ANNA HLEBOWICZ
„tkać można wszystkim...”

Dzień Edukacji Narodowej

nr 269
POWIAT SOKÓLSKI - 24 października 2022 r.

JACZNO:

Arcybiskup Jakub
poświęcił
wyremontowaną
kaplicę

W regionalnych strojach czytali
„Ballady i romanse” A. Mickiewicza

„Pogodna Jesień” na scenie
już trzy dekady

Bł. ks. Jerzy będzie patronem Powiatu

Niewidomi
nie chcą być
niewidzialni

Szkolenie „Dobry żołnierz, to żołnierz wyszkolony
- system szkoleniowy dla uczniów Powiatu Sokólskiego edycja
IV” 2022 r.
24 października

Edukacja

Greckie klimaty

Nauka programowania, wycieczka do Salonik, rejs po
zatoce, zwiedzanie i trochę historii. Do tego spacery
i oczywiście zakupy. To wszystko przy pięknym słońcu.
Tak nasi uczniowie spędzają czas w Grecji
Szanowni Państwo,
za nami Dzień Edukacji Narodowej, z tego miejsca jeszcze raz dziękuję Kadrze nauczycielskiej za dotychczasową
pracę, oddanie i rzetelne wykonywanie powierzonych im
obowiązków. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, a także czerpania satysfakcji
z sukcesów osiąganych przez uczniów. Serdeczne życzenia
kieruję także do wszystkich pracowników oświaty, którzy
czuwają nad sprawną organizacją szkoły.
Miniony tydzień przyniósł nam także pełną aprobatę
Rady Powiatu aby bł. ks. Jerzy Popiełuszko – postać niezwykle ważna i symboliczna dla całego kraju i naszej Małej Ojczyzny – została patronem Powiatu.
Godnym odnotowania wydarzeniem w ostatnich dniach
było poświęcenie przez Arcybiskupa wyremontowanej kaplicy cmentarnej w Jacznie, cieszymy się niezwykle, że jako
Powiat wparliśmy finansowo prawosławną społeczność
parafialną.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

opr. Kamila Białomyzy
fot. ZSZ w Sokółce

Edukacja

Słuchają Mozarta
i ćwiczą koncentrację
Co łączy Mozarta, koncentrację i narząd słuchu? Terapia metodą Tomatisa
Ze sprzętu koniecznego
do terapii tą metodą już korzystają uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce. To
wszystko dzięki realizacji
programu „Aktywna tablica”, w którego ramach został zakupiony.
– Duża część absolwentów
SOSW podejmuje pracę zawodową i doskonale sobie
radzi bez wsparcia osób
trzecich. To pełnosprawni
obywatele, którzy pracują,
potrafią dbać o siebie i samodzielnie funkcjonować
w środowisku – powiedziała
Elżbieta Szomko, dyrektor
SOSW w Sokółce.
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Wiecie, że starożytne Saloniki to drugie pod względem wielkości miasto Grecji? Uczniowie Zespołu
Szkół Zawodowych im. Elizy
Orzeszkowej już je zwiedzili.
Było trochę historii i trochę
zwiedzania. Wisienką na torcie stał się rejs statkiem po
Zatoce Salonickiej.
A praktyki? Była i nauka
programowania.
Nasi uczniowie wrócą nie
tylko bogatsi w wiedzę i wrażenia, ale też zrelaksowani
i opaleni.
Wyjazd na staże jest zorganizowany w ramach programu Erasmus+ 2021-1-PL01-KA121-VET-000035566.
Beneficjentem programu jest
Powiat Sokólski.

Właśnie dlatego tak ważne jest stworzenie dzieciom
z
niepełnosprawnościami
jak najlepszych warunków
do rozwoju i usamodzielniania się. Jak przyznaje dyrektor Szomko, zakupiony
sprzęt będzie miał ogromny
wpływ na podniesienie jakości funkcjonowania podopiecznych ośrodka.
I dodaje, że SOSW w wakacje wypożyczył zestaw
do terapii metodą Tomatisa
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie
Białostockiej.
– Widać ogromną różnicę w rozwoju dzieci, które
z niego korzystały. U każ-

dego z naszych maluszków
odnotowano postęp – mówi
Szomko.
Metoda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych
częstotliwościach. Dlaczego
to ważne? Bo narząd słuchu
oddziałuje również na zmysł
równowagi, koncentrację,
koordynację ruchową i napięcie mięśniowe. Za pomocą odpowiednio filtrowanych
dźwięków muzyki Mozarta
i chorałów gregoriańskich
stymulowane są ośrodki
w korze mózgowej. Dzięki
temu zwiększa się wydajność
mózgu.
Na realizację programu
„Aktywna tablica” Powiat
Sokólski otrzymał łącznie aż
63 tys. zł. Dzięki temu wyposażono placówki w pomoce
dydaktyczne, narzędzia do
terapii procesów komunikacji i interaktywne materiały
dotykowe.
Kamila Białomyzy
fot. Mateusz Zajczyk
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W trakcie Obchodów
Dnia Patrona i 38. Rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki połączonych
z uroczystościami związanymi z Dniem Edukacji Narodowej, które odbyły się
w Zespół Szkół w Suchowoli, Starosta Sokólski ogłosił
uruchomienie procedury,
dzięki której Powiat Sokólski ma zyskać patrona bł.
ks. Jerzego.
– Nie ma lepszego dnia, ani
lepszego miejsca niż właśnie to tutaj, żeby ogłosić,
że jako Powiat Sokólski rozpoczęliśmy formalny proces
objęcia powiatu patronatem
ks. Jerzego Popiełuszki. Duchowo ksiądz zawsze wspiera i wspierał nasz powiat.
Na sesji Rady Powiatu, jako
Zarząd, zgłaszamy uchwałę w tej materii. Następnie
wystąpimy do księdza Arcybiskupa Metropolity Białostockiego, żeby rozpoczął

stosowny proces. Bardzo
nam na tym zależy, ponieważ uważamy, że to wzmocni nasz powiat i wesprze
szkołę w Suchowoli, żeby
się rozwijała – zwrócił się
do zebranych Piotr Rećko,
Starosta Sokólski podczas
mszy świętej w suchowolskiej parafii.
Obchody dnia Patrona
Zespołu Szkół w Suchowoli i 38. rocznicy śmierci bł.
ks. Jerzego Popiełuszki rozpoczęły się od uroczystej
mszy świętej w kościele parafialnym pw. św. Ap. Piotra
i Pawła, odprawionej przez
ks. Tomasza Małyszko, proboszcza. Następnie złożono
wieńce pod pomnikiem ks.
Jerzego w parku miejskim.
Z ramienia Powiatu Sokólskiego wieniec złożyli Piotr
Rećko, Starosta Sokólski, Jerzy Białomyzy, Wicestarosta,

Rocznica

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – patronem
suchowlskiej szkoły... i Powiatu
męczeńskiej śmierci bł. ks.
Popiełuszki odbyła się w hali
sportowej szkoły. Oprawę
muzyczną przygotowała Orkiestra Dęta pod batutą Jarosława Szczerby.
– Piękną tradycją stało się
ślubowanie klas pierwszych
właśnie 19 października.
W dniu, w którym wspominamy naszego patrona –
podkreśliła Karczewska.

zarażać ideą nauki i kształtowali postawy młodego
człowieka. Uczniom, żeby
w tej szkole czuli się bardzo
dobrze. Pracownikom administracji, rodzicom, żeby się
angażowali w życie placówki
– mówił Starosta Sokólski.
Małgorzata
Karczewska
dziękując za trud i zaangażowanie w tej wspaniałej
i zarazem trudnej misji, jaką
jest wychowanie i nauczanie
młodego człowieka, życzyła
kadrze sukcesów. Wręczyła
nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym nagrody.

Bożena Jolanta Jelska-Jaroś,
członek zarządu, Kazimierz
Łabieniec, członek zarządu,
Romuald Gromacki, członek
zarządu, Tomasz Tolko, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego oraz Daniel Supronik,

Dyrektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego.
Uroczysta akademia związana z obchodami dnia Patrona rozpoczęła się od odsłonięcia ściany poświęconej
pamięci ks. Popiełuszki
powstałej z inicjatywy Starosty w miejscowym Zespole Szkół. Za projektem stoi
Aneta Tumiel, źródłem materiałów był białostocki IPN.
– Odsłonięcie tablicy upamiętniającej patrona szkoły
bł. ks. Jerzego odbywa się
w 38. rocznicę jego męczeńskiej śmierci, w narodowym
dniu pamięci duchownych
niezłomnych. Jego niezłomność, odwaga, umiłowanie
wiary i wolności są dla nas
źródłem i drogowskazem
wartości moralnych i postaw
życiowych – mówiła Małgo-

rzata Karczewska, Dyrektor
Zespołu Szkół w Suchowoli.
Akademia związana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, ślubowaniem klas
pierwszych i 38. rocznicą

Tymi słowami zapoczątkowała ślubowanie uczniów
pierwszych klas i złożenie
przysięgi na sztandar Liceum w Suchowoli.
– Drodzy pierwszoklasiści,
jesteście dla nas najważniejsi, bo szkoła bez ucznia nie
istnieje. Dlatego całej waszej
społeczności życzę wszystkiego najlepszego. Nauczycielom, żeby rozwijali pasje
w uczniach, żeby potrafili

Nadleśnictwo
Czarna Białostocka
informuje
Nadleśnictwo Czarna Białostocka informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub
gruntów przeznaczonych do zalesienia, na
podstawie art. 37 ustawy o lasach (Dz.U.2021.0.
1275 tj.), zgodnie z którym kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych może
nabywać stanowiące własność osób fizycznych
lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne
grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Z rąk Starosty zostały przekazane wyróżnienia nauczycielom za osiągnięcia
w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Otrzymali je
Bożena Jaroszewicz i Tadeusz Janczylik
Obchody zwieńczyły występy mażoretek.
Sylwia Matuk
fot. ZS w Suchowoli

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia
może być nabyty w szczególności w przypadku:
1. jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
2. zniesienia współwłasności lasu, gruntu
przeznaczonego do zalesienia lub innego
gruntu lub nieruchomości;
3. regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.
Nieruchomości mogą być nabyte za cenę
nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Zainteresowani sprzedażą lasów i gruntów
przeznaczonych do zalesienia, proszeni są
o kontakt z Nadleśnictwem: 85 710 33 80,
czarnabialostocka@bialystok.lasy.gov.pl.
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe.
Opr. Patrycja A. Zalewska
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Poniżej dokument królewski, którego wstęp
zawsze mnie wzrusza,
a który to wstęp w języku
historyków prawa nazywa
się „Intytulacja z formułą
dewocyjną.”
August Wtóry z Bożej łaski Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski,
Mazowiecki,
Żmudzki,
Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki,
Smoleński, Czernichowski,
Dziedziczny Książę Saski
Elektor. (to właśnie ta intytulacja, piękne, prawda?).
Oznajmujemy tym listem,
przywilejem,
konsensem
naszym, komu by o tym
wiedzieć należało. Iżeśmy
pozwolili i niniejszym listem, konsensem naszym
pozwalamy,
urodzonej
Helenie Krukownie primi
voti Aleksandrowej Kownackiej, secundi Jakubowej
Wyrzykowskiej, teraz zaś
Kazimierzowej Reszkowej
z praw i przywilejów swoich, które ma za konsensem
naszym de data w Krakowie Roku Pańskiego 1698,
miesiąca Augusta 21 dnia
z pierwszym małżonkiem

Wydarzyło się...

Folwark Aulakowszczyzna

urodzonym Kownackim per
cesionem [za cesją] od matki
onego, szlachetnej Marianny Żeromskiej Gilbertowej
Klukowej? na pewne włóki
Aulakowszczyzna
nazwane w Leśnictwie Sokólskim
w kluczu kumialskim leżące, z włókami za przywilejami najjaśniejszych antecesorów naszych i naszym
konferowanymi, z łąkami to
jest Buda w Puszczy Sokólskiej, Jezierzyski przy stawku
Brody, i innymi wszystkimi
sianożęciami do pomienio-

nych włók antiquitus należącymi sobie ustąpione i one
tak z pierwszym jako i powtórnym małżonkiem Wyrzykowskim trzymała wraz
z sumą dwanaście set złotych
i evicationem tych włók ex
posesione między wielmożnego Jana Korsaka, kasztelana
płockiego jemu danych, tak
przywilejami najjaśniejszych
antecesorów naszych świętej
pamięci Jana Kazimierza de
data w Warszawie dnia 25
miesiąca maja roku pańskiego 1667, także śp. Króla JM

Michała de data w Warszawie dnia 16 maja roku 1671,
a przywilejem króla Jana III
de data w Grodnie dnia 10,
miesiąca feburary roku 1693
na te że włóki Aulakowszczyzna wniesioną i przywilejami jedną de data wyż wspomnianą na osobę urodzonego
Kownackiego, druga urodzonego Jakuba Wyrzykowskiego
de data w Warszawie dnia
10 miesiąca czerwca roku
1700 potwierdzone tejże urodzonej Reszkowej zrzec się
i wlewek pewny in personam
Jana Kuprela, urodzonego,
miecznika brasławskiego, towarzysza chorągwi pancernej
wielmożnego Ossolińskiego,
podstarościego
nadwornego koronnego, dobrze nam
przy dostojeństwie naszym
zasłużonego uczynić, który to
wlewek skoro prawnie sporządzony i przed którymkolwiek
urzędem naszym wraz z kwitem wpłacenia sumy dwunastu set złotych polskich, uro-

dzonej Reszkowej zeznany,
będzie, my go za słuszny
i ważny być uznamy, mocą
którego wlewku aprobację
tego przywileju konsensu
naszego.
Wolny i mocen będzie urodzony Kuprel, miecznik bracławski pomieniony Kuprel
Folwark Aulakowszczyznę,
której samej Aulakowszczyzny według przywilejów
jest włók pół piątej, w Czarnym Stoku 5, curia, a Nowej
Kultury, której miało być
według przywilejów włók
3 podług teraźniejszej pomiary przez mierniczego
naszego przysięgłego, przy
rewizorach naszych teraz
dokonanej generaliter i leśniczych zesłanych takoż
przysięgłych odprawowanej
pokazali włók 4 i morgów 28
także z łąkami, sianożęciami w Puszczy Sokólski to jest
Budą Jezierzyskiem, Przystawkę królewską według
dawnych przywilejów jako
… używali do teraz … dalej
mogą użytkować
źródło: Fb G. Ryżewski

GRZEGORZ RYŻEWSKI
Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

Krynki

Rozwój

Wokół starego parku...

Nowy sprzęt w sokólskkim SP ZOZ

Osoby, którym zależy
na poprawie stanu w jakim znajduje się stary park
utworzyły społeczną Radę
Starego Parku – takie rady
działają przy innych zabytkowych parkach. Jest to
organ nieformalny, a jego
misją jest m.in.: planowanie
i wykonywanie prac konserwatorskich przy współpracy
z gminą oraz Konserwatorem Zabytów, promocja

obiektu oraz przygotowanie
wizji zarządzania parkiem.
W Urzędzie Miasta odbyło
się spotkanie podczas którego przedstawiciele Rady
przedyskutowali z przedstawicielami Urzędu oraz
radnymi szereg propozycji
i pomysłów.
Spotkania mają być kontynuowane.
źródło UM w Krynkach

– Korzystamy z każdej
możliwości, by doposażyć
naszą placówkę – podkreślił Piotr Rećko, Starosta
Sokólski.
W sokólskim szpitalu Piotr
Rećko, Starosta Sokólski
i Jerzy Białomyzy, Wicestarosta, przekazali sprzęt
kupiony w ramach zadania
pn. „Zakup sprzętu do SP
ZOZ w Sokółce, tj. wózków
do przewożenia pacjentów

siedzących i leżących, pomp
infuzyjnych oraz szyny rehabilitacyjnej CPM”. Jego wartość to 41 745 000 zł.
– Dziękujemy w imieniu
pacjentów i naszych pracowników za przekazany sprzęt.
Na pewno będzie dobrze
służył w realizacji naszych
świadczeń – powiedział Jerzy Kułakowski, dyrektor
SP ZOZ w Sokółce.

Dzięki staraniom Starosty
Sokólskiego Piotra Rećko,
Powiat Sokólski otrzymał
od Zarządu Województwa
Podlaskiego dotację celową,
w ramach udzielenia pomocy finansowej z budżetu
województwa z przeznaczeniem na działania związane
ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej.
– Jako Zarząd Powiatu Sokólskiego jesteśmy szczęśliwi, że możemy przekazać
sprzęty, które posłużą pracy
szpitala, posłużą mieszkańcom powiatu w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego – podsumował Jerzy Białomyzy, Wicestarosta Sokólski.
Sylwia Matuk,
fot. Mateusz Zajczyk
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KULTURA

ANNA HLEBOWICZ
„Fascynujące jest to,
że tkać można wszystkim,
co jest w miarę plastyczne”
Anna Hlebowicz – rocznik 1986 r., pochodzi z Krynek.
Ukończyła Liceum Plastyczne im. A. Grottgera w Supraślu.
Podczas studiów na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP
poszukiwania twórcze zgłębiała na polu malarstwa, rysunku,
struktur wizualnych i tkaniny artystycznej. W 2011 r. obroniła dyplom z malarstwa sztalugowego, a w 2019 r. – doktorat
na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni.
Pani Anno, Podlasie tkactwem stoi, podziwiamy janowskie tkaniny dwuosnowowe – w supraskim liceum
plastycznym można zgłębiać
tajniki tkaniny artystycznej. A kiedy pani poczuła,
że jedno z najstarszych rzemiosł uprawianych przez
człowieka będzie także pani
medium?
Gdy jeszcze byłam w Liceum
Plastycznym w Supraślu,
myślałam, że nie nadaję się
do tak czasochłonnej pracy
jak tkanie, poza tym byłam
wtedy w klasie graficznej.
Pasję do tkaniny obudziła we
mnie podczas studiów profesor Dorota Grynczel, szybko
jednak zyskałam poczucie, że
do jej pracowni przyciągnęło
mnie chyba przeznaczenie.
Kiedy zmarł mój tata, bardzo
źle znosiłam okres żałoby,
szukałam jakiejś medytacji
i wyciszenia wszystkich tych
uczuć, które były we mnie.
Postanowiłam
spróbować
tkania. Pani profesor okazała
się nie tylko moim mentorem w dziedzinie sztuki, ale
też, mówiąc metaforycznie,
aniołem i przyjacielem, którego potrzebowałam w tym
czasie. Miała to być tylko
krótka przygoda w pracowni
tkaniny, a okazała się przygodą życia.
Mam wielki szacunek do
pracy, którą się wkłada
w przygotowanie tkaniny.
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Ile średnio zajmuje wytkanie takich dużych formatów,
w jakich pani celuje?
Cały proces twórczy trwa
dosyć długo. Trzeba podkreślić to, że zanim zacznę tkać
czy haftować, najpierw zaczynam szkicować, czasami
malować, a dopiero później,
gdy wszystko już mam dokładnie przemyślane, zaczynam działać w tkaninie.
To jest bardzo ważna
część pracy, bo
w tkaninie nie
może być pomyłek, trzeba
mieć dokładnie
zaplanowaną
i przemyślaną
pracę.
Już sam proces
tkania jest bardzo
przyjemny i relaksujący. Praca nad jedną tkaniną może potrwać nawet
rok, ale niekiedy zamyka się
już w dwóch miesiącach. To
wszystko zależy od trudności
projektu, a także jego wielkości.
Tradycyjna tkanina kojarzy
nam się z czymś płaskim pani sięga w niej po 3. wymiar. Oprócz tego w procesie
tworzenia używa pani mniej
oczywistych „surowców”,
szczególnie jeansu – materiału, który niebawem będzie obchodził 170. urodziny
– niemal legendy od samego

stworzenia, a dziś wszechobecnego…
I chyba ta uniwersalność
tego materiału w kontekście
mody zachwyciła mnie najbardziej… Jest on noszony
w zasadzie do wszystkiego i na każdą okazję. Błękit
w przepięknych odcieniach

o różnej
tonacji daje duże możliwości
kreacyjne, twórcze.
Jednak nie zgodzę się z tym,
że tkanina jest płaska. Jest
wiele przykładów artystów
współczesnych, którzy pokazali, że w tej dziedzinie
sztuki można bawić się nie
tylko kolorystyką, ale też
formą przestrzenną i materiałem. Technika pozwala
na fakturowość powierzchni,
a materiał jest na tyle plastyczny, że można tworzyć

również formy rzeźbiarskie.
Doskonałym
przykładem
jest twórczość Magdaleny
Abakanowicz. Trzeba też
podkreślić bogatą tradycję
w dziedzinie sztuki, jaką jest
tkanina. Mamy światowej
sławy artystów zajmujących
się tą właśnie dziedziną, np.
Jolantę Owidzką, Wojciecha
Sadleya.
Fascynujące jest to, że tkać
można wszystkim, co jest
w miarę plastyczne. Robiłam
również tkaniny, w których
łączyłam len i torebki foliowe. Tkanina artystyczna ma
tak duże możliwości ‒ może
cię tutaj ograniczać tylko wyobraźnia.
Pomówmy o pani pracach,
uderza z nich silna geometryzacja, wszechobecny motyw koła i rytm. Wyczytałam, że cykliczność natury
najsilniej się w nich odbija.
Sama forma koła zawsze była
dla mnie inspiracją. Wydaje mi się wszechobecna
zarówno w sielskim pejzażu Podlasia, jak i miejskim.
Koło zawsze kojarzyło mi się
z jakimś cyklem, który jest
widoczny w powtarzalności kalendarza, pór
roku, życiu człowieka, porządku natury.
Sam recykling czy
upcykling kojarzą
mi się z jakąś drogą
przedmiotu i materii zataczającej krąg.
Kryńskie
pejzaże wciąż inspirują
z niezmienną mocą,
choć tworzy pani
w stolicy?
Oczywiście! Moje serce
zawsze będzie na Podlasiu.
W Krynkach mieszka mój
ukochany brat i jest mój dom
rodzinny. W okresie letnim
wiele czasu spędzam w domu
po moich dziadkach, w pobliskiej wsi. Często tam jeżdżę i regeneruję swoje siły.
W Warszawie mieszkam od
2006 roku. Mam tu wielu
przyjaciół, również artystów. Czuję, że też jest to mój
dom i mam tu swoje miejsce.
Choć na początku było mi
ciężko.

Wyobrażam sobie, że tkanie
to także snucie-opowiadanie
historii własnych i czyichś,
przeplecione emocjami…
Sam proces tkania zawsze był
dla mnie formą medytacji.
Chociaż to ciężka, również fizyczna praca, bardzo oczyszcza umysł przez duże skupienie i pewną powtarzalność,
monotonność w wykonaniu
splotu. Myślę, że ten, kto kiedykolwiek próbował tkania,
haftu czy szydełkowania, będzie to rozumiał.
A wyplatanie właśnie takim
materiałem z odzysku ma
dodatkowe znaczenie. To
tak jakby wplatać energię
i emocje innych ludzi. Przykładowo, spodnie jeansowe,
które dostaję od różnych
osób, przyjaciół, ale też ludzi zupełnie mi nieznanych,
których zainteresowała moja
praca. Może to były ulubione
spodnie i ktoś ubrany właśnie
w nie poznał ukochaną osobę albo spędzając swój wolny czas na działce, upajał się
pięknem przyrody? A może
były to spodnie niechciane,
bo właśnie ubrani w nie przeżywaliśmy niezbyt przyjemne momenty w naszym życiu… Traktuję te tkaniny jak
symboliczny obraz przeplotów zdarzeń w życiu różnych
ludzi. Może właśnie dlatego
używane przedmioty i materia wtórna i z odzysku mają
dla mnie taką siłę.
Nad czym pani obecnie pracuje?
Mój nowy projekt jest związany z muzyką. Szczegóły
już wkrótce. Na pewno będą
dostępne na moim FB i Instagramie.
Gdzie oprócz sieci internetowej można zobaczyć pani
prace?
Najbliższą
wystawę
pt.
„Wschód” organizuje PDK
w Sokółce, na wernisaż zapraszam 5 listopada do siedziby Klubu Senior+. Bardzo
się z niej cieszę, bo będę miała możliwość pokazania moich prac na rodzinnym, tak
bliskim mi osobiście i twórczo Podlasiu.
Dziękuję za rozmowę.

Aneta Tumiel
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ZS w Dąbrowie Biał.

Potrafią kształtować młode pokolenie
Społeczność Zespołu Szkół
im. N. Sulika w Dąbrowie
Białostockiej zebrała się na
uroczystym apelu z okazji
przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej. Były życzenia, podziękowania i kwiaty, a wyróżnieni
nauczyciele odebrali nagrody. Niespodzianką był występ artystyczny przygotowany przez pierwszoklasistów
‒ Jeżeli będziemy trzymać
się razem, pracować wspólnie, to damy sobie radę ze
wszystkimi
trudnościami.
Dziękuję nauczycielom za
pracę na rzecz szkoły w Dąbrowie Białostockiej i na
rzecz oświaty w Powiecie Sokólskim – powiedział obecny na uroczystości Jerzy
Białomyzy,
Wicestarosta
Sokólski, który podkreślił,
że sam pracował w szkole 35
lat w charakterze nauczyciela i dyrektora.

ZSR w Sokółce

Z humorem w „Rolniku”

Zapewnił, że Powiat Sokólski dokłada starań, by
wszystkie podlegające mu
jednostki oświatowe rozwijały się prężnie.
W dąbrowskiej szkole średniej jest zatrudnionych 37
nauczycieli i 14 pracowników obsługi. Uczy się tam
361 uczniów.
Uroczystość była okazją,
by wyróżnić tych, których
efekty pracy są szczegól-

nie widoczne. Wicestarosta
wręczył Nagrodę Starosty
paniom Dorocie Budzińskiej i Małgorzacie Lewko,
Jarosław Budnik wręczył natomiast Nagrodę Dyrektora
wyróżnionym pracownikom
Ostatnim punktem uroczystości był występ artystyczny
przygotowany przez klasę Ic.
KB, fot. Mateusz Zajczyk

ZS w Sokółce

Wyrazili wdzięczność nauczycielom
W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika
w Sokółce akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
przypominała o tym, jak
wielką wartość stanowi wiedza i umiejętność jej przekazywania. Były życzenia,
podziękowania i gratulacje,
a nauczyciele szczególnie
wyróżniający się w swojej
pracy odebrali nagrody.
– Składamy nauczycielom
serdeczne życzenia, akcentując wyjątkowość ich pracy –
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Dzień Edukac

mówiła Anetta Zubrzycka,
dyrektor szkoły.
Anna Marta Aniśkiewicz,
Dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych, odczytała list
Piotra Rećko, Starosty Sokólskiego, skierowany do
nauczycieli i innych pracowników szkoły, po czym
wręczyła Nagrodę Starosty
pani Barbarze Kołosowskiej
i pani Krystynie Grzesik.
Anetta Zubrzycka wręczyła
Nagrodę Dyrektora nauczycielom oraz pracownikom
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administracji i obsługi, którzy szczególnie się wyróżnili.
Na uroczystości obecni
także byli: Daniel Supronik,
Dyrektor Wydziału Finansowego, a zarazem przewodniczący Rady Rodziców,
Tomasz Tolko, Dyrektor
Wydziału Organizacyjnego
i skarbnik Rady Rodziców,
a także przedstawiciele służb
mundurowych i jednostek
podległych Powiatowi.
Kamila Białomyzy,
fot. Mateusz Matyszczyk

Uczniowie Zespół Szkół
Rolniczych w Sokółce przygotowali bogaty, oryginalny
i dowcipny program artystyczny, który zadedykowali
nauczycielom i pracownikom szkoły w Dniu Edukacji
Narodowej. Na jego kanwie
odbyła się cała uroczystość.
W tym roku Piotr Rećko,
Starosta Sokólski wybrał
właśnie ZSR, aby wspólnie
z pedagogami, pracownikami i uczniami świętować
Dzień Nauczyciela. W uroczystości brał udział również emerytowany nauczyciel, Franciszek Czołpiński,
były dyrektor szkoły, a także
przedstawiciele Rady Rodziców, oczywiście nauczyciele,
pracownicy administracji
i obsługi oraz uczniowie.
– Bardzo dziękuję całemu
gronu pedagogicznemu, za
to, że tworzycie taką wspaniałą atmosferę, w której
uczniowie mogą śmiało
z dystansem podchodzić do
starosty, dyrektora i spokojnie, na luzie prowadzić fajną, elokwentną, na bardzo
przyzwoitym poziomie dyskusję. Gratuluję młodzieży
– rozpoczął Piotr Rećko.
Dyrektor Dariusz Żołądkowski podziękował gospodarzowi Powiatu za wspieranie szkoły w różnych
aspektach, m.in w doposażaniu placówki.
– Szkoła jest pomostem
między przeszłością i przyszłością. My, jako placówka,
zawsze kultywujemy pamięć
o bohaterach, przodkach.
To jest wyznacznikiem naszej tożsamości. Jednocześnie spokojnie spoglądamy
w przyszłość, znamy swoją
wartość. Nasza szkoła się
rozwija i mamy nadzieję,
że tak będzie dalej – mówił
Dyrektor.

W końcu przyszedł czas na
podziękowanie gronu pedagogicznemu za całoroczną,
ciężką pracę, trud wkładany w wychowanie młodzieży, szczególnie w obecnych,
ciężkich czasach pocovidowych i wojennych.
– Bywa, że szkoła staje się
drugim domem dla młodego
człowieka, a wspomnienia
z okresu edukacyjnego są
przechowywane przez całe
życie – zauważył Dyrektor
Żołądkowski.
Podczas uroczystości, tradycyjnie wyróżniono i nagrodzono nauczycieli. Tym
razem byli to: Małgorzata

Klocek, Małgorzata Chomko, Barbara Czechowicz,
Anna Giedzicz, Dorota Barbara Klej, Agnieszka Kuklik,
Joanna Pac, Beata Raczkowska, Renata Sudorowska,
Andrzej Szumiło, Marta Jurgiel, Dorota Ignatowicz, Ewa
Kułak i Halina Rochalska.
Starosta z pomocą uczniów,
wręczył nauczycielom i pracownikom szkoły czerwone
róże.
Uroczystość
zakończyła
kolejna część występów artystycznych uczniów ZSR.
Patrycja A. Zalewska,
fot. Mateusz J. Zajczyk
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cji Narodowej

– W imieniu swoim
i uczniów mam zaszczyt
podziękować nauczycielom
za zaangażowanie w pracę,
życzliwość i serdeczność.
Za to, że jesteście twórczy,
kreatywni i pełni ciekawych
inicjatyw. Dziękuję również za to, że w każdej do-

brej i złej chwili mogę liczyć
na waszą pomoc, wsparcie
i życzliwość. Dziękuję pracownikom obsługi i administracji – mówił Lech Czarnowicz, dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych podczas
uroczystości Dnia Edukacji
Narodowej.

SOSW w Sokółce
ZSZ w Sokółce

Tegoroczne obchody Dnia
Edukacji Narodowej tradycyjnie rozpoczęły się od występu artystycznego w wykonaniu uczniów.
Odczytany został list Starosty Sokólskiego wystosowany na okoliczność
obchodów Dnia Edukacji
Narodowej.
Zgodnie z tradycją, nauczycielom wręczone zostały nagrody dyrektora
szkoły i nagrody Starosty
Sokólskiego, za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze. Wśród wyróżnionych
znalazły się Aneta Tymińska
i Izabela Garkowska.
Sylwia Matuk,
fot. Mateusz Zalewski

– Powiatowy Zespół Regionalny „Jemioła” zawsze
przyłącza się do wszelkich
narodowych akcji i dba o ich
rozwój w Powiecie. Braliśmy udział również w Narodowym Czytaniu Pisma
Świętego, więc teraz przyszła
kolej na „Ballady i romanse”
– mówiła Ewa Dębko, dyrygent i kierownik muzyczny
„Jemioły”.
Jedenasta edycja „Narodowego Czytania” odbyła się
w całym kraju na początku
września. Jednak to nie koniec tego wydarzenia, ponieważ tak naprawdę ono trwa
i chętni mogą się włączyć
w każdej chwili.
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Płynęły serdeczności
– Nauczyciel to misja, a tu
w ośrodku, najbardziej to
widać i czuć. Kształtowanie
młodego człowieka, jego wychowanie jest rolą szkoły. Wy
realizujecie to na co dzień,
za co bardzo wam dziękuję.
Gratuluję pani dyrektor, pani
kierownik i Stowarzyszeniu
„Pod Skrzydłami” i dziękuję
za ten ogrom pracy wkładanej na rzecz funkcjonowania
placówki – mówił Piotr Rećko, Starosta Sokólski.
W ramach rozpoczęcia
części oficjalnej obchodów
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
w Sokółce Elżbieta Szomko,
dyrektor szkoły odczytała
okazjonalny list z życzeniami wystosowany przez Mariusza Gromko, Senatora
Rzeczpospolitej Polskiej. Do
życzeń dołączyła się również
Anna Marta Aniśkiewicz,
Dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych w Starostwie
Powiatowym.
– Chciałabym w tym szczególnym dniu, w którym
przypominamy sobie jak
ważna jest nauka i przekazywanie tej wiedzy, podziękować i pogratulować przede
wszystkim za pasję i zaangażowanie jakie wkładacie
w edukację dzieci i młodzieży. Niech ta praca dostarcza

W regionalnych strojach czytali
„Ballady i romanse” A. Mickiewicza

Członkowie zespołu „Jemioła” i sympatycy włączyli
się w akcję „Narodowego
Czytania” w Klubie Senior+

w Sokółce. Wybrali to miejsce nieprzypadkowo, tam
znajduje się Powiateka, bookcrossing Powiatu sokól-

skiego, gdzie odwiedzający
mogą „częstować się” książkami, nie tylko autorstwa
Adama Mickiewicza.
Narodowy charakter spotkania podkreśliły piękne,
regionalne stroje członków
„Jemioły”, a wszystko odbyło
się przy muzyce Chopina. Na
uczestników czekały domowe wypieki, przygotowane
specjalnie przez panie z „Jemioły”.
Tekst „Rybki” odczytała
dyrygent Ewa Dębko wespół ze Zbigniewem Dębko,

Państwu jedynie satysfakcji
– winszowała.
Kolejnym punktem wydarzenia było wręczenie nagród nauczycielom, przyznanych przez dyrektora szkoły.
Symboliczne podziękowania
wręczono również Annie
Marcie Aniśkiewicz i Piotrowi Rećko, dziękując za
trud wkładany w zapewnienie funkcjonowania ośrodka
i pozyskiwanie funduszy.
W dowód uznania za szczególne osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej
Starosta Sokólski wyróżnił
również kilka osób, wręczając nagrody. W tym gronie
znalazły się: Ewa Wińska,
Lila Zajkowska i Elżbieta
Szomko.
Na zakończenie podopieczni placówki zaprezentowali
występ artystyczny.
Sylwia Matuk,
fot. Mateusz Zalewski

dyrektorem PDK w Sokółce i Mateuszem Zalewskim.
Z „Pierwiosnkiem” zmierzyła się Katarzyna Połusewicz, ze „Świtezianką”
– Iwona Pacuk, Krzysztof
Pacuk i 11-letni Sebastian
Pacuk. „Powrót taty” odczytali Iwona Bagińska i Mateusz Zajczyk, Jerzy Żukowski zaśpiewał i zagrał utwór
„Niepewność”, M. Grechuty
z tekstem A. Mickiewicza.
Organizatorami wydarzenia był Powiat Sokólski, Powiatowy Zespół Regionalny
„Jemioła”, Powiatowy Dom
Kultury w Sokółce oraz Powiateka.
Sylwia Matuk,
fot. Mateusz Zajczyk
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„W celu zwiększenia możliwości
operacyjno-technicznych jednostek ochrony
przeciwpożarowej, w uznaniu za ofiarną służbę i gotowość do niesienia pomocy
i ratowania życia, Komenda
Główna PSP, Podlaski Urząd
Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Powiat Sokólski,
Gmina Dąbrowa Białostocka, darczyńcy, przekazują
OSP Kamienna Stara średni
samochód ratowniczo-gaśniczy GBA.” - tak brzmiał
akt przekazania wozu, którego dokument wręczono na
ręce dh. Tomasza Kirejczyka,
Prezesa Jednostki OSP Kamienna Stara.
– Dziękujemy za przychylność również Powiatowi So-

Zespół „POGODNA JESIEŃ” z Krynek obchodził
perłowy jubileusz. Urodziny
świętował hucznie. Był koncert, podziękowania i łzy
wzruszenia. Zjawili się obecni i byli członkowie chóru
oraz jego sympatycy, a także
władze samorządowe
– Z okazji wspaniałego jubileuszu 30-lecia istnienia
chóru i zespołu „Pogodna
Jesień” składamy najser-

Wydarzenie

Wyszkolonym druhom potrzebny jest
najlepszy sprzęt
Przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP
w Kamiennej Starej było bardzo uroczyste. Wspólnie świętowali okoliczni mieszkańcy, samorządowcy i druhowie
kólskiemu, który wspiera nas
w działaniach. Starosta Piotr
Rećko ma strażaków bardzo
blisko serca i chce, aby jednostki z terenu Powiatu sokólskiego stale się rozwijały.
Dziękuję całej Radzie Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej na czele z jej Przewodniczącym Adamem Wojteczko,

a w szczególności Elżbiecie
Adamowicz – mówił Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz.
Wśród zaproszonych gości
byli m.in. ks. Andrzej Horaczy, Dziekan Dekanatu
Dąbrowa Białostocka, który
w dniu przekazania sprawował eucharystię, Dariusz

Piontkowski, Sekretarz Stanu
w MEN, Bogusława Szczerbińska, Wicewojewoda Podlaska, Romuald Gromacki,
Członek Zarządu Powiatu
Sokólskiego, Michał Stupak,
przedstawiciel darczyńców,
przedstawiciele PSP i innych
służb mundurowych, członkowie OSP, ich rodziny, sym-

Krynki

Na scenie występują już trzy dekady
deczniejsze życzenia dalszej
motywacji do kontynuowania śpiewaczej pasji. Niech
kolejne lata działalności
wieńczone będą sukcesami,
a życzliwość słuchaczy niech
towarzyszy waszym poczy-

naniom – te słowa, zawarte
w liście do dyrygent Lilii
Żylińskiej oraz członków
chóru, odczytała Jolanta
Gudalewska,
burmistrz
Krynek.

Część artystyczną spotkania rozpoczął koncert zespołu-jubilata. Wystąpiły również grupy: „Exit”, „Lotosy”
i „Akord”, a także Bogumiła
Sołoniewicz.
Wydarzeniu
towarzyszyły
przemowy,

patycy oraz mieszkańcy Kamiennej Starej i okolic.
Romuald Gromacki, Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego, wspomniał o tym, jak
bardzo zmienił się i rozszerzył zakres działań strażaków.
Nie są to już tylko pożary, ale
też wypadki komunikacyjne,
walka z żywiołami i wiele
innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu, nie
tylko ludzi, ale też zwierząt.
Stwierdził, że nawet najlepiej wyszkoleni druhowie to
za mało, żeby zmierzyć się
z takimi zagrożeniami. Potrzebny jest też nowoczesny,
niezawodny sprzęt.
Patrycja A. Zalewska,
fot. Mateusz J. Zajczyk

podziękowania, i wręczanie symbolicznych słodkich
upominków.
Zespół „Pogodna Jesień”
w 1992 roku rozpoczął działalność artystyczną przy
Gminnym Ośrodku Kultury
w Krynkach, pod patronatem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Był pierwszym chórem
seniorów działającym w Powiecie Sokólskim. Przez 30
lat uczestniczył w życiu kulturalnym Krynek, uświetniając występami uroczystości
i spotkania kulturalno-rozrywkowe.
W jubileuszu wzięli udział
także m.in. Aleksy Oleksza,
radny powiatowy i Czesław
Sańko, przewodniczący Zarządu Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Kamila Białomyzy,
fot. Mateusz Zajczyk
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Projekt

Szkolenie „Dobry żołnierz, to żołnierz wyszkolony
- system szkoleniowy dla uczniów Powiatu Sokólskiego edycja IV”
–Projekt jest kolejnym spośród działań realizowanych
na rzecz młodzieży Zespołu
Szkół w Dąbrowie Białostockiej, szczególnie oddziałów
przygotowania wojskowego
i certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.
Ma on pozwolić na większe
wyobrażenie o pracy żołnierza, ale także nauczyć
praktycznych
umiejętności z zakresu survivalu, czy
strzelania – mówił podczas
apelu
rozpoczynającego
szkolenie, Jarosław Budnik, dyrektor Zespołu Szkół
w Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej
zakończyło się zgrupowanie uczniów miejscowego
ZS w ramach projektu pn.
„Dobry żołnierz, to żołnierz
wyszkolony – system szkoleniowy dla uczniów powiatu
sokólskiego, edycja IV” pozyskanego i w całości realizowanego przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia
Sokólska”. Projekt współfinansowany był ze środków
Ministerstwa Obrony Narodowej i Powiatu Sokólskiego.
W projekcie wzięło udział
60 uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół
w Dąbrowie Białostockiej.
Zajęcia przeprowadziła jednostka strzelecka Strzelec
1041 w Dąbrowie Białostockiej na czele z sekcyjnym
zastępcą dowódcy jednostki
Dawidem
Kochmańskim.
Nad prawidłowym przebiegiem szkolenia czuwał
starszy chorąży sztabowy Janusz Bielawski, opiekun klas
mundurowych i również instruktor szkolenia.
Szkolenie miało pomóc
młodym ludziom w nauce
przetrwania na otwartym
terenie, w trudnych warunkach przyrodniczych oraz
przećwiczyć udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w miejscach, gdzie
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szybkie dotarcie służb ratunkowych nie jest możliwe.
– W pierwszy dzień zajmowaliśmy się tematyką
survivalową zarówno pod
względem teorii, jak i praktyki. Był wymarsz, bytowa-

również szkolenie strzeleckie
na wirtualnej strzelnicy – relacjonowała starsza strzelec, Natalia Jackiewicz, jedna z instruktorów projektu.
Szkolenie strzeleckie na
strzelnicy wirtualnej pozwoliło młodym kadetom
zdobyć i doskonalić umiejętności w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią,
w tym obsługi manualnej,
celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych
i kolimatorów o „małych”
powiększeniach,
ćwiczeń
w obserwacji, wykrywania,
rozpoznania i identyfikacji
celów, prowadzenia celnego ognia z różnych postaw,
na różnych odległościach,
wspólnego
wykonywania

łów i chwili na odpoczynek
kadeci wzięli udział w zajęciach z podstaw strzeleckich
i musztry.
– Do przeprowadzenia
szkolenia kadetów wyposażono w kamizelki taktyczne,
pasy nośne do broni, gumikałachy, noże taktyczne,
latarki czołowe, kubki metalowe, karimaty i śpiwory. Sprzęt został kupiony ze
środków pozyskanych na
cele projektu. Oprócz tego
wykorzystywano
również
sprzęt będący na stanie szkoły, pozyskany z Ministerstwa
Obrony Narodowej z programów klas mundurowych
certyfikowanych,
oddział
przygotowania wojskowego
– zaznaczyła Jackiewicz.

zadań strzeleckich o różnym
stopniu skomplikowania.
Kolejnego dnia, po nocy
spędzonej w lesie w Sławnie,
w rozbitych bazach noclegowych, czyli miejscach bytowych służących jedynie do
przespania się po zaprawie
porannej, rozpoczęli pętlę
taktyczną, a w niej: azymut,
bronioznawstwo, a konkretniej podstawy strzeleckie,
woda i pozyskiwanie jej w terenie, rolowanie, rolowanie
z wykorzystaniem pozoracji
pola walki, fire test, rozpalanie ognisk, maskowanie.
O godzinie 18.00 nastąpił
wymarsz do budynku szkoły.
Po dotarciu do niej, zakwaterowaniu, rozłożeniu mu-

Ostatniego dnia podczas
uroczystego apelu podsumowano przebieg całego szkolenia. Były certyfikaty i wyróżnienia.
– Szkolenia dla młodzieży
z klas mundurowych są bardzo potrzebne, szczególnie
w kontekście sytuacji panującej na wschodniej granicy.
Wojsko Polskie potrzebuje
ludzi chętnych do obrony
kraju i jego granic – zakończyła Natalia Jackiewicz.

nie w lesie, nauka rozpalania
ogniska, pozyskiwania wody
i pożywienia w terenie. Rozmawialiśmy o szykach patrolowych, o liniowości wyposażenia każdego żołnierza.
W międzyczasie odbyło się

Sylwia Matuk,
fot. MZ, ZS w Dąbrowie Biał.

MATERIAŁ PŁATNY
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DZIEŃ BIAŁEJ LASKI to
święto, które ma przypominać o tym, że na całym
świecie są miliony ludzi dotkniętych dysfunkcją wzroku, są to osoby niewidome
lub niedowidzące. W naszym Powiecie wydarzenie
to celebrowane jest od lat.
– Utrata wzroku to katastrofa. Dotknięci nią, nie
mogą się z tym pogodzić,
bo wcześniej widzieli barwy, kształty a nagle następuje moment, że jest już tylko
czerń, szarość i nic więcej.
Jako organizacja staramy się
takich ludzi oswoić z nową
rzeczywistością. Przeprowadzamy liczne zajęcia, rozmowy, oferujemy pomoc psychologiczną. Działalność jest
bardzo szeroka. Między innymi zapraszamy właśnie na
takie święto jak dziś – mówiła Barbara Sawicka, prezes
Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych
w Sokółce.
Dzień Białej Laski, czyli święto osób niewidomych, obchodzone jest
15 października. Uczestniczy
w nim corocznie mnóstwo
Jaczeńska kaplica cmentarna pw. Świętych Niewiast
Niosących Wonności przeszła gruntowny remont. Do
parafii prawosławnej przyjechał Arcybiskup Jakub,
by uroczyście poświęcić
budowlę. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, nie tylko
mieszkańców Jaczna.
– Wielokulturowość Powiatu Sokólskiego jest dla nas
powodem do dumy. Zarząd
chce wspierać każdą grupę
ludzi, która ją współtworzy.
Społeczność prawosławna
jest nam szczególnie bliska,
bo wielu mieszkańców powiatu jest tego wyznania.
Prawosławni są naszymi
braćmi, wobec czego nie
mogliśmy odmówić księdzu
proboszczowi wsparcia –
mówił w Jacznie Piotr Rećko, Starosta Sokólski.
Chodzi o zakończony
w ubiegłym roku remont
elewacji kaplicy znajdującej się na cmentarzu. Potem
trwały prace mające na celu
odnowienie wnętrza. Środek
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Wydarzenie

Niewidomi nie chcą być niewidzialni

ludzi z różnego rodzaju dysfunkcjami wzroku, rodziny
tych osób, ich przyjaciele.
W naszym powiecie obchody odbyły się w sokólskiej
kawiarni „Lira”. Na spotkaniu pojawiło się mnóstwo
gości, w tym osoby wchodzące w skład Koła Terenowego
Polskiego Związku Niewidomych w Sokółce.
W uroczystości brała udział
delegacja Powiatu Sokólskiego: Katarzyna Nowak, Sekretarz oraz Angelina Aluszyk,
pracownik PCPR. Zaproszenie przyjęli przedstawiciele

instytucji publicznych, służb
mundurowych i sponsorzy.
– Znaczna część społeczeństwa stroni od kontaktu
z takimi ludźmi, często się
ich boją, a wynika to z braku
wiedzy, jak z takimi osobami
można się komunikować.
Nasze spotkania uświadamiają i przełamują bariery –
podkreślała prezes.
Katarzyna Nowak, Sekretarz Powiatu w imieniu
Starosty Sokólskiego Piotra
Rećko, Zarządu Powiatu,
Rady Powiatu oraz własnym
podziękowała pani Basi za

wkład pracy, za to że zawsze
jest uśmiechnięta i pełna
energii.
– Z tej radości i uśmiechu
możemy czerpać i powinniśmy brać przykład. Deklarujemy dalszą współpracę
i pomoc w jakiejkolwiek
dziedzinie, która będzie konieczna. Życzymy dalszych
pomyślnych działań na rzecz
związku i wszystkiego dobrego – winszowała Katarzyna
Nowak.
Angelina Aluszyk w imieniu PCPR dołączyła do życzeń i deklaracji o dalszej

Wydarzenie

Arcybiskup poświęcił wyremontowaną
kaplicę cmentarną w Jacznie
został wykonany w całości
w nowej szalówce. Obok budowli powstała opaska, czyli miejsce, w którym można przeprowadzać Krestne
Chody (procesje). Dziś arcybiskup Jakub uroczyście poświęcił obiekt.
Jak powiedział ks. Piotr
Hanczaruk, proboszcz jaczeński, to właśnie w tej
niewielkiej kaplicy wierni
będą spotykać się w każdą
niedzielę na nabożeństwa,
gdy zrobi się chłodniej. Duża
cerkiew została zbudowana, gdy parafia liczyła kilka
razy więcej wiernych niż dzisiaj. Teraz parafian pomieści
mniejsza, mieszcząca się na
cmentarzu.
– Przygotowania do remontu kaplicy rozpoczęły się
sześć lat temu spotkaniem
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ówczesnego proboszcza ks.
Piotra Omelczuka, Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków, architekta i moim.
Ustalono wtedy zakres prac.
Remont tej kaplicy jest dla
mnie szczególnie ważny,
ponieważ parafia w Jacznie
to moja rodzinna parafia.

Bardzo chciałem, by kaplica
na cmentarzu była odrestaurowana – powiedział Jerzy
Białomyzy, Wicestarosta.
Po jej poświęceniu arcybiskup Jakub wręczył Piotrowi
Rećko, Staroście Sokólskiemu, i Jerzemu Białomyzemu,
Wicestaroście, Order Świętej

pomocy i współpracy. Gratulowała jednocześnie wytrwałości w dążeniu do rozwijania Związku.
– To nie tylko święto osób
niewidomych i słabowidzących. To święto całego naszego społeczeństwa. W tym
dniu przypominamy sobie
bardziej o osobach z dysfunkcjami wzroku. Jest to
również czas podziękowań
dla wszystkich ludzi dobrej
woli, dla samorządów i instytucji wspierających działanie związku – stwierdził
Rafał Gawkowski, prezes
Zarządu Polskiego Związku Niewidomych, okręgu
w Białymstoku.
Podczas
wojewódzkich
obchodów Dnia Białej Laski
Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski. wręczył
państwowe odznaki osobom
zasłużonym, które walczą
z wykluczeniem społecznym. Jedną z tych osób była
Barbara Sawicka, odznaczona srebrnym krzyżem zasługi.
Sylwia Matuk,
fot. Mateusz Matyszczyk

Równej Apostołom Marii
Magdaleny. To najwyższe
odznaczenie nadawane przez
Cerkiew prawosławną, przyznawane za pracę dla dobra
Cerkwi i bliźniego.
Na uroczystości obecni
byli: Piotr Rećko, Starosta
Sokólski, Jerzy Białomyzy,
Wicestarosta, Wiesława Burnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, księża z dekanatu sokólskiego,
przedstawiciele służb mundurowych i samorządowcy.
KB, fot. Mateusz Zalewski
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Rozwój

„To otwarcie bramy
dla rynków Dalekiego Wschodu”
Największe we wschodniej
Polsce wydarzenie poświęcone gospodarce, rozwojowi i kontraktom handlowym to już historia. Po raz
pierwszy wystawił się na
nim również Powiat Sokólski, także pierwsza jednostka samorządowa wystawiająca się na wydarzeniu.
A wśród najważniejszych
wystawców –wielu przedsiębiorców z naszego powiatu.
– Udział w tym wydarzeniu
to perspektywa otworzenia
bram dla rynków Dalekiego
Wschodu. Pokazanie tego,
co mamy najlepsze, jest to
ogromna szansa, przede
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wszystkim dla rozwoju naszej gospodarki – nie ma
wątpliwości Jerzy Białomyzy, Wicestarosta Sokólski,
który reprezentował nasz
Powiat na dwudniowym
Podlaskim Forum Ekonomicznym w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
Wydarzenie było ważne
z punktu widzenia zarówno
samorządów, jak i przedsiębiorców ze względu na
gotowość współpracy z rynkami Azji Południowej i Południowo-Wschodniej
– Jesteśmy taką bramą,
która łączy kraje Bliskiego
Wschodu z Europą i z dal-

szymi rynkami. Dlatego też
obecność naszych przedsiębiorców, szczególnie tych
z Powiatu sokólskiego, jest
tak istotna. Szczególnie zależy nam na nawiązaniu relacji
pomiędzy naszymi przed-

siębiorcami a tymi z Azji –
podkreślał Białomyzy.
Ta międzynarodowa konferencja poświęcona była rozwojowi Polski wschodniej
oraz współpracy Gospodarczej z wybranym regionem
świata. Brało w niej udział
blisko 1000 uczestników
z 8 krajów, w tym po raz
pierwszy w historii – z Azji.
To właśnie głównie rynkom
azjatyckim poświęcone było
tegoroczne spotkanie.
Były panele, spotkania
i dyskusje. Prezentowano
ofertę gospodarczą takich
państw jak: Japonia, Korea

Południowa, Malezja, Wietnam, Chiny i Tajlandia.
Wydarzenie składało się
z czterech głównych bloków
tematycznych: „Doing business with Asia”, „Bezpieczeństwo ekonomiczne”, „Gospodarka cyfrowa” i „Wyzwania
gospodarcze”. Forum objęte
zostało honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów
Organizatorem było Województwo Podlaskie, przy
współorganizacji z Agencją
Rozwoju Regionalnego Ares
w Suwałkach.
S. Matuk, E. Bochenko,
Fot. P.A. Zalewska
OŚA-V.6740.7.3.2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO z 24 października 2022 r.
Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 oraz art. 11c – ustawy z dn. 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tj. Dz. U. 2022r., poz. 176 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022r.,
poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia
P. P. 1, 16-123 Kuźnica z dn. 28 września 2022r., zostało wszczęte postępowanie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa
drogi gminnej Nr 103653B w m. Klimówka” z jednoczesnym zatwierdzeniem
podziału nieruchomości.
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących
nieruchomości:
I. Działki objęte inwestycją stanowiące pas drogi gminnej nr 103653B:
1. Gmina Kuźnica – jednostka ewidencyjna 201105_2 Kuźnica:
• Obręb 0009 Klimówka, działki o nr ewidencyjnym: 95, 96/1.
II. Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej Nr 103653B:
1. Gmina Kuźnica - jednostka ewidencyjna 201105_2 gmina Kuźnica:
• Obręb 0009 Klimówka, działki o nr ewidencyjnych: 41/4 (z podziału działki
41/2), 42/6 (z podz. dział. 42/2), 42/3 (z podz. dział. 42/1), 37/7 (z podz. dział.
37/3), 37/9 (z podz. dział. 37/4), 43/3 (z podz. dział. 43/1), 62/2 (z podz. dział.
62), 61/2 (z podz. dział. 61), 60/1 (z podz. dział. 60), 59/3 (z podz. dział. 59/1),
58/1 (z podz. dział. 58), 56/3 (z podz. dział. 56/1), 53/1 (z podz. dział. 53), 52/3
(z podz. dział. 52/1), 52/5 (z podz. dział. 52/2), 54/4 (z podz. dział. 54/2), 49/2
(z podz. dział. 49), 48/6 (z podz. dział. 48/2), 47/4 (z podz. dział. 47/2), 46/4
(z podz. dział. 46/2), 45/4 (z podz. dział. 45/2), 26/11 (z podz. dział. 26/2), 19/6
(z podz. dział. 19/4), 18/9 (z podz. dział.18), 17/3 (z podz. dział. 17/1).
III. Działki, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie dla realizacji
inwestycji:
1. Gmina Kuźnica – jednostka ewidencyjna 201105_2 gmina Kuźnica: • w zakresie przebudowy napowietrznej sieci energetycznej nN: Obręb 0009 Klimówka, działki o nr ewidencyjnych: 41/1, 42/4, 59/2, 56/2; • w zakresie przebudowy
sieci telekomunikacyjnej: Obręb 0009 Klimówka, działka o nr ewidencyjnym:
62/1; • w zakresie wykonania rowu: Obręb 0009 Klimówka, działka o nr ewidencyjnym: 91/3; • w zakresie oczyszczenie/umocnienie istniejącego dna i skarp
rowu: Obręb 0009 Klimówka, działki o nr ewidencyjnych: 49/1, 51, 50, 47/1,
45/1, 26/7; • przebudowa skrzyżowania w zakresie wlotów drogi gminnej Obręb 0009 Klimówka, działka o nr ewidencyjnym: 91/3; • w zakresie podsypania
kruszywem zjazdów: Obręb 0009 Klimówka, działki o nr ewidencyjnych: 37/1,
48/5, 47/3, 46/3.
Działki powstałe z podziału wskazane w pkt II (pogrubione numery), planowane do przejęcia pod drogę, stają się własnością Gminy Kuźnica z dniem,
gdy decyzja Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
stanie się ostateczna.
Postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania za nieruchomości
przejęte pod pas drogowy prowadzone będzie w Wydziale Geodezji i Katastru
Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku
postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, które
nastąpi w dniu 24 października 2022r., poprzez obwieszczenie w Starostwie
Powiatowym w Sokółce, w Urzędzie Gminy w Kuźnicy, w Biuletynie Informacji
Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.
W związku z tym zainteresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym
w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, pok. 58, II p. wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do 15 listopada 2022 r.
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Decyzją
Komendanta
Głównego Policji, KPP w Sokółce, w ramach realizacji zadań z zakresu przygotowań
obronnych przeprowadzono
ćwiczenia pk. „EGIDA-22”
dla osób posiadających
przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostki

Służby

Służby mundurowe ćwiczyły intensywnie
organizacyjnej Policji przewidzianej do mobilizacji.
Grupa szkoleniowa liczyła
20 osób. Ćwiczenia trwały 12
godzin.
– Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach
teoretycznych i praktycznych – relacjonował Sławomir Kołakowski, Komendant Komendy Powiatowej
Policji w Sokółce.
Zajęcia prowadzili przeszkoleni funkcjonariusze sokólskiej komendy, ale także

Będą reprezentować Powiat
Piłka, bramka, gol! Dzieci z klas IV-VI stanęły
w szranki w powiatowych
rozgrywkach w piłce nożnej. Ceną był awans do kolejnego etapu.
– Zawody stanowią element wychowania przez
sport. Młodzi ludzie, którzy
przyjechali, nie tylko kochają
ruch, ale też lubią ze sobą rywalizować. Przepełnia mnie
radość, gdy widzę taką dużą
grupę dzieciaków grających
w piłkę nożną – powiedział
Stanisław Marchiel, prezes
Powiatowego
Szkolnego
Związku Sportowego w Sokółce.

Wrzuć na LUZ ;)

Wory
pod oczami
Pod sklepem kręcił się podejrzany typ w garniturze.
To znaczy, Dziadek Kotleta sądzi, że każdy człowiek
w garniturze jest podejrzany,
ale obywatel pod sklepem
chodził od klienta do klienta
i chichotał.
Znalazłem się na drodze
osobliwego człowieka.
– O dzień dobry, widzę, że
do zakupów pan używa foliowej torebki ze sklepu – zaczął.
– A tak, zdarza mi się – odpowiedziałem raczej z przy-
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W Sokółce odbył się Finał
Powiatowy Igrzysk Dzieci w piłce nożnej dziewcząt
i chłopców. O awans walczyły 4 drużyny chłopców

zwyczajenia niż z grzeczności.
– Bo widzi pan, nadruk
na torebce to jedno, ale cały
projekt – szerokość, wysokość i materiał to ja! Dobrze jest widzieć dzieło życia
w czyichś rękach, hehehe...
Nie chciałem już narzekać
na jakość foliówki, ale jedna
rzecz mnie zainteresowała.
– A nie mógł pan stworzyć
tych toreb nieco szerszych
niż wyższych? Nawet nie
mogę zmieścić mrożonej
pizzy.
– A po co, skoro może pan
kupić dwie torebki?
– Pan nie rozumie. Mrożona pizza nie mieści się do
jednej torebki.
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Ponadto rolą „Egidy 22”
było sprawdzenie poziomu
przygotowania
jednostek
Policji do przyjęcia rezerw
osobowych oraz sprawności
funkcjonowania elementów
rozwinięcia jednostki, w tym
punktów kontrolno-informacyjnych i wydawania wyposażenia.
Obserwatorami
ćwiczeń
byli także przedstawiciele
Dowództwa Operacyjnego
Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON,
MSWiA.

pracownicy cywilni posiadający wiedzę w danej dziedzinie.
Głównym założeniem było
praktyczne
sprawdzenie
przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem
osób (rezerw osobowych)
do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych
do militaryzacji, organizacji
procesu szkolenia oraz przepływ informacji na linii KPP
/ KMP / – KWP – KGP.

Poprzednie takie ćwiczenie
przeprowadzono w Sokółce
w 2017 r.
Dodatkowo zamierzeniem
przedsięwzięcia było zapoznanie osób powołanych
do odbycia ćwiczeń z planowanymi
obowiązkami
służbowymi oraz zadaniami
planowanymi do wykonania w warunkach zagrożenia państwa i w czasie wojny, a także specyfiką służby
w Policji.

Sport

ców i dziewcząt przeszły do
Półfinału Wojewódzkiego.
Zwycięzcami są: chłopcy ze
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej, chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Sokółce, dziewczyny ze
Szkoły Podstawowej w Janowie i dziewczyny ze Szkoły
Podstawowej w Janowszczyźnie. Gratulujemy!
Jeżeli w Półfinale pójdzie
im równie dobrze przejdą do
Finału Wojewódzkiego.
Uczniowie szkół z Powiatu Sokólskiego byli obecni
nie tylko jako zawodnicy.
Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Sokółce
sprawdziła się nawet w roli
sędziów.

Organizatorem zawodów
był Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w Sokółce i Zarząd Powiatu Sokólskiego, który ufundował
uczestnikom trofea.

– Wie pan co, to są bardzo
cenne uwagi.
– Na Boga, w końcu… odetchnąłem z ulgą.
– Ale łatwo jest ten problem ominąć kupując dwie
torby foliowe.
Westchnąłem, wyminąłem
kolesia i ruszyłem do domu
nim torba sztuk jeden posłuży mi do zaduszenia człowieka sztuk pół(główek).
Z kieszeni mojej kurtki wysunął się miniaturowy kotek
Baź. Zaspany, i jak na kota
zbyt osowiały zamiauczał
smutno.
– Chcesz czegoś? – spytałem.
– Przeraża mnie to – powiedział – Przeraża mnie ten

świat, w którym nawet liczby definiujące rzeczywistość
stają się niewolnikami i są
zamykane w zbyt ciasnych
ramach. Przeraża mnie, że
zamykamy się na nowe koncepty. Nasze podróże życia są
trasą wyznaczoną na mapie
przez znudzonego pracownika biura podróży. Nie jesteśmy już ludźmi, a wagonami
wypełnionymi bagażami doświadczeń. Pociąg, który nas
ciągnie wydaje z siebie przeciągły gwizd. To nie gwizd,
a krzyk – ponieważ nawet on
nie widzi torów…
– Oho. Zaczęła się jesienna
gawęda. Będzie zmiana pogody.

wyłonione spośród 10 i aż 5
drużyn dziewcząt.
Po zaciętej rywalizacji po
dwa najlepsze zespoły chłop-

– Dlatego panu mówię, że
w takim razie trzeba kupić
torebki dwie.
– Nie rozumie mnie pan.
Chodzi o to, że wymiary torebki są za małe by zmieściła
tam się sklepowa pizza.
– W takim razie należy kupić trzy torebki.
Coś we mnie zaczęło pękać.
Coś małego, ale bardzo istotnego.
– Torebki są za małe by
zmieścił się w nich niektóre
produkty. Mógłbym nieść
pizzę pod pachą, ale jako,
że ograniczam spożycie soli,
wolałbym ją zmieścić w torebce. Jednej torebce.
Człowiek w garniturze zamyślił się. Sapnął. Podrapał
się po głowie.

Opr. Patrycja A. Zalewska,
fot. Mateusz Matyszczyk

Kamila Białomyzy,
fot. Mateusz Zajczyk
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