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W objęciach MOROWEJ BABY
Miłośnicy wycieczek rowerowych i historii rozpoczęli kolejny sezon.
Krzysztof Promiński ze Stowarzyszenia Historycznego im. Boh. Ziemi
Sokólskiej zabrał ich tym razem prosto w "OBJĘCIA MOROWEJ BABY".
"Coraz więcej osób jeździ rowerami, chcemy to wykorzystać, pokazać, że nie tylko warto jeździć ścieżkami rowerowymi i znanymi trasami.
Czasem warto zboczyć z trasy, żeby zobaczyć coś ciekawego. Kolejny rajd
będzie prowadził nowo oddaną ścieżką rowerową do Bogusz, następnie
zboczymy z tej ścieżki, pojedziemy
dalej. Pokażemy, że warto poznawać
nowe miejsca. Las wokół Bogusz kryje
tajemnicze miejsca związane nie tylko z
historią, ale też z pomnikami przyrody"
- Krzysztof Promiński. Współorganizatorem Rajdu był Sokólski Klub Kolarski
"Sokół". Zachęcamy do udziału w kolejnych rowerowych wędrówkach po
naszej Małej Ojczyźnie i poznawania
jej tajemnic. P.A. Zalewska

pewnością przyciągał by nie tylko turystów
ale też fotografów i malarzy. Z Malawicz
udaliśmy się do Samogródu, tam obejrzeliśmy procesję wokół cerkwi i wysłuchaliśmy
koncertu nowych dzwonów. Niedaleko znajduje się kolejny wiatrak sokólski. Również i
on chyli się ku upadkowi, choć jest najlepiej
zachowaną budowlą tego typu. Przed nami
pozostał już tylko cel naszej rowerowej wędrówki, Morowa Baba na cmentarzysku cholerycznym w Knyszewiczach. Po dotarciu na
miejsce porozmawialiśmy o jego historii i
o innych tego typu pamiątkach na sokólskiej ziemi, do których dotrzemy podczas
kolejnych wypraw. Na zakończenie rajdu
byliśmy gośćmi w gospodarstwie Joasi i
Stasia Niecewiczów, którzy przyjęli nas
swojskim, pysznym chlebem wypiekanym od lat przez gospodynię oraz innymi
specjałami. Joasiu i Stasiu, bardzo Wam
dziękujemy.

Reportersko o wypadzie sam organizator
Krzysztof Promiński: Po
przejechaniu pierwszych 10
km dotarliśmy do Malawicz,
gdzie na wzgórzu znajdują
się ruiny spalonego wiatraka typu sokólskiego. Przy
ruinach, cieszącego niegdyś
wzrok miejscowych i przyjezdnych, młyna rozmawialiśmy o
historii wiatraków sokólskich
i pomyśle ich odbudowy. Gdyby udało się go odbudować z

„Uśmiech J.” w Bibliotece
W ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, dzień po Dniu Bibliotekarza obchodzonego 8 maja, pani Aneta Zamojska ze swoją
drugą powieścią pod tytułem „Uśmiech J.” odwiedziła Bibliotekę
Publiczną w Sokółce.
Pani Aneta twierdzi, że pisze książki, które pobudzają do refleksji i które sama chciałaby przeczytać. Coś w tym jest, ponieważ jej pierwsza powieść „Sekundy do szczęścia" otrzymała tytuł
„Książki Roku 2016". Od samej autorki zgromadzeni goście dowiedzieli się, że jest ełczanką, trenerką rozwoju osobistego, szczęśliwą
żoną i matką uwielbiającą odkrywcze wycieczki rowerowe, Mazury,
Biebrzę i pozytywnych ludzi. Natomiast spotkania autorskie stały
się jej kolejną pasją – rozmowy o wartościach, sensie życia i celach
motywują i nieustannie dostarczają inspiracji. Pani Aneta wychodzi z założenia, że najważniejsza jest współpraca z innymi ludźmi.
Wówczas powstaje efekt synergii - dwie osoby działające razem uzyskają dużo lepszy efekt, niż gdyby działały oddzielnie. Obydwie powieści autorki zyskały wiele pozytywnych recenzji ze strony kobiet,
jak również, co zaskakujące, ze strony mężczyzn. Dlaczego zaskakujące? Ponieważ są to powieści obyczajowe z dużym nagromadzeniem emocji. Aktor Jacek Kawalec twierdzi, że dla książki "Uśmiech
J." warto odłożyć smartfon i zanurzyć się z główną bohaterką w
świat prawdziwych emocji. Biblioteka posiada obie pozycje w swoim księgozbiorze,
zapraszamy do
wypożyczenia.
K. Bułkowska,
E. Kaźmierowicz,
Biblioteka
Publiczna
w Sokółce

Wakacyjne staże uczniów w ramach projektu

Powiat Sokólski realizuje
projekt „Uczniowie i nauczyciele
35/40 Powiatu Sokólskiego podstawą
konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”. Jego celem
jest organizacja staży i praktyk
w latach szkolnych 2016/17 i
2017/18 dla 249 uczniów i 5 naCo według Pani daje młodym lu- uczycieli / instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół
dziom staż?
ponadgimnazjalnych, dla któRzeczywisty obraz pracy, rych organem prowadzącym
pracy w zespole, z petentem. Nie jest Powiat Sokólski. Wartość
jest to już tylko teoria. Poznają w projektu wynosi 999 198,46 zł,
praktyce rachunkowość, poru- z czego 949 238,46 zł pochodzi
szają się w systemach księgowych. z dofinansowania z RegionalSą odpowiedzialne za dobre wy- nego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na
konanie swoich zadań.
lata 2014-2020.
W ramach projektu podCzyli Paulina miała również
czas tegorocznych wakacji
kontakt z petentami, jak sobie uczniowie odbyli staże u praradziła?
codawców, zgodnie z kierunBez problemów, jeśli czegoś kiem swojego kształcenia, za
nie wiedziała, pytała doświadczo- które otrzymali wynagrodzenych pracowników. Miała moż- nie. W projekcie udział brali
liwość doświadczenia również uczniowie z Zespołu Szkół w
pracy w sekretariacie, odbierała Suchowoli, kształcący się w
zawodach technik handlowiec
telefony, udzielała informacji.
i tech. rolnik, z Zespołu Szkół
Zawodowych w Sokółce – tech.
Opr. P.A. Zalewska informatyk, tech. usług fryzjerskich, tech. mechanik, z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce
– tech. hotelarz, tech. rolnik,
tech. żywienia i usług gastronomicznych, tech. ekonomista.
Dzięki udziałowi w projekcie
uczniowie mieli możliwość nabycia nowych umiejętności i
kompetencji, a także zarobienia
swoich pierwszych pieniędzy.

pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego
podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”

Paulina Oleńska technik
ekonomista w ZSR w
Sokółce, była na stażu
w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce (fot.)
Jakie są Twoje wrażenia po
stażu?
Staż był dla mnie ciekawym doświadczeniem. Niektóre rzeczy, które robiłam w
szkole przydały mi się na stażu,
np. redagowanie dokumentów.
Nauczyłam się też wielu innych
rzeczy chociażby księgowania
dokumentów w programie innym niż ten, którego używamy
w szkole. Często nosiłam dokumenty do innych firm.
Czy miałaś obawy przed rozpoczęciem stażu związane z
odnalezieniem się w grupie
stałych pracowników?
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Tak, na pewno. Jest to bardzo
przydatne i cenne przygotowanie
do wejścia w życie zawodowe.

Dorota Czemiel,
opiekun stażu
Jak wspomina Pani staż Pauliny?
Bardzo pozytywnie. To bystra, grzeczna, miła i sumienna
osoba. Znakomicie wywiązywała
się ze swoich obowiązków, powierzonych zadań.
Pierwszego dnia był stres jak to będzie i w ogóle... ale później było fajnie. Pracownicy byli
bardzo mili, szef również.
Czy według Ciebie, po tym doświadczeniu, będzie łatwiej odnaleźć Ci się w kolejnym miejscu
pracy?

Czy według Pani wiedza zdobyta
w szkole przydała jej się podczas
stażu?
Tak, jak najbardziej. Szczególnie przy obsłudze komputera
i programów przydatnych w ekonomii. Świetnie się orientowała w
księgowości.
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Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”. Jest on współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–
2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3
Kształcenie zawodowe młodzieży
na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1
Kształcenie zawodowe młodzieży
na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF.
Całkowita wartość projektu wynosi
1 006 375 zł, z czego 956 056,25 zł
pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020. Projekt realizowany jest
w okresie od 1.09.2017 r. do 30.06.
2019 r.
Biuro Projektu:
Starostwo Powiatowe w Sokółce
Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój nr 64, tel. 85 711 08 21
fax 85 711 20 08.

Trwają zajęcia w ramach projektu
pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

W środę odwiedziliśmy uczniów Zespołu Szkół im. gen.
Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej biorących udział w
dodatkowych zajęciach wyrównawczych, odbywających się w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”, którego beneficjentem jest Powiat Sokólski.
Gościliśmy na zajęciach prowadzonych przez nauczycielkę
Joannę Krahel (fot. obok).

Dawna Sokólszczyzna Ludzie

Wacław i Jan Fiedorowiczowie

Wacław Fiederowicz
urodził się w 1908 roku w
Zwierżanach, a jego brat
Jan w 1919 r. i byli wnukami
powstańca styczniowego Jerzego Fiedorowicza. Wacław
przed wojną służył w 3 Pułku Ułanów Śląskich, a podczas kampanii wrześniowej
został skierowany do Pułku
Ułanów Litewskich. W wojnie obronnej brał udział od
samego początku do końca.
Podczas odwrotu przepłynął konno wpław Wisłę, po
czym dostał się do armii gen.
Kleeberga. Pod Kockiem
kleeberczycy walczyli dopóki nie skończyła się amunicja. Wraz z ich kapitulacją
zakończyła się kampania
wrześniowa.
Wacławowi
udało się uniknąć niewoli.
Skierował się do Rzeszowa
i Przemyśla, gdzie został
aresztowany przez NKWD,
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a następnie trafił do obozu
przejściowego na Białorusi.
Następnym etapem tamtejszych jeńców miał być Katyń
i Ostaszków, lecz Wacławowi
udało się uciec. Pewnej nocy
pod obóz przyszli białoruscy
chłopi, którzy przynieśli cywilne ubrania, jedzenie i prosili żołnierzy by się ratowali.
Było to na wschodniej Białorusi i tamtejsi mieszkańcy
mogli słyszeć plotki o Kuropatach (gdzie w latach 193741 Sowieci rozstrzelali nawet
do 300 000 ludzi) i mogli się
spodziewać jaki los czeka żołnierzy. Wacław wraz z paroma
kolegami podjęli się długiej i
niebezpiecznej ucieczki. Jako
że w domu Fiedorowiczów
rozmawiano „pa prostu”, Wacław znając lokalną gwarę
mógł bez problemu dogadać
się z białoruskimi chłopami i
tak przemykali się od wsi do
wsi. Patrząc na to, jaki w ZSRR
był poziom donosicielstwa i
zastraszenia, tak że żony donosiły na mężów, a dzieci na
rodziców, to cud, że ucieczka
się udała. Kto wie, być może
byłby z tego świetny scenariusz filmowy. Tego nie wiedzieli nawet jego bliscy, gdyż
Wacław szczegóły ucieczki
trzymał dla siebie i nie chciał
o tym opowiadać, a w największej tajemnicy trzymał
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imiona i nazwiska towarzyszy
niedoli. Uważał to za „sprawę
honorową”. Po powrocie zajął
się rodzinną gospodarką. O
wojnie nie mówił, chciał spokojnie żyć i w przeciwieństwie
do brata nie brał czynnego
udziału w konspiracji, choć
był jej przychylny.
Jan został zaprzysiężony
jako żołnierz AK 5 maja 1943
r. i pod pseudonimem „Sokół”
służył pod sławnym Stefanem
Ejsmontem ps. „Wir”. Jedną z
najważniejszych akcji w jakiej
brał udział było uczestniczenie
w akcji „Burza”, podczas której rozbroili stacjonujących w
Gliniszczach własowców (Rosyjska Armia Wyzwoleńcza
generała Własowa walcząca
po stronie Niemiec). Wiosną
1946 r. Jan został aresztowany
przez MO razem z Edwardem
Bakunem ze Starowlan, kolegą z oddziału. Obaj byli przez
cały miesiąc brutalnie torturowani. Jana bito po głowie

Pani profesor, czego
dotyczą dzisiejsze zajęcia?
Tematyką zajęć jest poznanie
podstaw i rozszerzenie wiedzy na
temat prezentacji w
programie Power Point.
Wprowadzam uczniów w
temat dotyczący podstawowych
zasad przygotowania dobrej prezentacji oraz potrzebnych do tego narzędzi.
Opowiem także o tym, do czego może
przydać się ta wiedza.
Jakie umiejętności będzie posiadał kursant po zakończeniu zajęć?
Uczeń będzie potrafił biegle obsługiwać MS Word, skupimy się na umiejętności stworzenia prawidłowego CV.
Uczestnik będzie umiał tworzyć prezentację, pozna zasady autoprezentacji. Będzie znał również podstawy programu
Excel oraz zasady wyszukiwania oraz
przetwarzania informacji z Internetu.

Porozmawialiśmy również z Dianą Garbecką – jedną z uczestniczek projektu.
Na
zajęciach
informatycznych nauczyliśmy się m.in. zakładać
konto @, pisać CV i robić
tysiąc różnych rzeczy. Zajęcia są bardzo ciekawe i z chęcią
w nich uczestniczymy. Mamy nadzieję, że kolejne zajęcia będą równie
interesujące.
Przypominamy, że założenia
projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” realizowanego przez Powiat Sokólski ukierunkowane są na
kształtowanie i rozwijanie zdolności
uczniów szkół zawodowych poprzez
podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukację mająca wpływ
na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe
życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.
opr. P. Krasnodębski

kolbą pistoletu przez co miał
uszkodzony słuch, a oprócz
tego wybito mu zęby i wyrwano paznokcie.
Fiedorowicz i Bakun
trzymali się dzielnie i zgodzili
się jedynie wskazać miejsce
gdzie chowają broń. Gdy pokazali skrytkę milicjantom,
zabrali oni Edwarda Bakuna
do lasu i tam go zastrzelili. Nie
wiadomo dlaczego Bakuna zamordowano tak po prostu, bez
sądu. Fiedorowicz zaś dostał
10 lat ciężkiego więzienia. Najpierw przebywał w Rawiczu,
później w obozie pracy w Potulicach, a następnie trafił do
kamieniołomów w Nakle, które były nazywane „gułagiem”.
Po sześciu latach został zwolniony warunkowo. Wrócił do
Sokółki, gdzie po skończeniu
szkoły zawodowej poszedł
śladami dziadka i ojca i został
stolarzem o bardzo dobrej renomie. Jan był Sokółczaninem
z urodzenia, a Suwalczaninem
z wyboru. Gdy w 1989 r. dostał od państwa polskiego odszkodowanie za poniesione
krzywdy, kupił wymarzony i
od dawna upatrzony dom w
Suwałkach, gdzie zamieszkał
ze swoją żoną Marią, również
pochodzącą ze Zwierżan. W
1996 roku został awansowany
z kaprala na majora.
Wacław zmarł 21 listopada 1986 roku, a Jan - 9 września 2009 r.
Edward Horsztyński

XXVI Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaka
"Mama, tata i ja" za nami. 11
.05 białostockie Spodki gościły
małych artystów z woj. podlas.
Nas reprezentowała Zuzanna
Jaworska, która wyśpiewała
III miejsce. GRATULACJE!
GOKiR w Szudziałowie

KRÓTKO

Święto ku czci patrona cerkwi
i parafii w Wierzchlesiu - św. Jerzego
Fotorelacja: Patrycja A. Zalewska

www.facebook.com/pg/infosokolka/photos/?tab=album&album_
id=1680364501999921
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Żonkilowa kwesta

EDU

6 maja uczniowie naszej szkoły kwestowali na rzecz hospicjum
domowego dla dzieci białostockiej Fundacji „Pomóż im”, pod opieką
której znajdują się również chorzy z Sokółki. Zebrana kwota to 1744,78
zł Nasi wolontariusze Patrycja Jurzenia, Gabrysia Mozolewska (kl. I d),
Jaonna Zielenkiewicz, Patrycja Prokopczyk (kl. I a) oraz nasze absolwentki Weronika Sewastianik i Magdalena Sołowiej zbierali pieniądze
po każdej mszy w parafii Św. Antoniego Padewskiego. Wszystkim darczyńcom dziękujemy za hojność i dobre serca.
Koordynator zbiórki: Barbara Kołosowska

strefa

18 maja 2018 r.

Zajęcia edukacyjne pt „Spotkanie z muzeum”
18 kwietnia uczniowie klasy VI, VII SPU oraz III GU w ramach realizacji ośrodka pracy: instytucje kulturalne odwiedzili nasze sokólskie muzeum. Ciekawe zajęcia
edukacyjne prowadzone przez panią Aleksandrę Plutę przybliżyły nam pracę i funkcję
muzeum. Uczestnicy poznali znaczenie nowych, trudnych słów typu: eksponat, inwentaryzacja, księga i karta inwentarzowa. Korzystając technologii informacyjnej na miarę
XXI w. odwiedzili Muzeum w Luwrze, Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Pollin w Warszawie. Pani Aleksandra
opowiedziała uczniom o historii Muzeum w Sokółce oraz o sposobach pozyskiwania
eksponatów. Przytoczyła kilka historyjek związanych ze zbiorem pamiątek w każdej z sal.
Aby poczuć się jak pracownik muzeum Kasia, Paweł, Mirek, Gabrysia, Krzysztof oraz Artur mieli za zadanie wybrać sobie jeden przedmiot i wykonać jego
kartę inwentaryzacyjną, zawierającą podstawowe informacje o pozyskanym
lub zakupionym „obiekcie” muzealnym. Młodzież zaangażowała się na 100%
w to zadanie. Po raz kolejny w nasze głowy zapełniła się wiedzą tym razem o
muzeum. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach pod opieką p. Zuzanny Szarkowskiej-Czeczko. Serdecznie dziękujemy p. Aleksandrze Pluta za ciekawą lekcję
historii oraz przybliżenie nam tajników pracy muzeum. SOSW w Sokółce

„Żywa” lekcja biologii, czyli hortiterapii cd.
OŚA-V.6740.5.1.2018

Powiat Sokólski

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z dn. 16 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1496) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257
ze zm.) Starosta Sokólski informuje, że w dniu 16
maja 2018r. na wniosek Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 16 marca 2018r., decyzją nr 7/18,
znak znak: OŚA-V.6740.5.1.2018 o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej zezwolił Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej na realizację inwestycji
drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1254B
Brzozowo – Suchodolina – Sławno – Jałówka na odcinkach KM 6+600 – 7+000, KM 7+500 – 7+600.”
Zakres robót określony we wniosku o wydane
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmuje:
1. rozbudowę drogi powiatowej 1254B Brzozowo –
Suchodolina – Sławno – Jałówka na odcinkach KM
6+600 – 7+000, KM 7+500 – 7+600,
2. budowę zatoki autobusowej,
3. budowę zjazdów na przyległe tereny,
4. rozbiórkę mostu w KM 7+551 i budowę przepustu stalowego o wymiarach 2,28m x 1,70m.
Inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach:
Jednostka ewidencyjna 2011015 Dąbrowa
Białostocka - obszar wiejski, obręb ewidencyjny
0036 Suchodolina, działki o nr geod. 123/1 i 123/2
– stanowiące pas drogowy
Jednostka ewidencyjna 2011015 Dąbrowa
Białostocka - obszar wiejski, obręb ewidencyjny
0036 Suchodolina, działki o nr geod. 4/1 (z podziału
działki 4), 5/1 (z podziału działki 5), 32/2 (z podziału działki 32/1), 33/3 (z podziału działki 33/1), 35/9
(z podziału działki 35/7), 35/11 (z podziału działki
35/8)
Działki powstałe z podziału (pogrubione numery), planowane do przejęcia pod drogę stają się
własnością Powiatu Sokólskiego 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. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym
dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda
tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni
lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie
później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o
której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru
natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

Maraton z... poezją i prozą w Bibliotece

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę
równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Niniejszej decyzji zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy
o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nadano rygor natychmiastowej
wykonalności ze względu na uzasadniony interes
społeczny.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w
Sokółce w Referacie Architektury i Budownictwa, ul.
Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, pok. 58, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty
Sokólskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, w związku z art. 11f ust. 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych, zawiadomienie stron postępowania
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od
dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie
w Starostwie Powiatowym w Sokółce, w Urzędzie
Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, w Biuletynie
Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie
lokalnej, które nastąpi w dniu 18 maja 2018r.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko
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Uczniowie klasy
V i VII ochoczo i pełni radości, tym razem
zabrali się za sadzenie
kwiatów.
Poradzili sobie znakomicie! Dzięki takim lekcjom dzieci
zmieniają się w małych ogrodników i
miłośników przyrody. [MJK]
źródło: www.szkolajanowszczyzna.pl

Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy. Filie biblioteczne zorganizowały szereg spotkań czytelniczo-edukacyjnych.
Biblioteka główna również nie zasypała gruszek w popiele. Uwieńczeniem Tygodnia Bibliotek był maraton spotkań z Krystyną Gudel, autorką wierszy dla dzieci i dorosłych,
przewodnika po gm. Suchowola, opracowania wspomnień Suchowolczan pt. "Historię
pazurem wojny kreślone". W jednym ze spotkań wzięły w nim udział klasy I-VII ze Starej
Kamionki oraz kl. I-II z SP Nr 3 w Sokółce. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z poezją
autorki, o tematyce wiosennej, którą z chęcią im zaprezentowała. Dzieci w trakcie spotkania wzięły udział we wspólnej zabawie, m.in. odgadywaniu zagadek. Wielkie zainteresowanie wzbudziła kolekcja ołówków, przywiezionych z różnych zakątków świata. Starsze
dzieci wzięły udział w warsztatach dotyczących tworzenia haiku. Już po chwili wytężonej
pracy powstały piękne wiersze, które można było zaprezentować reszcie grupy. Największą
niespodziankę sprawił uczniom wiersz napisany przez panią Krystynę, w którym to każdy
z uczniów stał się jednym z bohaterów. Otrzymany egzemplarz stał się bezcenną pamiątką.
Tekst na podst.: Katarzyna Bułkowska, Ewelina Kaźmierowicz, Biblioteka Publiczna w Sokółce
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WOJNOWCE: „Majówka z Akordeonem“

Pod taki hasłem Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Gm. Szudziałowo,
GOAKiR w Szudziałowie oraz
SOK zorganizowały festyn
charytatywny na rzecz odbudowy świetlicy w Wojnowcach. Mieszkańcy wsi
włożyli wiele pracy w przygotowanie pikniku.
Opłacało się, swojski i sielski klimat przyciągnął gości nie tylko z pobliskich miejscowości,
ale też z Sokółki, czy Białegostoku. Główną
atrakcją były występy akordeonistów z regionu.
O zmierzchu rozpalono ognisko. Były przejażdżki konne, wiele atrakcji dla najmłodszych
i pyszne, swojskie jadło. Udało się zebrać 2616
zł. 3 czerwca planowana jest „Biesiada rodzinna
przy muzyce w Wojnowcach”.
Patrycja A. Zalewska

Biblioteka janowska
jest po prostu boska!
www.infosokolka.pl

Dobiegł końca XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek ph.”(Do)Wolność Czytania!”. Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie włączyła się aktywnie w obchody tego święta. Były spotkania z czytelnikami, lekcja biblioteczna z dziećmi ze SP
w Białousach, a także niecodzienne wydarzenie - happening uliczny, promujący
bibliotekę i czytelnictwo. Do akcji dzieci przygotowywały się na zajęciach plastycznych, tworząc plakaty z hasłami promującymi bibliotekę: „Janów czyta!”,
„Janowska biblioteka zawsze na Ciebie czeka!”, „Janowska biblioteka jest the
best!”, „Biblioteka janowska jest po prostu boska!” i wiele innych. Happening
odbył się ulicami Janowa. Uczestnicy nieśli kolorowe transparenty i głośno skandowali hasła, zachęcające do korzystania z zasobów biblioteki. W parku odbyło
się wspólne czytanie 2 tekstów - ”Książki” E. Szymańskiego oraz skeczu kabaretu
OT.TO pt. „Świetna książka”. Akcja spotkała się z sympatią wśród przechodniów.
Mamy nadzieję, że spacer w miłej i przyjemnej atmosferze, zachęcił mieszkańców
Gm. Janów do odwiedzania biblioteki. Dziękujemy wszystkim dzieciom, które
radośnie, z ochotą i zaangażowaniem włączyły się w happening.
tekst na podst.: Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie
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Jubileusz 100-le
sokólskiej Jedy

Piękne uroczystości, w pię

Szkoła Podstawowa
Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce obchodziła
Jubileusz 100-lecia istnienia. “Szkoła Podstawowa
Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce istnieje
od 1918 r. Budynek, w
którym uczą się obecnie
klasy I-III wybudowany
został w 1912 r. i służył
jako rosyjskie gimnazjum.
W szkole obowiązywał
język rosyjski, a nauka
rozpoczynała się modlitwą kończącą się słowami:
‘Boże, cara chrani’. Jednym
z uczniów tej szkoły był
Józef Zdanowicz, późniejszy wieloletni ksiądz w
Sokółce.(...) 3 maja 1929
r. nastąpiła uroczystość
poświęcenia sztandaru Publicznej 7-klasowej Szkoły
Powszechnej im. Adama
Mickiewicza w Sokółce. W
1933 roku został wybudowany przez społeczeństwo
sokólskie drugi budynek
szkoły na tym samym placu. Był to gmach piętrowy,
murowany, miał kanalizację, zainstalowano natryski, dach płaski cementowy,
na którym projektowano
urządzenie basenu kąpielowego. Zachowana ‘Kronika Publicznej Szkoły
Powszechnej im. Adama
Mickiewicza w Sokółce’
podaje szereg informacji o
życiu codziennym tej szkoły. Dużą wagę zwracano na
obchodzenie rocznic patriotycznych m.in. ‘Odzyskanie Niepodległości’, ‘29
VI - Święto Morza’, ‘Konstytucja 3 Maja’, coroczne święto patrona szkoły
- Adama Mickiewicza,
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rocznice imienin i śmierci marszałka
Józefa Piłsudskiego. Każda z rocznic
była poprzedzona udziałem we mszy
św. w kościele parafialnym, znajdującym się obok szkoły. Szczególnie obchodzono ‘Dzień Lasu’. (…) Organizowano wycieczki krajoznawcze m.in.
do Grodna i Wilna. Przy szkole istniały
organizacje: Spółdzielnia Uczniowska,

książki zostały częściowo
zniszczone i rozrzucone. 5
X 1939 roku obie szkoły nr
1 i nr 2 zaczęły normalnie
funkcjonować. Uczono według dawnych programów,
z wyjątkiem religii i historii.
Nauczyciele uczęszczali na
Krucjata
Eucharystyczna
(…), Gromada Orląt (…),
Drużyna Harcerska. Prowadzono akcję dożywiania
dzieci. Po wybuchu II wojny
światowej w obu budynkach
szkolnych kwaterowały kolejno wojska radzieckie i
niemieckie. Urządzono też
w nich szpital polowy. Sprzęt
szkolny, pomoce naukowe,

wieczorowe kursy języka
rosyjskiego i białoruskiego.
(...) W czerwcu 1941 r. Białostocczyznę zajęły wojska
niemieckie. Nastały ciężkie
lata okupacji hitlerowskiej
trwającej od 29 V 1941 r.
do końca sierpnia 1944 r.
W tym okresie na terenie
Sokółki nie było jawnego
szkolnictwa podstawowego. Nauczanie odbywało
się w tajnych szkółkach. Po
opuszczeniu Sokółki przez
wojska niemieckie w obu
budynkach szkolnych mieściły się szpitale polowe
pełne rannych i chorych
żołnierzy. Nauczyciele próbowali przystępować do
pracy. Ponieważ inwentarz
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ękną rocznicę.

szkolny nie istniał, zwrócono się więc do społeczeństwa sokólskiego o pomoc
i tak odnaleziono godła,
obrazy, mapy, stare podręczniki, zeszyty, ławki,
krzesła itp. Niestety, sztandar szkoły z 1929 r. zaginął.
Prawdopodobnie ludzie
sprzyjający ówczesnej władzy ‘zagubili’ go z powodu
wizerunku Matki Boskiej
na jednej ze jego stron.
Rozpoczęły swą działalność różne agendy szkolne
m.in. PCK, Drużyna Harcerska, Gromada Zuchów,
Spółdzielnia Uczniowska
‘Jedność’, dzięki którym
biblioteki obu szkół m.in.
wzbogaciły swoje zbiory.
W 1945 r. przy SP Nr 1 w
Sokółce powstała Czytelnia Nauczycielska Ogniska
ZNP, w której uczniowie
mieli szerszy dostęp do
czasopism dziecięcych i
młodzieżowych. W roku
szkolnym 1947/48 z obu
szkół tj. żeńskiej i męskiej
powstały szkoły koedukacyjne. W latach 19501955 w budynku szkoły
nr 2 istniała szkoła podstawowa dla pracujących.
Nauka odbywała się w
trzech kompletach. Pierw-

szy realizował program tzw.
klasy wstępnej, drugi kl. V
i trzeci kl. VI. 12 II 1966 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Adama Mickiewicza w
Sokółce otrzymała sztandar
ufundowany przez sokólskie środowisko zakładowe,
a złożony został na ręce dyrektora szkoły mgr Henryka
Cudnika, który tę funkcję
pełnił w latach 1962-1984.
W 1974 r. SP nr 2 włączono
do SP nr 1 ze względu na
utworzenie jednego wspólnego kompleksu zaplecza
gospodarczego: pracownia
techniczna, boisko, zaplecze
sportowe, świetlica, biblioteka.” - Czytamy na stronie
internetowej szkoły. W uroczystościach wzięło udział
liczne grono parlamentarzystów, samorządowców,
duchownych, służby mundurowe, nauczyciele i dyrektorzy sokólskich szkół,
uczniowie i ich rodzice,
którzy kiedyś również byli
uczniami tej szkoły. Po
mszy św. w kościele pw. św.
Antoniego
Padewskiego,
przy akompaniamencie sokólskiej Miejskiej Orkiestry
Dętej
przemaszerowano
przed wejście główne szkoły, gdzie została odsłonięta

tablica
upamiętniająca
dyrektora przedwojennej
placówki Romana Pawłowskiego. Posadzono też
dąb pamiątkowy "Mickiewicz". Uroczysta gala jubileuszowa odbyła się na hali
sportowej Szkoły.
Na ręce dyrekcji
Jedynki złożono wiele
kwiatów, życzeń i gratulacji. Starosta Sokólski
Piotr Rećko wręczył Dyrektorowi Zbigniewowi
Laszukowi pamiątkowy
grawerton dedykowany
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Społeczności Uczniowskiej, z
życzeniami "wszelkiej pomyślności w realizacji kolejnych zawodowych, edukacyjnych jak i osobistych
planów i zamierzeń, wielu
sił twórczych i kreatywnej
postawy wobec wyzwań
społeczeństwa wiedzy i
informacji.” Następnie z
pomocą uczniów wręczył
50 czerwonych róż zebranym na sali nauczycielom,
zarówno aktywnym zawodowo, jak i będącym już na
zasłużonej emeryturze.
Patrycja A. Zalewska

W Sali GOK-u w Nowym
Dworze Starosta Sokólski
Piotr Rećko i Członek Zarządu Krzysztof Łabieniec zorganizowali spotkanie w sprawie
planowanej budowy spalarni
odpadów
niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne,
m.in. medycznych, weterynaryjnych i energetycznych w
Nowym Dworze. Celem spotkania było przedstawienie informacji o przyszłej inwestycji
w zakresie rodzajów i ilości
odpadów, które będą przywożone i przetwarzane w spalarni. Planowana ilość odpadów przetwarzanych w
spalarni wynosiłaby łącznie
74 000 ton wszystkich odpadów rocznie, z czego: 24 000
ton /na rok – będą stanowiły odpady niebezpieczne i
inne niż niebezpieczne w
tym: 8 000 ton odpadów
medycznych i weteryna-

zakładu w ciągu dnia będzie wynosiła 34 (tyle samo
wyjeżdżających - co daje 68
kursów dziennie). W trakcie spotkania głos zabierali
m.in. Starosta Sokólski Piotr
Rećko, Członek Zarządu
Kazimierz Łabieniec, Maria
Boostels ze Stowarzyszenia
Klub Miłośników Sidry,
zastępca dyrektora Parku
Biebrzańskiego Mariusz Siłakowski oraz mieszkańcy
Nowego Dworu. Starosta
zapowiedział odwołanie się
od decyzji wójta i wykorzystanie całej ścieżki
prawnej oraz wszelkich
dostępnych
środków
prawnych żeby zapobiec powstaniu spalarni.
Od decyzji odwołają się
również Stowarzyszenie
Towarzystwo
Ziemia
Sokólska oraz Stowarzyszenie Klub Miłośników
Sidry.

Zjazd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
W kawiarni „Lira” w Sokółce odbył się rejonowy zjazd
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Podsumowano działalność związku, a
szczególnie ostatnią kadencję
zarządu, wybrano nowy zarząd. Debatowano także nad
sensem istnienia rad seniorów w gminach, sposobami
pozyskania nowych członków, a także nad powodami
dla których niektórzy członkowie odchodzą, oraz pochylono się nad innymi tematami
dotyczących starszych ludzi
w szerszym i lokalnym kon-

strefa
SENIORA
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ryjnych, 50 000 ton – osady
ściekowe z oczyszczalni komunalnych i przemysłowych.
Inwestor zakłada, że transport
odpadów będzie się odbywał
tylko w porze dziennej, przez
maksymalnie 16 h, przez 260
dni w roku. Przy ilości 74 000
ton odpadów rocznie daje 284
ton odpadów przywożonych w
ciągu jednego dnia. Z raportu
o oddziaływaniu na środowisko wynika, że planowana
ilość pojazdów wjeżdżających
i poruszających się po terenie

tekście. W wydarzeniu brał
udział także Starosta Sokólski
Piotr Rećko.
„Jako starosta chciałbym rozszerzyć współpracę ze
związkiem, bo tego typu organizacje służą społeczeństwu,
służą powiatowi, sprawiają, że
jesteśmy bogatsi pod każdym
względem i Wasze zdanie na
temat polityki senioralnej jest
dla mnie bardzo istotne. Z całego serca Państwu dziękuję za
tę kadencję. Życzę, by związek
dalej tak dobrze funkcjonował
i służył ludziom jak dotychczas.”

W zjeździe uczestniczył także przewodniczący
białostockiego
oddziału
ZERiI Jan Kalinowski:
„Obserwuję jak działają i funkcjonują oddziały
związku w naszym województwie i widzę, że żaden
inny oddział rejonowy nie
ma takiego wsparcia pod
względem finansowym, a
także każdym innym, jak
właśnie oddział w Sokółce.
Dlatego w imieniu głównego zarządu bardzo dziękuję.”
Edward Horsztyński
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Dąbrowa Białostocka

DOBRE STRONY POWIATU

Serdecznie zapraszamy na DNI DĄBROWY

Pierwszy dzień święta miasta to tradycyjne występy
polskich zespołów wykonujących muzykę białoruską, a
także gości zza wschodniej granicy. W trakcie występów,
a także po nich zaprosimy mieszkańców gminy na piknik
rodzinny, w trakcie którego będzie można skorzystać z
licznych atrakcji: darmowych dmuchanych zabawek,
konkursów, loterii, animacji i upiec kiełbaskę nad ogniskiem. Będą występy i niespodzianki muzyczne. Planujemy też kilka ciekawostek, więc naprawdę warto spędzić sobotnie popołudnie w pięknych „okolicznościach
przyrody” amfiteatru leśnego - bo tam właśnie zaprosimy
Dąbrowiaków. Pierwszy dzień zakończymy występem
zespołu „Summer night” z Ełku.
Drugi dzień rozpoczniemy tradycyjnie już paradą ulicami miast, którą poprowadzą miłośnicy motocyklowych dwóch kółek. Następnie na scenie wystąpi
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, który Powitanie zgromadzonych gości. Liczymy na udział w imprezie kilku
VIP-ów, ale ich nazwiska na razie niech pozostaną niespodzianką. Nie będziemy za to ukrywać, że Dni Dąbrowy będą okazją do spotkania się z Top Model Wielkiej
Brytanii, dąbrowianką przez wiele lat mocno związaną z

naszym domem kultury, Arletą Kupiec, która opowie co
nieco o tajnikach wizażu, a także kulisach świata mody.
Na scenie brylować będzie lubiany kabareciarz Piotr
Mocarski, który ponownie wcieli się w rolę konferansjera podczas święta naszego miasta. Obok niego zaprezentują się placówki oświatowe i zespoły, zarówno lokalne,
jak i przyjezdne, m.in. Michał Radzikowski czy „Side off
band”, który dał rewelacyjny koncert w trakcie tegorocznego finału WOŚP. Muzycznym zwieńczeniem będzie
koncert Kasi Kowalskiej, która już „na dniach” wydaje
nową płytę.
Obok sceny czekać będą na widzów namioty
„Krówki”, gdzie będzie można zagrać w grę na konsoli
(i wygrać głośniki komputerowe wysokiej klasy) i Biebrzańskiego Parku Narodowego, w którym dowiemy się
wielu ciekawostek o faunie i florze Parku.
Trzeciego dnia, w poniedziałek 28 maja, spotykamy
się na boisku Szkoły Podstawowej na pikniku z okazji
Dnia Dziecka - tu czekać będą na milusińskich różnorodne, darmowe atrakcje. Zaczynamy o 9:00. Wszystkich
serdecznie zapraszamy!
MGOK w Dąbrowie Białostockiej

XXXI Mały Konkurs Recytatorski „Baje, bajki, bajeczki...”
Do etapu wojewódzkiego Jury zakwalifikowało dwójkę uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bagnach: Jana
Kulhawika z klasy III, który zaprezentował utwór "Pan Maluśkiewicz i wieloryb" Juliana Tuwima i Annę
Stankiewicz z klasy VI, która wyrecytowała tekst "Damą być" Agnieszki Osieckiej. Gratulujemy i życzymy powodzenia!
MGOK w Dąbrowie Białostockiej

Konkurs Recytatorski
"O złotą różdżkę
Dobrej Wróżki"
Jury eliminacji gminnych Konkursu Recytatorskiego "O złotą różdżkę Dobrej Wróżki" przesłuchało ponad 60 wykonawców i wyłoniło najlepszych: I miejsce - Gabriela Chmielewska, II
- Dawid Tkaczuk, III - Weronika Ryszkiewicz.
Cała trójka pojechała do Korycina na eliminacje powiatowe. Dawid zdobył tam wyróżnienie, a Gabrysia i Weronika będą reprezentować nasz powiat na szczeblu wojewódzkim.
Gratulujemy i życzmy powodzenia! MGOK w
Dąbrowie Białostockiej
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Wybieramy dobry zawód!
Uczniowie klas trzecich dąbrowskiego gimnazjum 24 kwietnia 2018
r. uczestniczyli w Targach Edukacyjno-Zawodowych.
Chętni uczniowie, kończący naukę w gimnazjum im. Armii Krajowej, mieli
okazję zapoznać się z bogatą ofertą szkół branżowych województwa podlaskiego. Na nowym Stadionie Miejskim w Białymstoku, na którym odbywało się spotkanie, poszczególne szkoły miały przygotowane swoje stanowiska
wystawiennicze. Przy nich kompetentne osoby informowały
trzecioklasistów
o profilach
kształcenia w ich placówkach.
Przedstawiciele
szkolnictwa
branżowego starali się pokazać
młodym ludziom, że warto wybierać szkoły, które nauczą konkretnych umiejętności. Takich
umiejętności, które w przyszłości zapewnią zatrudnienie, bo
nauczą konkretnego zawodu.
Nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć, na czym polegają praktyczne zajęcia z nauki zawodów:
fryzjer, stolarz, masażysta itp.

Samodzielnie próbowali swoich sił w krawiectwie.
Wyjazd gimnazjalistów obył się w ramach projektu ,,Dobry
zawód- lepsze życie- popularyzacja kształcenia zawodowego
w województwie podlaskim’’, w którym szkoła uczestniczy.
,,Głównym celem Projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych,
jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Zadaniem Projektu jest
ukazanie walorów i możliwości, ale głównie korzyści, jakie
mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację
prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym
zawodzie i na konkretnym stanowisku.
Nauczyciel doradztwa zawodowego
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Podaj Łapę!

Oto piątka psich maluszków, gotowych do adopcji. Nowy domek i otwarta na zwierzaki rodzina
byłyby remedium na te smutne psie oczęta...

www.facebook.com/wolontariuszesokolka/ Kontakt 691 527499

,,Młodzi, Twórczy, Aktywni…” X Kresowy Zjazd
Nauczycieli

Janina Sawicka Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Sokółce
przybliżyła nam przebieg tegorocznego, trzydniowego spotkania nauczycieli z całej Polski, które odbywało się w Sokółce. „W
zjeździe uczestniczą nauczyciele
z Chorzowa, Gdańska, Olsztyna,
Ostródy, Warszawy, Siemiatycz,
Moniek, Białegostoku oraz Powiatu Sokólskiego. We czwartek
wykład, typowo związkowy, dotyczący wkładu ZNP w edukację
młodego pokolenia, poprowadzi Dorota Obidniak – starszy
specjalista prawa oświatowego
i koordynator do spraw współpracy międzynarodowej Zarządu Głównego ZNP. Następna
prelekcja, którą poprowadził

Paweł Sołtys
"Mikrotyki"

Wiadomości ze Schroniska

Krzysztof
Baszczyński – Wiceprezes
Zarządu
Głównego ZNP, dotyczyła oceny pracy dyrektorów i nauczycieli.“
Czwartkowe wykłady odbyły się
w kawiarni „Lira“. Gości przywitała Elwira Zabłocka – Przewodnicząca Oddziałowego Klubu
Młodego Nauczyciela w Sokółce,
wśród nich byli także Starosta Sokólski Piotr Rećko, burmistrzowie
Sokółki, Andrzej Gryguć – Prezes
Okręgowego Podlaskiego ZNP,
przedstawiciel Centralnego Klubem Młodego Nauczyciela Maciej Sikut oraz Przewodnicząca

Okręgowego Klubem Młodego
Nauczyciela Anna Geniusz.
Nie zabrakło miłych słów i gestów.
W przerwie między wykładami
Prezes Sawicka zwróciła się do
włodarzy Powiatu i Gminy: „Nigdy nie współpracowało nam
się tak dobrze jak w tej kadencji
samorządowej. (…) Takiego podejścia do szkolnictwa jeszcze żaden dotychczasowy samorząd nie
reprezentował. Od 2 lat nie mamy
w ogóle zwolnień wśród nauczycieli i to tylko dzięki tym dwóm

Wydawnictwo Czarne 2017
Paweł Sołtys, szerzej znany jako Pablopavo jest Artystą
przez duże "A". To wokalista,
autor tekstów, felietonista,
pisarz, a od niedawna diler.
Sprzedaje "Mikrotyki", czyli
swój debiut literacki, na który
składają się krótkie opowiadania. By obchodzić się z nimi
właściwie i zapewnić sobie dobrą zabawę, należy podejść do
nich świadomie. "Mikrotyki"
nie są tak niebezpieczne, jak
się powszechnie uważa. Trzeba
tylko umieć z nich korzystać.
Osoby nieprzygotowane na ich
przyjęcie może dopaść uczucie
splątania. W takim przypadku
niezbędne jest podanie dużej
ilości interpretacji. "Mikrotyki"

to małe dawki mocnych substancji. Należy zażywać je w spokoju
i samotności. Powodują one stan
odrętwienia, w którym nie dociera do nas nic z zewnątrz. Na
właściwe działanie trzeba dać im
czas. "Mikrotyki" nie są nielegalne. Można je posiadać i udostępniać innym. Niestety uzależniają.
Nie można się od nich oderwać.
Choć zalecane jest umiarkowane dawkowanie, nietrudno
przesadzić i łyknąć wszystko na
raz. Przedawkowanie nie grozi
na szczęście śmiercią, ale ryzyko
powrotu do czytania jest duże.
W literaturze wykorzystuje się
je od dawna do rozwoju empatii i wyobraźni. Uwaga! Mogą
spowodować przemyślenia, a

samorządom. Mimo wielkich
problemów z organizacją podczas reformy szkolnictwa. (…)
Chcę podziękować, już któryś raz
z kolei bo serce rośnie, jeśli ma się
takich włodarzy. Za to, że przychylnym okiem patrzą nie tylko
na nauczycieli, ale także na rodziców i uczniów, finansując różne
zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe,
sportowe…“.
„Cieszę się, że mamy tak znakomitych nauczycieli w powiecie
sokólskim, którzy mają ambicję
i umiejętności żeby organizować ogólnopolskie spotkania w
Sokółce. Jako samorząd Powiatu Sokólskiego zawsze staramy
się dofinansowywać, wspaniałe
inicjatywy tego typu i na pewno
będziemy to w przyszłości robić“
– zwrócił się do uczestników Zjazdu Starosta Piotr Rećko.
Zebranym został przedstawiony

potencjał „Zintegrowanego programu rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego
na jakość i potrzeby regionalnej
gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków EFS w
ramach RPO Woj. Podlaskiego na
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
III Kompetencje i kwalifikacje,
Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.
Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W ramach
projektu realizowane są równocześnie2 programy: pozaszkolne
formy kształcenia dorosłych.
Rozwój kompetencji językowych,
technologii informacyjnych i
komunikacyjnych (TIK) oraz
wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki.
Kolejny dzień X Kresowego Zjaz-

przemyślenia prowadzą do
wniosków i niebezpiecznie
poszerzają horyzont. Świadomość boli, więc zadajmy sobie
pytanie: Czy chcemy ją rozbudzać? "Mikrotyki powinniśmy
zażywać rozsądnie po uprzedniej konsultacji z księgarzem
lub bibliotekarzem. Jeśli tylko
skorzystamy z nich odpowiedzialnie, są w stanie zapewnić
nam mnóstwo wrażeń i przyjemności. Nie ma co do nich
ograniczeń wiekowych, choć
żeby docenić je w pełni trzeba
być dojrzałą osobą. Nie mniej
to miłe, gdy po "Mikrotyki"
sięgają młodzi ludzie. "Mikrotyki" nie są drogie i raczej nie
będziemy mieć problemów
z ich zakupem. Polecam nie
tylko książkomanom. Miłego
odlotu!
Marcin Dębko

du Nauczycieli ,,Młodzi, Twórczy, Aktywni…” rozpoczął się
warsztatami w SOK-u podczas
których Agnieszka Prymaka z
„Zielskiej Kolonii“ odkrywała
przed nauczycielami tajemnice
mocy ziół. Była też i praktyka
- wspólna produkcja soli ziołowych. Uczestnicy Zjazdu zadawali mnóstwo pytań odnośnie
właściwości ziół, sposobu ich
suszenia, przechowywania oraz
zastosowania. Dowiedzieliśmy
się m.in. o tym, że czarny sezam
ma więcej wapnia niż mleko, a
w pokrzywie najbardziej wartościowe są zwisające po kwitnieniu „orzeszki“. Popołudniu,
w kawiarni „Lira“ odbył się
wykład trenera KOS mgr. Mirosława Krajewskiego pt. „Uczmy
empatii zamiast agresji.“
Patrycja A. Zalewska
wykroczeń na ternie Krynek.

ASPIRANT

PAWEŁ STASIŃSKI

85 670 41 36, 885 997 334
dzielnicowy.krynki1@bk.policja.gov.pl

"Lubię wyzwania, jakie stawia
przede mną służba w Policji"
Od kiedy jesteś w Policji?
Służbę rozpocząłem w
2004 r. w Oddziałach Prewencji Policji w Białymstoku. Rok
później przeniosłem się do
Komendy Powiatowej Policji
w Sokółce, gdzie pełniłem ją
w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym. Od 2012 r. pracuję w Posterunku Policji w
Krynkach, a od 2014 r. jestem
tam dzielnicowym. Ten czas
bardzo szybko mi zleciał, jak
teraz o tym myślę.

Co jest Twoim największym
sukcesem jako policjanta?
Uważam za swój największy sukces wyjazd na misję stabilizacyjną do Kosowa w 2011 r.
Policjanci monitorują sytuację
w Kosowie – konflikty między
ludnością albańską i serbską
na tle religijnym i politycznym.
Nasze cele były inne niż wojska
– zabezpieczaliśmy manifestacje ludności cywilnej, dbaliśmy
o porządek i bezpieczeństwo
cywili. Rozmawialiśmy dużo z
miejscową ludnością, staraliśmy
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się im pomagać i łagodzić nieporozumienia i konflikty, żeby
nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, takich jak eksplozje bombowe i strzelaniny. Nie
braliśmy udziału w bezpośrednich działaniach zbrojnych, do
naszych zadań należały m.in.
doprowadzenia zatrzymanych
osób do sądu.
Co lubisz w służbie w Policji?
Nie potrafiłbym chodzić
do pracy biurowej o stałych godzinach w garniturze. Dobrze
się czuję w mundurze, lubię wyzwania, jakie stawia przede mną

służba w Policji. Na pewno nie
jest to praca, jak każda inna, nie
każdy się do niej nadaje. Dużo
wymaga od człowieka, ale też
może dać ogrom satysfakcji,
poczucia dobrze wykonanej
pracy i pomocy komuś. Policjant to taki specyficzny zawód,
policjanci muszą chodzić w takie miejsca i do takich ludzi, z
którymi nikt nie chce mieć do
czynienia. Kiedy inni ludzie obchodzą święta, my wyjeżdżamy
na patrol. Z czasem człowiek się
przyzwyczaja, choć na początku
bywa ciężko.

Jakie jest Twoje działanie priorytetowe?
Likwidacja
zagrożenia
jakim jest brawurowa jazda
na terenie miasta Krynki. Niektórzy kierowcy poruszają się
pojazdami marki BMW z nadmierną prędkością, wykonują
niebezpieczne manewry. Problem ten był dla mnie zgłaszany przez mieszkańców oraz ze
zgłoszeń Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wnioskuję o montaż dwóch progów
zwalniających oraz będę surowo
karał piratów drogowych, którzy dopuszczają się podobnych

Zainteresowania:
Bardzo lubię aktywnie spędzać wolny czas. Uprawiam
wiele sportów, najczęściej jest
to bieganie, trening na siłowni lub wędkarstwo. Interesuję się również strzelectwem
i nurkowaniem. W sezonie
letnim często jeżdżę na różne
wycieczki turystyczne motocyklem, zwiedzam Podlasie i
Polskę.
REJON SŁUŻBOWY:
Białogorce, Borsukowizna,
Chłodne Włóki, Ciumicze,
Górany, Górka, Jurowlany,
Kłyszawka,
Kruszyniany,
Krynki, Kundzicze, Leszczany, Łapicze, Łosiniany,
Nietupa, Nietupa Kol., Nowa
Grzybowszczyzna, Nowa Świdziałówka, Ostrów Południowy, Ozierany Małe, Ozierany
Wielkie, Ozierskie, Planta,
Plebanowo, Podlipki, Rudaki,
Sanniki, Stara Grzybowszczyzna, Studzionka, Szaciły,
Trejgle.
opr. sierż. Kamil Kozłowski
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Jasion Jasionówka – Sokół 1946 Sokółka 0:6 (0:3)
Wysokie
zwycięstwo
wyjazdowe w Jasionówce 0:6
(0:3) odnieśli piłkarze naszej
drużyny Sokół 1946 Sokółka
w ramach zaległego meczu
podlaskiej ligi okręgowej.
Podopieczni trenerów Samuela Tomara i Krzysztofa Stelmaszka zagrali bardzo dobre
zawody, przez 90 minut dominowali nad zespołem Jasiona i
zasłużenie sięgnęli po komplet
punktów. To siódme zwycięstwo z rzędu Sokoła i dobry
prognostyk przed zbliżającym
się sobotnim spotkaniem z
Piastem w Białymstoku. Bram-

ki: Mateusz Łabieniec, Marcin
Woronowicz, Paweł Stelmaszek
(karny), Krzysztof Biernacki i Michał Łabieniec. Sokół 1946 Sokółka: J Serafin – P. Greś, M. Woronowicz (P. Łukowski), R. Kabelis,
R. Szoda (M. Czaplejewicz), M.
Korecki, K. Biernacki (M. Greś),

P. Stelmaszek (T. Dziewiątkowski
), Mateusz Łabieniec, K. Czaplejewicz, Michał Łabieniec. Po tym
zwycięstwie nasza drużyna awansowała na 4. miejsce w ligowej tabeli i do trzeciej drużyny Puszczy
Hajnówka traci już tylko 2 pkt.
ML

Udany sprawdzian Omegi w Warszawie
W miniony weekend odbyły
się w Warszawie na 50 m pływalni Uniwersytetu Medycznego ostatnie w tym sezonie
zawody z cyklu Arena Grand
Prix Puchar Polski w Pływaniu.
Wzięło w nich udział 564 zawodników z 85 klubów z całej
Polski. Sokółkę reprezentowała
czwórka pływaków: Eryk Michałowski, Agnieszka Ancypo,
Julia Sołoniewicz oraz Zuzanna
Rogowicz. W rywalizacji mogli
wziąć udział zawodnicy 14-letni i starsi. Podczas zawodów
prowadzona była klasyfikacja
w kategoriach wiekowych: junior młodszy 14-, 15-, 16 lat,
junior 17-18 lat oraz w kategorii Open. Dla zawodników
Omegi były to kolejne zawody,
w których startowali razem z
najlepszymi zawodnikami kraju, zarówno w swoich kategoriach wiekowych jak i kategorii
Open. Można tu było spotkać
gwiazdy polskiego pływania.
Sokólscy pływacy rywalizowali
w 2 blokach zawodów. Zawody
Grand Prix były dla młodzieży
z UKS Omega kolejnym w
tym sezonie sprawdzianem na
pływalni o wymiarach olimpijskich, mających na celu
przygotowanie do Mistrzostw
Polski Juniorów Młodszych,
które odbędą się w lipcu br. W
trakcie imprezy pływacy Omegi przygotowani przez trenerów Konrada Stackiewicza i
Rafała Czarneckiego aktywnie
włączyli się w rywalizację, co
zaowocowało ustanowieniem

4 nowych rekordów klubu oraz wieloma rekordami życiowymi. W klasyfikacji 14-latków dobrze zaprezentowała się Zuzanna Rogowicz. Została sklasyfikowana na 13. msc w wyścigu na 200m styl. dowolnym oraz
14. na 50m styl. dowol. Zajęła również 17. msc w swoim starcie na 50m
styl. motylk. Wśród 15-latków na wysokim poziomie startował Eryk Michałowski. W klasyfikacji rocznika 2003 potwierdził miano znakomitego
żabkarza i zajął: 3. msc na dystansie 200m styl. klas., 8. msc na 100m styl.
klas. Poza startami w swoim koronnym stylu zajął 14. msc na 50m styl.
motylk. oraz 18. na 50m styl. dowolnym. W tej samej kategorii wiekowej
świetnie spisała się Agnieszka Ancypo, która ustanowiła 3 rekordy klubu
na dystansach: 50m styl. motylk. /5. msc/, 100m styl. motylk. /10. msc/
oraz 50m styl. grzbietowym. Była też 10. na 50m styl. dowol. Bardzo dobrze zawody w Warszawie będzie wspominać również Julia Sołoniewicz,
która we wszystkich swoich startach ustanowiła rekordy życiowe /zajęła
15. msc na 10m styl. dowolnym, 18. msc na 50m styl. motylkowym oraz
19. msc na 50m styl. dowolnym/. UKS Omega

flesz
Na otwartych Mistrzostwach woj. warmińsko-mazurskiego rozgrywanych podczas XXXIII Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego Dookoła Jez. Luterskiego w kategorii Młodzik zwyciężył Dawid Żygieło. W kategorii Żak zwyciężył bezapelacyjnie
Kacper Trochim. Czytamy na profilu FB SKK "Sokół".

Wojciecha Krupa i Akwarele

W czwartek 10 maja w Bibliotece Publicznej
w Sokółce odbył się wernisaż Wojciecha Krupy pt.
Akwarele.Wojciech Krupa to urodzony w 1963 roku
amator sztuk plastycznych. Tworzy od 30 lat. Próbuje
swoich sił w różnych technikach plastycznych, ulubioną jest olej. Obecnie próbuje swoich sił w akwareli. Biblioteka Publiczna w Sokółce ma zaszczyt jako
pierwsza zaprezentować właśnie obrazy wykonane
tym sposobem. Tematami przeważającymi w pracach jest człowiek, architektura i krajobraz. Wystawę
będzie można oglądać do końca maja w holu biblioteki. Pan Wojciech miał indywidualne wystawy
w Białymstoku i Sokółce. Uczestniczył również w
plenerach malarskich krajowych i zagranicznych.
Biblioteka Publiczna w Sokółce
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KRUS: Pomocnik
rolnika
W związku z wprowadzeniem od 18.05.
br. przepisów ustawy o zmianie ust. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.
858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa
o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w
KRUS. Zgłoszenie pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:
prawo do jednorazowego odszkodowania,
w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w
umowie o pomocy przy zbiorach oraz dostęp
do ochrony zdrowia w okresie wykonywania
umowy o pomocy przy zbiorach.
Pomocnik to pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach: chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół
i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. Pomocnikiem może być:
obywatel Polski / cudzoziemiec uprawniony
do wykonywania pracy na terenie Polski czy
też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia
na pracę.
Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy.
Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów
(jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni w danym
roku kalendarzowym.
Zakres obowiązkowych ubezpieczeń
pomocnika rolnika w KRUS i wysokość składek na te ubezpieczenia: 1.Ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w
zakresie ograniczonym do jednorazowego
odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
rolniczej. 2. Ubezpieczenie zdrowotne
Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7
dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy
zbiorach, lecz nie później niż przed upływem
okresu na który zawarta została ta umowa.
Szczegółowe informacje w zakresie
obejmowania ubezpieczeniami w KRUS pomocnika rolnika dostępne są na stronie internetowej Kasy. Wyjaśnień w tym zakresie
udzielają również jednostki organizacyjne
KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, w którym pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek
dostępna jest na stronie internetowej KRUS
www.krus.gov.pl.
Piotr Kułakowski
Kierownik Placówki Terenowej w Sokółce

prawdziwe

prawdziwk
Ptak Drive

- Dziadek?
- He, he... A no?
- Powiedz mi... tak szczerze i od serca... Skoro w horrorach duchy i inne szatany atakują
ludzi gdy ci tracą czujność… Gdy śpią lub
odpoczywają… To dlaczego ludzie nie są
atakowani gdy idą za kulisy?
- Gdzie?
- No do kibla – wstałem z kolan. Skończyłem
ustawiać drewnianą konstrukcję na balkonie.
- Bo duchy i szatany to frajery… Wchodzisz
do takiego nawiedzonego domu i jak w ciebie
butelką rzuci, to starczy krzyknąć, że rzucać
butelką to każdy potrafi i wcale niczego niezwykłego tu nie widzisz. Płaczą potem po
kątach, he.
Umieszczaliśmy przez pewien czas buteleczki
w zamontowanym karmniku. Trzeba było być
ostrożnym, bo były szklane. Emeryt się uparł,
by było bez butelek PET, bo mu się kojarzą z
PETA, pitem podatkowym i pitoleniem i go
przez to szlag trafia.
- Dziadek?
- He, he… No?
- Ale chyba wampiry nie są… „frajerami”, co?
Więc dlaczego je dokarmiamy?
Dziadek wsunął ostatnią butelkę z krwią do
karmnika dla upiorów i spojrzał na mnie z
powagą.
- No, to nie frajerzy. To biedaki.
- Dlaczego niby mam współczuć krwiopijcy?
- spytałem.
- A no taki wampir ma kiepsko. W dzień nie
wyjdzie, rzek nie przekroczy, śpi w niewygodnej skrzyni, krzyży unika… a kto dziś krzyży
nie nosi? No i jeszcze ten czosnek. Przy tylu
śmiertelnych alergiach wampiry po prostu
wymrą z głodu. Temu i trzeba dokarmiać.
To dosyć mnie wzruszyło. Nie wiedziałem, że
Dziadek Kotleta ma w sobie tyle współczucia,
by pomóc w potrzebie tym, którym nikt inny
nie poda pomocnej dłoni.
Odetchnąłem z ulgą i spojrzałem na widok
z balkonu… Wstawał nowy dzień. Dzień, po
którym parę istot będzie miało lżej…
Zmrużyłem oczy, dostrzegając jakąś konstrukcję na płaskim dachu bloku naprzeciwko. Drewniana buda z siatą.
- Dziadek, tam na górze, to nie jest gołębnik?
- No, może… a co? - spytał niewinnie – To
nie tak, że nie przeszkadza mi to, że sąsiad
zrobił sobie nielegalnie paskudną budę z latającymi srajdunami. To nie tak, że mi to jakoś przeszkadza, skądże znowu! - zapewniał
mnie, kładąc obok karmnika nożyce do cięcia
drutu. Kamyk

Siłownia przy ZS w Sokółce

/ul. A. Mickiewicza 11/ zaprasza
Zapraszamy od pon. do pt., od godz. 16:30 do 21:30.

zdrowie - witalność - energia

Sala wyposażona w profesjonalny zestaw do
ćwiczeń siłowych i aerobowych / Abonament
miesięczny (70 zł), dostępny po wpłacie na konto SOSW w Sokółce: Bank
Spółdzielczy w Sokółce
07 80 93 0000 0013 90
74 2000 0030 i okazaniu
przy pierwszym wejściu
dowodu płatności. Abonament dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych - 35
zł. Osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności –
wchodzą za darmo.
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VIII Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej
Służb Mundurowych

Dziewięć drużyn wzięło
udział w VIII Charytatywnym
Turnieju Piłki Siatkowej Służb
Mundurowych o Puchar Starosty Sokólskiego. Dla Marysi
i Bartusia grały drużyny: Placówki SG w Kuźnicy, Placówki SG w Czeremsze, Placówki
SG w Augustowie, Komendy
POSG w Białymstoku, Nadleśnictwa Czarna Białostocka,
UM Dąbrowa Białostocka, ZSZ
w Sokółce, Mikolo Sokółka,
Mikolo juniorzy. Razem “wygrali” około 2000 zł. Nadleśnictwo Czarna Białostocka chce
przekazać dodatkowe środki
na ten szczytny cel. Zebrane
pieniądze zostaną przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne i
inne potrzeby dwójki niepełnosprawnych dzieci pracowników
Placówki Straży Granicznej w
Kuźnicy, która była głównym
organizatorem Turnieju. Poin-

formował nas koordynator całej
imprezy i kapitan drużyny Placówki SG w Kuźnicy - Paweł Piekarski. “Za kilka dni obchodzimy
Święto Straży Granicznej, w tym
roku mamy też 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Myślę,
że jeżeli ludzie robią razem coś
dobrego, to jest to wyraz patriotyzmu czasu pokoju. Dziękuję
Pawłowi Piekarskiemu, Staroście
Sokólskiemu Piotrowi Rećko i
wszystkim, którzy przyczynili się
do tego, aby Turniej mógł się odbyć.” - Komendant SG w Kuźnicy
ppłk Zbigniew Awdziej. Zarząd
Powiatu Sokólskiego przekazał
środki na dyplomy, medale i puchary dla uczestników turnieju.
Zwycięzcą VIII Charytatywnego
Turnieju Piłki Siatkowej Służb
Mundurowych o Puchar Starosty Sokólskiego została drużyna
Komendy POSG w Białymstoku,
2. miejsce zajęli gospodarze - drużyna Placówki SG w Kuźnicy, a 3.
seniorzy Mikolo Sokółka.
Podczas Turnieju był promowany projekt “Kompetentni i
wykwalifikowani” współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata 2014–2020,
którego Powiat Sokólski jest beneficjentem. Głównym celem

Na 6. PKO Białystok Półmaratonie,
który odbył się w minioną niedzielę, 13
maja, Sokólska Grupa Biegowa stawiła się
licznie (nawet całymi rodzinami) i w pełnej
gotowości, zarówno do zmierzenia się z dystansem, jak i do uruchomienia pokładów
endorfin. Jak czytamy na profilu Kasi Lubowskiej: „W klasyfikacji drużynowej SGB
zajęła 36. miejsce (na 69 drużyn). Liczyły
się najlepsze 4 czasy: Andrzeja Burela, Pawła Tokarewicza, Krystiana Markowskiego i
Beaty Breczko. Brawo i gratulacje!” at

o Puchar Starosty Sokólskiego

projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów poprzez podniesienie ich
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście
konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc
w wyborze ścieżki kariery zawodowej. Projektem zostały objęte
szkoły i placówki systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski. Patrycja A. Zalewska

Sukces na otwarcie sezonu >

- ZŁOMOWANIE AUT
- ZAŚWIADCZENIE
DO WYREJESTROWANIA
- POMOC DROGOWA

SOKÓŁKA tel. 600 486 444

Endorfiny
na start!

gdzie
warto
być

18.05 - Warsztaty ph. 'Kule robione czule', godz. 18.00 – 'Synergiczne' St. Kamionka - Chatka Bieszczadka
19.05 - Muzeum Ziemi Sokólskiej przy SOK-u, Stowarzyszenie Historyczne im. Boh. Ziemi Sokólskiej zapraszają na Noc
Muzeów 2018. Tematem przewodnim będą dzieje Sokółki z pierwszej poł. XX w. oraz postać J.Piłsudskiego; godz.15.00,
Kino „Sokół” - film pt. „Orzeł i chryzantema” poświęcony postaci Bronisława Piłsudskiego, badacza ludów Azji Wsch.; godz. 17.00
wystawa „Drogi do Niepodległości: Sokółka” - dzieje Sokółki w latach 1914/24. Ponadto: kącik dla najmłodszych, dawne gry i zabawy.
20.05 - Nowodziel - obchody 70-lecia powrotu wsi do Polski i 100-lecie odzyskania Niepodległości, uroczysta msza św., godz. 13:00
20.05 - Gminne obchody Dnia Strażaka w Krynkach
21.05, godz. 17.00 - koncert doroczny uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce połączony z obchodami 1.
urodzin szkoły /SP nr 1, ul. Mickiewicza 2A/.
26-28.05 - Dni Dąbrowy Białotockiej
27.05 - X Forum Rolnicze (9:00-15:00) w ZSCKR w Janowie pod patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko.
27.05 - Piknik Rodzinny w Igryłach, godz. 13.00
09.06 - Łucznictwo dla kobiet – warsztaty – Poczopek, Stanica Kresowa

INFO Sokółka nr 106/2018

Miły akcent skromnej ekipy SkiTeamu Sokółka podczas
otwarcia sezonu nartorolkowego w Augustowie. W biegu szkół
podstawowych na 5.5 km Ela Łowczecka wywalczyła srebro,
Maria Borys była 6. W biegu gimnazjalnym na dystansie 11 km
Kamila Rećko zajęła 5. Miejsce, Julia Zajczyk – 6. a Ewa Rećko
7. W obu biegach nasze zawodniczki rywalizowały z bardzo silnymi zawodniczkami z Hubala Białystok, Rawy Siedlce Wilna
czy Cartuz. Gratulacje! Piotr Zaręba

?

Sokółka, ul. Monte Cassino 12A
DOWÓZ tel. 573 257 189
Pizza / Pasta / Świeże sałatki / Desery
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EKONOMIA - studia I i II stopnia
BEZPIECZEÑSTWO I HIGIENA PRACY - studia in¿ynierskie
ROLNICTWO I AGROBIZNES - studia in¿ynierskie
INFORMATYKA STOSOWANA - WKRÓTCE
BOGATA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH*, M.IN.
Finanse lokalne i rachunkowoœæ bud¿etowa
Ekonomika rolnictwa
Zarz¹dzanie BHP w organizacji
IT Project Management
Master of Business Administration (MBA)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi
Doradztwo zawodowe
* z mo¿liwoœci¹ dofinansowania

OFERUJEMY TAK¯E WYNAJEM SAL
I POKOI GOŒCINNYCH
W KONKURENCYJNYCH CENACH

Ogłoszenie płatne

ceny od 40 z³/ osoba/ doba tel. 533 886 834
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ul. Zwyciêstwa 14/3, 15-703 Bia³ystok
(85) 652 00 24, (85) 652 09 97
dziekanat@wse.edu.pl

www.wse.edu.pl
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