrodnymi synami tej
ziemi. Wielokrotnie udowadnialiście, że jesteście najwierniejszym wojskiem Rzeczpospolitej. Stawaliście w jej
obronie zawsze, kiedy trzeba
było. Dziękujemy za waszą
obecność, za wasz wkład
w naszą kulturę i za wszystko, co zrobiliście dla naszej
wspólnej ojczyzny – zwrócił
się do zebranych w imieniu
Piotra Rećko, Starosty Sokólskiego, Zbigniew Dębko.
Wręczył na ręce Jana Adamowicza pamiątkowy grawerton, jako podziękowanie
za ogromny wkład, jaki wnosi społeczność tatarska w polskie dziedzictwo.
– Z okazji dzisiejszego święta, święta tatarskiego, życzę
całemu związkowi dalszych

dobrych działań i pomyślnych perspektyw. Tatarzy
Polscy to przede wszystkim
Polacy. To nasza etniczność
i wyjątkowość ukształtowała
także część kultury polskiej.
To my jako muzułmanie,
jako Tatarzy pielęgnujemy
naszą religię, jaką jest islam,
naszą odrębność jako kulturę tatarską – mówił Tomasz
Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium
Muzułmańskiego Związku
Religijnego.
Róża Chazbijewicz, prezes
Fundacji Tatarskiej Towarzystwo Kulturalne, zaznaczyła,
że te trzydzieści lat to trud,
wysiłek i ogromna praca wykonana dla Tatarów, szczególnie tych mieszkających
w Polsce.
– Osobiście wierzę, że odbudujemy się jako społeczność tatarska w Polsce i zjednoczymy we wspólnej drodze
do jedności i zgody, a każdy
z nas będzie czuł w swoim
sercu naszą tatarską wspólnotę – zakończyła.
Po licznych przemówieniach rada centralna ZTRP
uhonorowała osoby zasłużone dla mniejszości etnicznej
polskich Tatarów. Zakończeniem uroczystości był tradycyjny Tatarski Bal, który
rozpoczął wspólny taniec
Haytarm prowadzony przez
oba Zespoły Buńczuk.

kreacją. Potem rekreacja zamienia się w pasję, a pasja
w sport wyczynowy. Tak właśnie było w przypadku wielu
zawodników UKS Boxing
Sokółka.
– W naszym klubie mamy
świetną atmosferę. Zawdzięczamy ją doskonałym trenerom i wzajemnemu zaufaniu.
Wszyscy zawodnicy wiedzą,
że treningi przygotowywane
są ze szczegółami. Każdemu

ze sportowców serdecznie
gratuluję – mówił podczas
gali Stanisław Sacharczuk,
były prezes UKS Boxing Sokółka, przez wielu nazywany również honorowym.
My również gratulujemy
sportowcom sukcesów i cieszymy się razem z nagrodzonymi.

Sylwia Matuk
fot. Mateusz Matyszczyk
Powiat Sokólski

Kamila Białomyzy
Powiat Sokólski
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Edukacja

Edukacja

Osiedle Zielone jeszcze bardziej zielone

Uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych im. Elizy
Orzeszkowej w Sokółce wiedzą, jak dbać o środowisko.
Schowali do plecaków książki, wzięli worki na śmieci
oraz rękawice i wysprzątali
mnóstwo miejsc w Sokółce.
To wszystko w ramach akcji
„Sprzątamy dla Polski”.
– Gratuluję całej społeczności szkolnej tej inicjatywy.
Wszyscy musimy mieć na
uwadze ekologię i dbać o nasze środowisko. Jestem pod
olbrzymim wrażeniem tego,
że w taki sposób uczymy

młodzież troski o planetę –
pochwalił postawę proekologiczną promowaną przez
szkołę Piotr Rećko, Starosta
Sokólski.
Sokółka aż lśni czystością!
Uczniowie wysprzątali nie
tylko teren szkolny, alejkę
i boiska, ale też zieleń wokół
kościoła. Nie ominęli nawet
okolic jeziora i bloków. To
nie wszystko. Poprzez udział
w akcji szkoła promuje odpowiedzialność młodzieży za
ochronę klimatu i udowadnia, że każdy we własnym za-

kresie może mieć wpływ na
otoczenie, którym żyje.
– Jest czyściej, jest integracja, wspólne działanie. Ludzie widzą, że można i trzeba
dbać o porządek. Nie był to
duży wysiłek, a rezultat okazał się ogromny – cieszy się
z efektów pracy całej szkoły
Izabela Garkowska, pedagog i szkolny koordynator
akcji.
A my gratulujemy całej społeczności szkolnej tej inicjatywy!

Kamila Białomyzy
fot. ZSZ w Sokółce
Powiat Sokólski

Rocznica

Edukacja

Oddali hołd żołnierzom

Gest serca

W tym roku przypada 102.
rocznica Bitwy Niemeńskiej,
decydującej potyczki wojny
polsko-bolszewickiej
W piątek w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy odprawiono
nabożeństwo dziękczynne.
Krzysztof Krasiński, Przewodniczący Rady Powiatu
Sokólskiego, i Krzysztof Pawłowski, radny powiatowy,
a także przedstawiciele Po-
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licji i Straży Granicznej złożyli kwiaty i postawili znicze
na grobach poległych w Bitwie Niemeńskiej żołnierzy
Wojska Polskiego. Delegacje
odwiedziły cmentarze w Sokółce, Klimówce, Mieleszkowcach Pawłowickich, Sidrze i Kuźnicy.
Kamila Białomyzy
fot. Mateusz Zajczyk
Powiat Sokólski

Uczniowie Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie
Białostockiej podzielili się
najcenniejszym, czerwonym
płynem. W akcję honorowego oddawania krwi włączyła
się klasa IV CP
– Nasi kadeci postanowili w ten sposób zachęcić
społeczność lokalną do podobnego działania – poinformowali w mediach społecznościowych.
Zapewnili, że nie jest to
PS
ostatnia taka akcja.

Grecka przygoda
A wiecie, że nasza młodzież
z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika
w Sokółce jest w Grecji? To
wszystko dzięki realizacji
projektu „Kalimera Greece”.
Uczestnicy uczą się tam angielskiego, poznają lokalną
kulturę, tradycję. A w wolnym czasie zwiedzają. W relacjach piszą nam, że doświadczają tam prawdziwego

piękna. Zresztą zobaczcie
sami
Wizyta uczniów i opiekunów w Grecji odbywa się
w ramach realizacji projektu
„Kalimera Greece” nr 20211-PMU-4135, w ramach
Programu
Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój,
który jest współfinansowany
przez Unię Europejską.
ZS w Sokółce, PS

Edukacja

Integracja i edukacja
W
miniony
weekend
uczniowie, którzy rozpoczęli
w tym roku szkolnym naukę
w suchowolskim ogólniaku,
poznawali się i integrowali ze
szkolną społecznością.
Było trochę edukacji, dzięki
której poznali patrona szkoły,
bł. ks. J. Popiełuszkę. W jego
Izbie Pamięci, którą odwiedzili, wysłuchali opowieści
ks.Tomasza z miejscowej
parafii. Potem do akcji wkoczyła drużyna ratownicza ze
Szkolnego Koła PCK, która

udzieliła młodszym kolegom
i koleżankom instruktażu.
Przeprowadziła też pokaz
pierwszej pomocy (m.in.
RKO z użyciem AED).
Samorząd
Uczniowski
przygotował muzykę i zabawy integracyjne, w których
młodzież uczestniczyła wraz
ze swoimi wychowawczyniami przy płonącym ognisku
i smakowitym jedzonku.
Opr. EB,
fot. ZS w Suchowoli,
Powiat Sokólski
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Początek
października
przyniósł zwycięstwo dąbrowskich licealistów. Wzięli
oni udział w zawodach na Litwie, w zaprzyjaźnionej szkole w miejscowości Ejszyszki,
w rejonie wileńskim.
Wyniki
poszczególnych
meczy: 1. mecz Dąbrowa
Białostocka – Varena 16:9, 2.
mecz Dąbrowa Białostocka –
Alytus 21:16, 3. mecz Dąbrowa Białostocka – Ejszyszki
16:12.
Najlepszym zawodnikiem
zawodów sportowych okazał się Krystian Jakimowicz.
Drużyna grała w składzie:
Krystian Jakimowicz, Jakub,
Marcińczyk, Mateusz Ryszkiewicz, Bartosz Andrukiewicz, Adrian Antonik, Sebastian Roszkowski, Miłosz
Poważa, Bartłomiej Kotowski, Patryk Kloza, Szymon
Hajkowski, Paweł Byczkow-

Sport

Szczypiorniści z klasy sportowej zwycięzcami
Szczypiorniści nie mieli sobie równych, wygrywając bezapelacyjnie trzy mecze, a tym samym zajmując pierwsze miejsce

opr. Sylwia Matuk
fot. LO w Dąbrowie Biał.,
Powiat Sokólski
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Mistrzostwa Polski LZS
we wrotkarstwie szybkim

W miniony weekend zawodnicy UKS Start w Malawiczach Dolnych startowali
w zawodach rangi Mistrzostw
Polski LZS w jeździe szybkiej
na łyżworolkach w Suchowoli na dystansie od 400 m do

Wrzuć na LUZ ;)

W ryj je
Stało się. Człowiek uderzył
człowieka. I to w sumie nic
dziwnego, biorąc pod uwagę
naszą naturę, ale jak to powiedział pewien klown: „żyjemy
w społeczeństwie, Batmanie”,
więc zasadne jest wezwanie
odpowiednich służb. A więc,
było tak.
Stałem z moim przyjacielem
Kotletem na przystanku autobusowym. Pewien człowiek,
turysta z wyglądu, chciał zapytać o kierunek. A jako że
miał do wyboru mnie – człe-
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ski pod okiem trenera: Mirosława Tokajuka.
Licealiści potwierdzili swoje wysokie aspiracje w tym
sezonie celując w potrójną
koronę (Mistrzostwo Juniorów, Juniorów Młodszych
w rozgrywkach klubowych
oraz zwycięstwo w rozgrywkach szkolnej Licealiady Województwa Podlaskiego).

42 km. Rewelacyjnie pobiegła Milena Borys, która została Mistrzynią Polski LZS
w jeździe szybkiej na łyżworolkach. Natomiast w młodszej kategorii Anna Borys
powalczyła o brązowy medal

MP. Pozostali reprezentanci
UKS Start w Malawiczach
Dolnych oprócz miejsc na
podium zajęli również niezłe
lokaty. Weronika Plichta oraz
Oliwia Borys uklasyfikowały
się tuż poza podium na 4.
miejscu, Karol Borys był 5.,
Elżbieta Łowczecka 6., Maria
Borys 7., Aleksandra Borys 8.
i Patrycja Borys 11.
Kolejnego dnia weekendu narciarze rywalizowali

w Pucharze Polski w biegach na nartorolkach, który
został rozgrany w Szelmencie. Zawodnicy UKS Start
w Malawiczach Dolnych
wielokrotnie stawali na podium. Sportowcy startowali na wymagającej trasie na
dystansach od 2 do 10 km.
Puchar Polski w biegu na 2
km po raz pierwszy powędrował do Weroniki Plichty.
Wyprzedziła ona swoją klu-

ka smętnego oblicza, Kotleta
– człeka oblicza smętniejszego i w dodatku o postawie
góry (ale takiej, na które chcą
się wspiąć kozice, jeśli wiecie,
o co chodzi), nasz turysta oblicza poczciwego wybrał palącego w pewnym oddaleniu od
nas dresiarza.
Turysta prawdopodobnie
popełnił błąd, zwracając się
do rycerza Świętego Ortaliona w języku angielskim.
Dresiarz pomyślał i po prostu przywalił turyście, prawdopodobnie myląc confident
z tutejszym konfident.
Jako że turysta poleciał
w naszym kierunku, udało
nam się go złapać.

Kotlet bardzo się zdenerwował. Kiedy udzielałem
turyście pierwszej pomocy,
nauczyłem się paru nowych
zwrotów, które wywołałyby
u każdego marynarza nostalgiczną zadumę.
Rycerz Świętego Ortaliona
bronił się, ale jakoś mu nie
szło, więc szykował się do wymarszu.
– Stój tutaj [ocenzurowano.
Przeczytano, ale jakim kosztem], dzwonię na policję,
gnoju! – Kotlet wyjął telefon
i zaczął wybierać telefon.
– Cooo? Ale jak to? – oburzył się dresiarz – Konfitura
jesteś? Co? To wbrew zasad!
To zabawne, że zawsze ci

krzywdzący ustalają zasady,
według których każdy musi
„grać”.
– Stój w miejscu, jak się ruszysz, to ci wsadzę [ocenzurowane] – Kotlet, po zagrożeniu dresiarzowi zamianą
go w specyficzny rodzaj Uroborosa, zaczął niehonorowo
dzwonić na policję.
– Ale tak nie można! – krzyczał dresiarz. – Ej, pobite gary!
Tak się nie robi, prawo ulicy!
Udało mi się już ocucić turystę, ale nie włączałem się
do konfliktu. Wejście w pole
rażenia Kotleta było niebezpieczne. Z reguły trzeba uważać na ludzi, którzy bawią się
ze swoim dziadkiem w rzuca-
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bową koleżankę Milenę Borys, która musiała zadowolić
się 2. miejscem. W starszym
roczniku Aleksandra Borys wywalczyła 3. lokatę,
a wśród chłopców Karol Borys powalczył o srebrny medal. W kategorii dziewcząt
starszych w biegu na 3.3 km
Oliwia Borys dzielnie zawalczyła o 2. miejsce. Natomiast
brązowy medal w biegu na 10
km wywalczyła w swojej kategorii Elżbieta Łowczecka.
O srebrny medal w kategorii
juniorów powalczyła Kamila
Rećko, a seniorek – Natalia
Fiedorec.
Trener Piotr Zaręba

nie w siebie shurikenami.
Kotlet, żeby utrzymać dresiarza w miejscu, odchylił
połę kurtki i pokazał mu wiszący przy pasku klucz francuski.
Tymczasem dresiarz zaczął
sypać artykułami prawnymi
z ulicznego kodeksu.
Zbrodnia to niesłychana,
pan uderza pana.
Pobiwszy, czeka przy przystanku,
niedługo posiedzisz, baranku.
Zbrodnia to niesłychana,
pan skarży na pana.
Dalej nie ma rymu.
Bardzo dobrze.
Kamyk
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