EDU

Dąbrowa s.8
Białostocka
................................

strefa s.4

ki,
Kochane Diętza,ieżyccziaę W
am

w dniu Waszego św
a pasji
dużo radości, rozwijani
oraz beztroskiej zabawy
i uśmiechu na co dzień.

nr 108/2018
POWIAT SOKÓLSKI 1 czerwca 2018 r. BEZPŁATNY TYGODNIK

Rećko
Starosta Sokólski Piotr

X Forum Rolnicze w Janowie s.3

Janowszczyzna:

s.6

Piknik Rodzinny
w Igryłach s.5

Festyn Rodzinny

Niespodzianka
dla Mamy… s.4

y
in
z
d
o
R
ń
ie
z
D
y
w
to
ia
w
Po

XXIII Dni
Dąbrowy
Białostockiej

s.7

s.8

XXII Cross Trzeźwości w Suchowoli s.11

www.infosokolka.pl

1 czerwca 2018 r.

Piknik z energią
Za nami Piknik Sportowy w Boguszach w
ramach V edycji Programu Wolontariatu Pracowniczego PGE „Pomagamy”. Koordynator Bożena Matuszczak-Królak: „Projekt dotyczy przede
wszystkim edukacji dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z energii jak i orientacji zawodowej.
Ale towarzyszy temu też bardzo wesoły, pogodny
piknik podczas którego będziemy rozstrzygać
konkursy plastyczne i inne, związane z elektrycznością.”
Pomysłodawca zaproszenia wolontariuszy
do Bogusz, sołtys, jak i również pracownik PGE
Tomasz Tolko: „Piknik jest dziełem naszej współpracy z fundacją PGE. Będziemy przeprowadzać
także cykl zajęć dla dzieci. Dlaczego tutaj? Pochodzę z Bogusz, poprosiłem o wsparcie kolegów
z PGE Dystrybucji oraz wolontariuszy ze Szkoły
Podstawowej w Boguszach, napisaliśmy projekt i
zrealizowaliśmy tę fajną inicjatywę”.
M.Tomaszycki

'Przystanek
Nadzieja'
wyprawił się
kulturalnie…
do teatru >

W sobotę, 26 maja uczestnicy Przystanku Nadzieja wraz z wolontariuszami z
Przedszkoli nr 1, 2 i 5 w Sokółce oraz Szkoły
Podstawowej w Starej Kamionce i Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Sokółce wyjechali na wycieczkę, podczas której obejrzeli
w Białostockim Teatrze Lalek przedstawienie pt. „Szpak Fryderyk”. Towarzyszyły
temu niezwykłe przeżycia artystyczne, duża
dawka refleksji, ale też radości i zdrowego
śmiechu. Piękna, letnia wręcz pogoda sprzyjała relaksacji i integrowaniu się podczas
zwiedzania białostockiego ZOO, a następnie wspólnej konsumpcji pysznych lodów.
Spotkanie mogło się odbyć dzięki wsparciu
sponsorów: Starosty Sokólskiego Piotra
Rećko, Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej
i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi
Sokólskiej „Barka”. Wszystkim serdecznie
dziękujemy.
Krystyna Stefanowicz, Elżbieta Szomko
Stowarzyszenie „Barka”

UCZTA DLA ZDROWIA
Pod takim haslem 10 maja w świetlicy szkolnej
odbyła się impreza promująca zdrowe odżywianie się.
Uczestnikami byli wychowankowie internatu wraz z
wychowawcami, a jej celem było kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży
oraz wyrabianie świadomości wpływu owoców i warzyw na utrzymanie dobrego zdrowia. Organizator p.
Beata zaprosiła wszystkich do udziału w „zdrowych
grach i zabawach”. Na początku uczty wychowankowie
obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą piramidę żywnościową i zasady prawidłowej diety. Po teorii był czas na zabawę ruchową
i umysłową ph.
„Igrzyska zdrowia' czy „Ruch to
zdrowie”.
Tekst na podst.:
Beata Żółtko
SOSW

Wakacyjne staże uczniów w ramach projektu

Powiat Sokólski realizuje
projekt „Uczniowie i nauczyciele
37/40 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 nauczycieli / instruktorów prakją pewności siebie. Bycie szefową tycznej nauki zawodu ze szkół
własnego sklepu nie będzie już dla ponadgimnazjalnych, dla któnich takie przerażające.
rych organem prowadzącym
jest Powiat Sokólski. Wartość
A jak ocenia Pani ich wiado- projektu wynosi 999 198,46 zł,
z czego 949 238,46 zł pochodzi
mości wyniesione ze szkoły?
z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Cztery lata nauki na pewno
Województwa Podlaskiego na
dużo im dały. Mam porównanie lata 2014-2020.
ponieważ miałam też dziewczyny
W ramach projektu podz Urzędu Pracy bez przygotowania czas tegorocznych wakacji
w zakresie handlu czy ekonomii. uczniowie odbyli staże u praRóżnica jest ogromna. Musiałam codawców, zgodnie z kierunuczyć je od podstaw. Uczennice kiem swojego kształcenia, za
Technikum Handlowego w Su- które otrzymali wynagrodzechowoli są przygotowane na tyle, nie. W projekcie udział brali
że mogą podjąć prace bez proble- uczniowie z Zespołu Szkół w
mu.
Suchowoli, kształcący się w
Opr. P. A. Zalewska zawodach technik handlowiec
i tech. rolnik, z Zespołu Szkół
Zawodowych w Sokółce – tech.
W kolejnej odsłonie zapytamy o staż informatyk, tech. usług fryzjerw sklepie dziewczyny: skich, tech. mechanik, z ZespoKlaudię i Izabelę. (fot.) łu 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”

Pani Anna Sławińska
właścicielka sklepu
odzieżowego
w Suchowoli,
opiekun stażu m.in.
Klaudii Kiejko
i Izabeli Breczko,
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Co Panią skłania, do przyjmowania młodych ludzi na staż w
swoim sklepie?
Pierwsza rzecz, to na pewno
to, że mogę pomóc dziewczynom. Mogę zapoznać je z branżą
odzieżową, z kasą fiskalną, po-

dejściem do klienta. Pokazać jak
doradzić kupującemu w zakresie
rozmiarów, kolorów, fasonów czy
panujących trendów w modzie.
Z zewnątrz wydaje się, że to jest
mało skomplikowana praca, natomiast wcale takie proste to nie
jest. Druga kwestia - na pewno mi
też jest lżej bo prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą,
wszystko mam na swojej głowie:
dostawy, rozkładanie towaru, obsługa klientów… Dwie dodatkowe
osoby w postaci stażystek to jest
bardzo duża pomoc.
Czym innym jest teoria w szkole, a czym innym praktyka. Solidne przeszkolenie młodzieży
podczas stażu, to jest naprawdę
ważna rzecz. Będzie im to potrzebne kiedy zechcą założyć
swoją działalność gospodarczą. U
mnie mają kontakt z księgowością,
wystawianiem rachunków, faktur,
itp. Dziewczyny po stażu nabiera-

INFO Sokółka nr 108/2018

www.infosokolka.pl

1 czerwca 2018 r.

X Forum Rolnicze w Janowie

Ubiegły weekend obfitował w imprezy plenerowe rozsiane po całym powiecie. Jedną
z bardziej znaczących było Forum Rolnicze w Janowie pod
honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Starosty Sokólskiego.
Forum z roku na rok prezentuje
coraz wyższy poziom zarówno
pod względem ilości i jakości
prezentowanego asortymentu,
liczby wystawców jak i rozmachu oraz organizacji przedsięwzięcia.
O randze wydarzenia świadczy
chociażby uczestnictwo w nim
grona znaczących dla rolnictwa
osobistości. Gośćmi Forum byli
m.in.: Krzysztof Rodzik Szef
Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Wsi, Piotr Rećko Starosta Sokólski wraz z
małżonką Edytą, Wójt
Gminy Janów Czesław
Kiejko, Kazimierz Dudziński Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Białystok, Bożena J.
Jelska-Jaroś Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Transportu, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Powiatu Sokólskiego,
Mariusz Cylwik Zastępca Dyrektora PODR w Szepietowie, Beata
Popławska wizytator Kuratorium
Oświaty w Białymstoku, Dorota Jagłowska Dyrektor ZS CKR
w Sejnach, Radosław Radulski
Kierownik Regionalny do Spraw
Kluczowych Klientów Hodowli
Roślin Strzelce, Piotr Kułakowski
Kierownik Placówki Terenowej
KRUS w Sokółce, Katarzyna

Hojnik-Horczak Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Sokółce, Teresa
Rymarska Dyrektor ZSS w Janowie, Mirosław Lech Wójt Gminy
Korycin, Marek Siniło Wiceprezes
Podlaskiej Izby Rolniczej, Helena i
Jerzy Wilczewscy - Gospodarstwo
Ogrodnicze.
Gości powitała Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Janowie – gospodarz Forum Sylwia A. Sadłowska.
W wystąpieniu podkreśliła wagę
dobrej współpracy ZS CKR z szerokim gronem wystawców, którzy
podczas Forum prezentowali swój
asortyment. Wspomniała o trwającym równorzędnie I Memoriale poświęconym prof. Józefowi
Marcinkiewiczowi – genialnemu
matematykowi urodzonemu w
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Procesja
na Boże Ciało

gm. Janów. Podczas
Forum można było
oglądać wystawę prac
z konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży poświęconego
rolnictwu, w którym
nagrody ufundował
Zarząd Powiatu Sokólskiego.
Krzysztof Rodzik Szef Gabinetu
Politycznego w MRiRW odczytał
list od Ministra Krzysztofa Jurgiela. Starosta Sokólski Piotr Rećko
podczas wystąpienia wspomniał
wybitnych reprezentantów zawodu rolnika, którymi możemy się chlubić w całej Europie i
świecie – Jerzego Wilczewskiego
i Bożenę Jelską-Jaroś, dziękował
również Dyrektor Sadłowskiej,
m.in. za skuteczne pozyskiwanie
środków z UE na rozwój kształcenia młodzieży. Starosta podzię-

kował również Markowi Siniło
Wiceprezesowi PIR oraz Albertowi Tarachanowiczowi Prezesowi
Zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Janowie za pracę na rzecz
rozwoju rolnictwa. Przypomniał
o znaczących inwestycjach drogowych Powiatu Sokólskiego na teren gm. Janów – o 15 km odcinku
drogi z Białous do Rozedranki St. i
Nowej. Wspomniał też o nadchodzących inwestycjach - przebudowach: ul. Trofimowskiej i połącze-

Z sesji RM w Dąbrowie Biał.:
Dobrze się stało, że w
środę na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej uczestniczyła Rada
Młodzieżowa. Niech młodzież uczy się, jak „robi się”
politykę. Tych, którzy nie
oglądali transmisji online
śpieszę poinformować, że
nieco ironizuję i już spieszę
z wyjaśnieniem. Członek
Komisji Rewizyjnej, Tadeusza Jedliński
miał okazję zademonstrować parę technik populistycznych i wprowadzić nas do
świata 'whataboutyzmu'.
Kością niezgody na sesji okazał się
budżet gminy. Gmina ma 18 mln długu.
Radny mówił, że budżet gminy nigdy nie
był w tak złym stanie. Stwierdził jednocześnie, że nie ma nic przeciwko inwestycjom pod warunkiem, że nie doprowadzą
do (jak to zagadkowo określił) „katastrofy finansowej” i dlatego będzie głosować
przeciw. Oczywiście, każdy chyba wie, że
technika „zjeść ciastko i mieć ciastko” nie
ma racji bytu w świecie rzeczywistym.
Zadziwia fakt, że w poprzedniej kadencji radny Jedliński wcale nie był taki
oszczędny i,o ile mi wiadomo, głosował za
finansowaniem drogi powiatowej, która w
całości została wykonana z funduszy gminy - ot takie kuriozum! Nie głosował chyba też przeciw powstaniu drogi asfaltowej
do swojej posiadłości, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza w postaci
agroturystyki. Ciekawe z jakich środków
ta nakładka asfaltowa powstała!? Ciekaw
jestem też, czy pan Jedliński pochwalił się
komuś, ileż to budżet gminy kosztowały kolejne edycje 'Lauru Jesionowskiego
Wiatraka' organizowane na jego posesji?
Według radnego Jedlińskiego mieszkańcom Szuszalewa, to lepsza droga się nie
należy!
Przewodniczący Rady Jarosław Budnik stwierdził, że problem finansowy istnieje, ale zastanawia się, z którą konkretnie inwestycją radny się nie zgadza, skoro
wiele razy uczestniczył w rozmowach o
inwestycjach, których realizację pan Jedliński popierał.
Niechęć do inwestycji nieco dziwi,
tym bardziej, że być może jest to ostatnia
szansa by z unijnych środków korzystać,
ponieważ kryteria ich przyznania mogą
ulec zaostrzeniu.

nia Janowa z Sidrą oraz drogi z
Trofimówki do Frąckowej Budy.
Podczas Forum można
było delektować się produktami
regionalnymi. Równorzędnie z
wystawą, w murach placówki
odbywały się liczne wykłady dotyczące m.in. ASF czy hodowli
pszczół. Jak co roku imprezie
towarzyszyło wiele atrakcji dla
najmłodszych oraz znakomite
występy artystyczne.
Patrycja A. Zalewska

Drogi… za drogo!
"Nie rozumiem filozofii 'zgadzam się z inwestycjami, ale nie zgadzam
się z zadłużeniem'" – mówił
Przewodniczący Budnik.
Obecny na sesji Starosta Sokólski Piotr Rećko
dopowiedział, że dalej będzie się starać pozyskiwać
środki zewnętrzne, chociaż
jest to bardzo trudne.
"Przywieźliśmy do Dąbrowy pieniądze, ponad 500 tys. wykładamy z
budżetu Powiatu. To oznacza, ze łącznie
przywieźliśmy milion sto czterdzieści
dziewięć tysięcy plus pięćset tysięcy na
drogi w Dąbrowie Białostockiej” – mówił
Starosta Rećko.
Mimo zabezpieczonej sporej kwoty,
radny Jedliński swoją postawą sugeruje,
że te pieniądze można 'wyrzucić do kosza', gdyż gminy nie stać na to… by przyjąć dofinansowanie.
Każdy wie, że dobre drogi są niezbędne do rozwoju gminy. Jest to wkład,
który się zwróci. Nie chodzi tylko o turystykę i atrakcyjność naszych terenów, a
choćby o taką rzecz jak najszybszy dojazd
karetki do chorego lub straży pożarnej do
nagłych zdarzeń. Długofalowy rozwój
gminy nie interesuje jednak radnego,
ponieważ trzeba na to… niespodzianka
- wydać pieniądze!
Wobec braku argumentów, pan Jedliński zademonstrował kolejną technikę
manipulacyjną, którą można przetłumaczyć na „a co z …?”. Chociaż dyskusja dotyczyła budżetu gminy i inwestycji drogowych, radny rzucał pytaniami w stylu:
„a co ze szpitalem?”, „a co z bonami?”
Falę pytań zakończył stwierdzeniem, że nie ma dnia, by Starosta nie brał
udziału w jakiś spotkaniach i się na nich
wypowiadał. No cóż, ten zarzut trzeba
chyba kierować do kogoś, kto określał jakie zadania i kompetencje ma starosta…
Historia ma osobliwe zakończenie. Otóż
radny zmienił zdanie i postanowił…
wstrzymać się od głosu. Z jednej strony to dobrze, że przynajmniej częściowo
udało się obudzić Jego rozsądek… z drugiej… pewna księga znana nam wszystkim, mówi o człowieku, który umywał
ręce. 1k4
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Wiedeń, Wenecja, Werona...

Niespodzianka dla Mamy…

25 maja z okazji zbliżającego się Dnia Matki odwiedzili nas uczniowie kl. I z SP 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sokółce (pod opieką pań Renaty Tołłoczko oraz Justyny Horsztyńskiej-Szerejko). Goście samodzielnie przygotowali muffinki, ozdobili i przepięknie zapakowali.
Powstały w ten sposób cudowne prezenty dla mam. W międzyczasie, kiedy wypieki były w piekarniku uczniowie zjedli deser - lody kasztanowe. Uczniom pomagali uczniowie kl. III technik
hotelarstwa, a nad wszystkim czuwały panie Małgorzata Klocek i Renata Sudorowska.
ZSR w Sokółce

Mama – jedyna i najważniejsza.
Kobieta – anioł
Takimi słowami 25 maja Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej Bożena
Krahel rozpoczęła uroczysty apel z okazji Dnia Matki. Grupy zerowe wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowały krótką część artystyczną dla klas I-III. Dzieci recytowały wiersze i
śpiewały piosenki. Dla klas IV-VII apel przygotowała klasa 6b z wychowawczynią Anna Sotnik.
Oba występy oglądały zebrane licznie mamy. Na koniec, po odśpiewaniu gromkiego 'Sto lat',
każda z nich otrzymała od swojej pociechy czerwoną różę. Tekst: Katarzyna Mojżyk, fot.: Jan
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13 maja przekroczyliśmy granice polsko-czeską i
czesko-austriacką. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Wiedeń
- stolicę Austrii. Spacerowaliśmy po Starym Mieście, m.in.
uliczką Kohlmarkt, na której
mieszkał Fryderyk Chopin
oraz Ulicą Graben. Zobaczyliśmy zimową rezydencję Habsburgów – Hofburg. Zwiedziliśmy Katedrę św. Szczepana,
słynną z kolorowych dachówek. Po całodniowym zwiedzaniu zakwaterowaliśmy się
w hoteliku Raibl, który mieścił
się w pięknej górskiej scenerii.
Kolejnego wyruszyliśmy w
kierunku Werony. Niestety
3-godzinny korek na autostradzie spowodował zmianę
planów. Pojechaliśmy do miasta św. Antoniego - Padwy.
Zwiedziliśmy Bazylikę św. Antoniego, Bazylikę św. Giustyny
oraz Plac Prato Della Valle. W
słoneczną środę transportem
miejskim dotarliśmy do portu
Sabiano. Skąd statkiem przepłynęliśmy do Wenecji. W
przepięknym mieście zwiedziliśmy Plac i Bazylikę św. Marka, Pałac Dożów spacerując

po niezliczonej ilości mostów.
Po powrocie dzięki upalnej
pogodzie mieliśmy okazję
skorzystać z kąpieli i plażowania nad Morzem Adriatyckim. Czwartek rozpoczęliśmy
spotkaniem z młodzieżą we
włoskim gimnazjum w Lido
di Jesolo. Zapoznaliśmy się z
włoskim systemem oświaty.
Tamtejsi uczniowie przygotowali na powitanie krótki
koncert fortepianowy. Nasi
uczniowie w zamian dumnie
odśpiewali hymn szkoły. Po
części oficjalnej zostaliśmy podzieleni na grupy. Uczniowie i
nauczyciele tamtejszej szkoły
oprowadzili nas po pracowniach. W trakcie opowiadali
o swoich zainteresowaniach
i zajęciach pozalekcyjnych, o
współpracy z rodzicami, która odbywa się wyłącznie za
pośrednictwem Internetu. W
sali muzycznej wysłuchaliśmy
koncertu fletów, na sali gimnastycznej trafiliśmy na lekcję
wychowania fizycznego. Po
wizycie w szkole udaliśmy się
na zwiedzanie Werony, która
swoją popularność zyskała
dzięki angielskiemu drama-

turgowi Williamowi Szekspirowi. Spacerowaliśmy od
rzymskiego amfiteatru Arena przez Piazza dei Signori
do Casa Capuletti. Udaliśmy się pod najbardziej
znany dom i balkon Julii. W
trakcie wycieczki mieliśmy
okazję spróbować włoskich
specjałów - makaronów,
pizzy, lodów, deserów owocowych. Natomiast w ramach integracji wieczorami
po kolacji spotykaliśmy się z
młodzieżą z różnych krajów
na wspólnym śpiewaniu karaoke. Podróż minęła przyjemnie i bezpiecznie, dzięki
uprzejmości i nieodzownej
pomocy panów kierowców
z firmy MPJ oraz pana pilota, który zafascynował nas
opowiadaniem o najpopularniejszych i przecudnych
zabytkach Włoch i Austrii.
Przejechaliśmy łącznie 3480
km. Zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy
do swoich domów.
Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum
z Dąbrowy Biał.

INICJATYWY SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW DELOITTE
W dniach 19-20.05.2018/26-27.05.2018 grupa 12
osób z Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej uczestniczyła w szkoleniu z obsługi narzędzia
Microsoft Excel w ramach konkursu inicjatyw społecznych pracowników Deloitte.
Dziękujemy pani trener Magdalenie Puchlik za profesjonalne przeprowadzenie zajęć oraz pani Barbarze Waszkiewicz, absolwentce LO w Dąbrowie Białostockiej, za
stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w takim
szkoleniu.
Serdecznie zapraszamy do zapisów na kolejny kurs obejmujący szkolenie z podstaw programowania ( w oparciu
o język programowania PYTHON)
Tekst i zdjęcia: Joanna Krahel
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Piknik Rodzinny w Igryłach
27 maja odbył się Piknik Rodzinny w Igryłach po patronatem Starosty Sokólskiego.
Piknik, tradycyjnie rozpoczął się od mszy celebrowanej przez ks. proboszcza Adama Baranowskiego. Po niej została poświęcona odnowiona kapliczka. W programie
imprezy były atrakcje dla dzieci oraz występy muzyczne. Na scenie zagościł zespół
„Denim”. Piknik organizowali Starosta Sokólski Piotr Rećko, Sołtys Sołectwa Igryły
Bożena Galej oraz Hydro-Instal Sławomir Galej.
Piotr Białomyzy, Marek Tomaszycki

W V Międzynarodowym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej w Dąbrowie
Białostockiej pod patronatem Starosty
Sokólskiego Piotra Rećko - zwycięstwo
wyśpiewała Magdalena Wałejko z ZS w
Dąbrowie Białostockiej. Gratulujemy!
PAZ

Konkurs Piosenki
Anglojęzycznej

Japonki pokochały janowskie tkaniny
Japończycy pokochali janowskie tkaniny dwuosnowowe.
W Izbie Tkactwa Dwuosnowowego gościliśmy grupę turystek z Japonii, które przez 10 dni będą uczyć się tej unikatowej techniki tkackiej w pracowni pani Teresy Pryzmont.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki - GBP w Janowie

Obiecali, że wrócą za 15 lat żeby odebrać prawo jazdy :)
Poniedziałek, 28 maja,
punktualnie o 9.30 w holu
Starostwa nagle zrobiło się
fioletowo i gwarno... A to
za sprawą 22 skrzatów w
fioletowych koszulkach i
w niebieskich czapeczkach,
które w ramach poznawania
zawodów, przyszły z pania-

INFO Sokółka nr 108/2018

mi – Anetą Gardziejczyk i
Agnieszką Żemajduk, dowiedzieć się, kto to właściwie jest urzędnik samorządowy i czym na co dzień
się zajmuje. Owe skrzaty, to
najmłodsza grupa Frezje z
Przedszkola nr 5. Dzieciaki interesowało dosłownie

wszystko, dowiedziały się
przy okazji, gdzie należy
się udać (za jakieś 15 lat)
po dowód rejestracyjny czy
odbiór prawa jazdy. Z ochotą zajęły miejsca radnych
powiatowych w sali konferencyjnej. Miłych gości
przywitał Starosta Sokólski

Piotr Rećko. Była szansa
na wspólne zdjęcie i sympatyczną pogawędkę, na
zakończenie której Starosta otrzymał dyplom oraz
ręcznie wykonany bukiecik.
AT, KG
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Janowszczyzna:
Po raz kolejny Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie
zorganizowała Festyn Rodzinny z okazji
Dnia Matki i Dnia Dziecka, podczas którego tradycje odbył się Konkurs Piosenki o
Mamie. Wszystkie dzieci biorące udział w
konkursie, otrzymały dyplomy i nagrody.
Przyznano dwa 3. miejsca - Andżelice Sikorskiej i Kamili Gieniusz, dwa 2. miejsca
zdobyły: Izabela Sikorska oraz Dorotka Tur.
Zwycięzcą konkursu został Szymon Grynczel. Dyplomy z tytułu "Najsłodszej Mamy"
otrzymały również mamy wyróżnione za
zaangażowanie w przygotowanie festynu.
Przy pięknej pogodzie dzieci wspólnie z rodzicami uczestniczyły w wielu konkursach i
zabawach. Był też ciekawy pokaz połączony
z wykładem, przygotowany przez Sokólski
Klub Karate Kyokushin oraz występy dziecięcych zespołów tanecznych. Organizatorzy dziękują sponsorom: Piotr Kołodko,
Czesław Poskrobko, Marcin Pawłowski, Jacek Kucharewicz, Zbigniew Ganzke, Cezary
Głusiecki, Robert Białous i inni. /JP/
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Festyn Rodzinny

Patrycja A. Zalewska i SP w Janowszyźnie

WTZ w Dąbrowie Białostockiej:

"Współpraca międzynarodowa szansą rozwoju"
Stowarzyszenie
Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” realizowało ostatni etap projektu
„Współpraca międzynaro-
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dowa szansą rozwoju” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu
Erasmus + akcja KA1 – Edukacja Dorosłych. W ramach
tego działania
cztery instruktorki terapii
zajęciowej:
Agata Kowalczyk, Barbara
Bałkun, Dorota Kłoczko
oraz Katarzyna
Sieńko z WTZ
w Dąbrowie
Białostockiej

wzięły udział w wyjeździe
szkoleniowym typu job-shadowing (szkolenie i nauka
poprzez obserwację pracy na
konkretnym stanowisku) .
Gospodarzem spotkania była
organizacja ACIST z portugalskiego Santo Tirso. W ciągu
tygodniowego pobytu miały
okazję zapoznać się z ośrodkiem, kadrą i podopiecznymi.
Jednak najważniejszym celem
wyjazdu było podpatrywanie
jak ich portugalscy odpowiednicy pracują z dorosłymi
osobami niepełnosprawnymi,
jakie stosują metody, techniki,

jak rozwiązują problemy. Kadra placówki przyjęła delegację z Polski bardzo serdecznie
pokazując jakie materiały i
urządzenia wykorzystują w
poszczególnych pracowniach
i szczegółowo wyjaśniając
w jaki sposób podopieczni wykonują poszczególne

przedmioty.
Bezpośrednia wymiana
doświadczeń
pozwoliła na
zaczerpnięcie
nowych pomysłów oraz
energii
do
dalszej pracy.
Ośrodek który odwiedziły jest
nowoczesny, dobrze wyposażony oraz dysponuje dużymi przestrzeniami o których
Dąbrowski WTZ może tylko
pomarzyć. Ale jak podkreśla-

ją jego pracownicy problemy
mamy podobne czyli finansowe i podobnie jak nasz
WTZ tam też starają się pozyskiwać materiały do terapii jak najniższym kosztem
często używając makulatury czy innych materiałów z
recyklingu. I podobnie jak i
my uważamy podkreślały że
do tej pracy potrzebne jest
„wielkie serce” i dużo empatii. Mamy nadzieję, że nasza
współpraca będzie kontynuowana w ramach kolejnych
projektów.
Andrzej Kamliński
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Powiato
Dzień Rodziny to
wspaniały czas zarówno dla
rodziców jak i dzieci, pełen
wzruszeń, radości i uśmiechu,
a przede wszystkim to czas,
który mogą spędzić tylko ze
sobą bez pośpiechu i z dala od
codziennych zmartwień.
25 maja w parku przed
budynkiem Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyła
się impreza ph. „Powiatowy
Dzień Rodziny”, zorganizowana przez Starostę Sokólskiego,
Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”,
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. J. Korczaka, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce,
we współpracy z Burmistrz
Sokółki, Sokólskim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Sokółce,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokółce,
Poradnią PsychologicznoPedagogiczną
w
Sokółce
i
Dąbrowie
Białostockiej.
Uroczystość honorowym patronatem objął Starosta Sokólski Piotr Rećko. Impreza
została
współfinansowana
ze środków Województwa
Podlaskiego w ramach konkursu ogłoszonego przez
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Białymstoku, ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych w konkursie
ogłoszonym przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w
Sokółce, ze środków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania
Osób Niepełnosprawnych „Pod
Skrzydłami” w Sokółce oraz ze
środków finansowych pozyskanych od lokalnych przedsiębiorców.
Tegoroczną imprezę z
okazji Dnia Rodziny swoją
obecnością zaszczycili: Piotr
Rećko – Starosta Sokólski; Zarząd Powiatu Sokólskiego: Jerzy Białomyzy, Alicja Rysiejko,
Krzysztof Szczebiot, Kazimierz
Łabieniec; Adam Kowalczuk
– zastępca Burmistrza Sokółki, Bożena Tomaszewska – zastępca dyrektora Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku, Grażyna Bogdańska – dyrektor Podlaskiego
Oddziału Państwowego Fundu-

szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku,
Wojciech Obiała – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sokółce, Zbigniew
Dębko – Dyrektor Sokólskiego
Ośrodka Kultury, Joanna Bienasz – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce, Łukasz Moździerski – Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Sokólskiego, Radni
Powiatu
Sokólskiego,
Dyrektorzy
Sokólskich
Przedszkoli,
przedstawiciele Poradni
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Psychologiczno- Pedagogicznej
w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej, przedstawiciele Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sokółce,
przedstawiciele Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Sokółce, uczniowie z klas młodszych ze SP 1 i SP 2 z oddziałami
integracyjnymi, przedszkolaki z
Przedszkola nr 1 i nr 5 w Sokółce; wychowankowie SOSW w
Sokółce i podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych
„Pod Skrzydłami” w Sokółce,
podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy w Sokółce,
mieszkańcy Powiatu Sokólskiego ze swoimi dziećmi.
Celem imprezy było:
zwrócenie uwagi na doniosłą
rolę rodziny w życiu każdego
człowieka, integracja międzypokoleniowa,
promowanie
twórczości artystycznej dzieci i

młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie
kulturalnej rozrywki osobom
niepełnosprawnym, popularyzowanie aktywnych form
życia, zaprezentowanie uzdolnień osób niepełnosprawnych
intelektualnie i ze sprzężeniami
szerszej publiczności niż najbliższe otoczenie, przełamywanie stereotypów na temat
niepełnosprawności tkwiących
w mentalności lokalnej społeczności, umożliwienie rodzicom
osób niepełnosprawnych na
skorzystanie z pomocy specjalistów i zwiększenie ich wiedzy na
temat sposobów radzenia sobie
w sytuacjach trudnych.

Impreza
„Powiatowy
Dzień Rodziny” skierowana
była do podopiecznych z placówek specjalnych, integracyjnych
i przedszkoli z powiatu sokólskiego, którzy wraz z rodzicami,
rodzeństwem, dziadkami mogli
integrować się i w atrakcyjny
sposób spędzać czas wolny oraz
zacieśniać rodzinne więzy. To
doskonała okazja,
aby dzieci zaprezentowały swoje
uzdolnienia, rodzice natomiast mieli
doskonałą okazję
bliżej się poznać i
zintegrować. Podczas otwarcia imprezy Piotr Rećko
– Starosta Sokólski
skierował
słowa
uznania i życzenia
do wszystkich Mam
z okazji Dnia Matki. Program
tegorocznej imprezy obfitował
w wiele atrakcji i niespodzianek skierowanych nie tylko do
dzieci, ale i ich rodziców oraz
najbliższych: występy artystyczne: wokalne, taneczne, teatralne,
dzięki którym dzieci i młodzież
mogły przekazać uczucia swoim
kochanym rodzicom, konkursy
muzyczne i sportowe, gry i zabawy z animatorem, stoiska z
atrakcjami, w których każdy
mógł znaleźć coś dla siebie:
zabawy na dmuchańcach, na
trampolinie, fotobudka, pokazy
funkcjonariuszy Policji i Straży
Granicznej, pokaz iluzjonisty,
malowanie twarzy i tatuaży,
stoisko pracy twórczej, stoisko
muzyczne, gigantyczne bańki
mydlane, stoiska z pyszną watą
cukrową i lodami.
Podczas imprezy zebrani
mogli wspólnie biesiadować w
kuchni „pełnej niespodzianek” i
wspaniałych regionalnych przysmaków.
Tego dnia rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mieli również możliwość
skorzystania z porad specjalistów: pedagoga i psychologa z
Poradni Psychologiczno– pedagogicznej w Sokółce i Dąbrowie
Białostockiej, przedstawiciela
PCPR w Sokółce i pracownika
OPS w Sokółce, którzy służyli
swoją wiedzą i odpowiadali na
nurtujące pytania interesantów
w punktach konsultacyjnych.
Podczas wspólnych zabaw
nieocenioną pomoc i wsparcie
wszystkim potrzebującym nieśli nasi wspaniali wolontariusze - młodzież z Zespołu Szkół,
Zespołu Szkół Rolniczych i
Zespołu Szkół Zawodowych w
Sokółce.
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Rodzina w życiu jest
oparciem, czymś co
chroni, co daje siłę
Sophia Loren

Prawdziwą niespodzianką był
muzyczny
akcent w postaci dyskoteki plenerowej
z zespołem
„Avanti”, która zakończyła
to wspaniałe
święto. Dzień
Rodziny to wyjątkowy czas, który upłynął w przyjaznej atmosferze pełnej życzliwości i świetnej zabawy. Takie spotkania są
doskonałą okazją do wyrażenia
wdzięczności za trud, jaki każdego dnia rodzice wkładają w
wychowanie swoich pociech.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy wsparli organizację imprezy:
Starosta Sokólski Piotr Rećko,
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zarząd Województwa Podlaskiego i Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku, Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sokółce, Sokólski Ośrodek
Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce, Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sokółce,
Poradnia
Psychologiczno-

-Pedagogiczna w Sokółce
i Dąbrowie Białostockiej,
Straż Miejska w Sokółce,
Powiatowa Komenda Policji
w Sokółce, Placówka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Kuźnicy, Zespół
Szkół Rolniczych w Sokółce,
Zespół Szkół w Sokółce, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Sokółce, Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy
im. J. Korczaka w Sokółce,
Bank Spółdzielczy w Sokółce; Firmy: „Kaweta”, „Biasona”, Metal-Fach Sokółka,
„KREX”, Ignacy Lenkiewicz
„Hydraulika siłowa”.
Beata Boguszewska
Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”
w Sokółce

7

www.infosokolka.pl

1 czerwca 2018 r.

Dąbrowa Białostocka

DOBRE STRONY POWIATU

Festiwal Polskiej Piosenki Współczesnej

23 maja w kinie "Lotos"
odbył się po raz drugi Wojewódzki
Festiwal Polskiej Piosenki Współczesnej. Jury w składzie: Marcin
Ozga (instruktor śpiewu na wydziale teatralnym oraz w studium
wokalno-aktorskim), Michał Gieniusz (Instruktor teatralny, wokalista) i Robert Jankowski (muzyk,
wokalista) postanowiło przyznać
następujące nagrody i wyróżnienia: I kat.: 1. msc - Mateusz Wołczek, 1. msc - Maja Targosz;
II kat.: 1 msc - Aleksandra Wołczyk, 2. msc - Natalia Skomin, 3. msc - Marta Ryszkiewicz; III
kat.: 1 msc - Julia Oszmian, 2. msc - Maria Sawicka, 3. msc - Paulina Bartkiewicz; IV kat.: 1.
msc - Julia Jarmołowska; V kat. (duety i zespoły): 1. msc - Julia Oszmian, Joachim Wojteczko, 2.
msc - Weronika i Oliwia Stankiewicz, 2. msc - zespół wokalny ze SP w Dąbrowie Białostockiej.
Dziękujemy za udział i piękne wykonania!
MGOK w Dąbrowie Białostockiej

XXIII Dni
Dąbrowy
Białostockiej
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 zaprosiliśmy mieszkańców gminy
na piknik rodzinny, w trakcie którego można było skorzystać z licznych atrakcji:
darmowych dmuchanych
zabawek, konkursów, loterii,
animacji i upiec kiełbaskę
nad ogniskiem. Były występy i niespodzianki muzyczne. Wszystko odbyło się w
pięknych „okolicznościach
przyrody” amfiteatru leśnego. Pierwszy dzień zakończyliśmy występem zespołu
„Summer night” z Ełku. Założycielem, liderem, wokalistą, twórcą tekstów i muzyki
jest Maciej Wawiórko. W
drugi dzień Dni Dąbrowy
odbył się mecz samorządowców z mundurowymi.
Po zaciętej rywalizacji wygrali mundurowi 6:2. Następnie mieszkańcy miasta
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szli w barwnym korowodzie
ulicami miasta, którą poprowadzili miłośnicy motocyklowych dwóch kółek. Następnie
na scenie, na Stadionie Miejskim wystąpił Romuald Gromacki - Burmistrz Dąbrowy
Białostockiej, który powitał
zgromadzonych gości. Między innymi: Senatora RP Jana
Dobrzyńskigo, Wicestarostę
Powiatu Sokólskiego Jerzego
Białomyzego, asystenta europosła Karola Karskiego - Pawła Wnukowskiego oraz Arletę
Kupiec – Top Model Wielkiej
Brytanii. Na scenie brylował
lubiany kabareciarz Piotr Mocarski, który ponownie wcielił
się w rolę konferansjera podczas święta naszego miasta.
Obok niego zaprezentowały
się placówki oświatowe i zespoły, zarówno lokalne, jak i
przyjezdne, m.in. Michał Radzikowski czy „Side off band”,
który dał rewelacyjny koncert.
Muzycznym zwieńczeniem

był koncert Kasi Kowalskiej,
która już „na dniach” wydaje
nową płytę. Publiczność nie
zawiodła i wyśmienicie się
bawiła, a Kasia okazała się
przesympatyczną osobą. Wykonała swoje ponadczasowe
hity oraz nowe utwory. Po
występie można było zdobyć
jej autograf, a także zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Obok sceny czekały na
widzów namioty „Krówki”,
gdzie można było zagrać w
grę na konsoli i Biebrzańskiego Parku Narodowego, w
którym dowiedzieć się można
było wielu ciekawostek o faunie i florze Parku. Dziękujemy
naszym sponsorom: Państwu
Beacie i Krzysztofowi Krzywickim, sklepie „Krówka”,
Mariuszowi Kimborowicz i
Halinie Raducha.
MGOK w Dąbrowie
Białostockiej

Podczas XXIII Dni Dąbrowy Białostockiej tytuł
Kreatora Roku otrzymały następujące osoby: Działalność
społeczna i charytatywna
– Rafał i Karol Stankiewicz.
Bracia tworzą zespół Veneto.
Jeśli tylko pozwala im na to
czas uświetniają swoimi występami wszystkie lokalne imprezy charytatywne, a jeśli nie
występują na scenie bardzo
hojnie wspierają i aktywnie
uczestniczą w aukcjach i wydarzeniach dobroczynnych.
Swoją empatią i wielkim sercem zarazili kolejne pokolenia
– dzieci Rafała i Karola są wyróżniającymi się wolontariuszami, same zawsze zgłaszają

Kreatorzy Roku 2018

się do pomocy.
Twórczość artystyczna
i upowszechnianie kultury –
zespół „Solatium”. Od września 2016 roku działa przy
MGOK w Dąbrowie Białostockiej. Obecnie w stałym
składzie znajduje się 7 wokalistek i 1 wokalista. Opiekunem i instruktorem zespołu
jest Klaudyna Sulima. Swoimi
występami uświetnia imprezy
oraz uroczystości na terenie
naszej gminy i województwa.
Reprezentuje Dąbrowę Białostocką na konkursach wokalnych. Największym sukcesem
zespołu jest II msc na Ogólnopolskim VI Przeglądzie
Piosenki i Pieśni Patriotycznej
„Jeszcze Polska Nie Zginęła”
oraz III - na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Super Mikrofon Radia Jard”.
Upowszechnianie kultury fizycznej – Mirosław
Tokajuk. Nauczyciel WF w
dąbrowskim Liceum, jeden z
trenerów KS Szczypiorniak,
który w tym roku zajął III
msc w II lidze, co jest najlep-

szym osiągnięciem klubu z
Podlasia w historii rozgrywek piłki ręcznej. Prowadzi
również drużynę juniorów,
która rokrocznie rywalizuje
z najlepszymi klubowymi
drużynami, jak na przykład
Vive Kielce.
Super uczeń – Sylwia
Sapkowska. Uczennica VI kl.
SP w Dąbrowie Biał. Laureatka Woj. Konkursu Przedmiotowego z Jęz.Polskiego
i Matematyki. Finalistka
Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Jęz. Angielskiego. Zdobyła I msc w
woj. w Regionalnym Konkursie Matematycznym „Z
Szóstką na 6”. Zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie Matematycznym
„Kangur Matematyczny”.
Super rolnik – Maciej
Chudecki. W Zwierzyńcu
Małym prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 30
ha. Specjalizuje się w uprawie tytoniu, powierzchnia
uprawy 15 ha. Pozsiada niezbędny nowoczesny sprzęt.
Gospodarstwo przejął od
rodziców w 2009 r.
Super firma – Salon
Fryzjerski Jadwiga Makarewicz. Salon istnieje od
15.07.1969 roku. Pani Jadwiga społecznie świadczy usługi fryzjerskie o każdej porze
dnia i nocy ludziom schorowanym w mieszkaniach prywatnych i szpitalu ZOZ-u w
Dąbrowie Białostockiej. Jej
łagodność, życzliwość i serdeczność i profesjonalizm
przyciąga klientów. Z mężem, córką i zięciem tworzą
zgrany zespół.
Super sołtys – Piotr
Majewski. Sołtys wsi Brzozowo Kolonia. Aktywny
działacz, pasjonat i hodowca
koni, prezes Sekcji Hodowców Koni Sokólskich i koła
terenowego Wojewódzkiego
Związku Hodowców Koni.
Uczestnik i koordynator
akcji charytatywnych i społecznych.
MGOK w Dąbrowie Biał.
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Podaj Łapę!

Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"

Wiadomości ze Schroniska

(ok. 2 mies.) czeka na
Trójka uroczych maluchów
bez kota - to głupota!"
ciepły domek, bo wszak "dom

www.facebook.com/wolontariuszesokolka/
Kontakt 691 527499

Wyd. Świat książki 2018

Jakub Żulczyk zyskał
miano pisarza kultowego.
Można nawet posunąć się do
stwierdzenia, że jest pokoleniowym głosem. Trzeba wiele, żeby zasłużyć sobie na taki
tytuł. Proza Żulczyka jest boleśnie prawdziwa. Jest to obraz świata, z jakim utożsamia
się większość młodych ludzi.
Są to wykrzyczane myśli, które tlą się w głębi nas. Żulczyk
zgrabnie je lepi, formułuje i
ubiera w fabułę. Robi to na

Piknik Rodzinny w Sidrze

tyle sprawnie, że rozbrzmiewają one głośno i wyraźnie, a co
najważniejsze przekonująco.
Żeby zaskarbić sobie przychylność współczesnego odbiorcy
nie można owijać w bawełnę.
Żulczyk uderza więc w twarz,
nie zważając na konwenanse. "Zrób mi jakąś krzywdę"
to wznowienie jego debiutu z
2006 roku. Choć od premiery
minęło dwanaście lat, książka ta wciąż jest aktualna. A
wszystko za sprawą uniwersalnego tematu. Bo kto z nas nie
marzył o spontanicznej, wręcz
eskapistycznej wyprawie po
kraju i gorącej miłości będą-

cej motorem napędowym
szaleństwa? W podróż taką
wybierają się dwudziestopięcioletni Dawid i piętnastoletnia Kaśka. Różnica wieku jest
tu alarmująca, ale nie inaczej
sprawy mają się w książce "O
miłości i innych demonach"
Gabriela Garcii Marqueza,
więc aspekt ten nie powinien
szokować. "Zrób mi jakąś
krzywdę" to przede wszystkim obraz Polski w krzywym
zwierciadle. Fanatycy religijni, dresiarze, młodzi anarchiści oraz Janusze filmów erotycznych, jakich para spotyka
na swojej drodze, przeplatają

„Ślubuje uroczyście, że na zajmowanym stanowisku
będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać
sumiennie powierzone mi zadania.” Słowa tej przysięgi
złożyło sześć osób. W poczet urzędników został powołany: Piotr Zajkowski, Patrycja A. Zalewska, Agnieszka Kowalewska, Ewa Charytoniuk, Michał Żukowski i
Krzysztof Zalewski. Marek Tomaszycki

ST. SIERŻANT EWELINA SUCHWAŁKO
885 997 339

małe sukcesy"
licji?

Od kiedy pracujesz w Po-

Decyzję o wstąpieniu do
Policji podjęłam dość szybko,
bo dokumenty rekrutacyjne
złożyłam od razu po zakończeniu szkoły średniej. Po przejściu
wszystkich etapów, w 2012 r.
zostałam oficjalnie policjantką.
Pracowałam kilka miesięcy w
Komisariacie Policji w Dąbrowie Białostockiej, następnie
przeniosłam się do Posterunku
Policji w Suchowoli. W 2015 r.
zostałam tam dzielnicową – lu-

bię to stanowisko i zadania z nim
związane.
Co jest Twoim największym sukcesem jako policjanta?
Nie lubię się chwalić jakimiś dużymi zasługami – najważniejsze są dla mnie małe sukcesy
i to, że moje działania przynoszą
efekty. Najbardziej to widać, kiedy odwiedzam cyklicznie jakąś
rodzinę, której staram się pomóc
– niezależnie, czy chodzi o nagłą
sytuację kryzysową czy problem,
z którym borykają się od dłuższego czasu. Pamiętam wdzięczność
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dzielnicowy.suchowola1@bk.policja.gov.pl
matki i łzy wzruszenia, kiedy
dzięki mojej pomocy udało się
namówić i skierować jej syna na
leczenie odwykowe. Po skończonej terapii mężczyzna nie pije już
od około trzech lat, a domowe
relacje znacznie się polepszyły.
Nie jest to jakiś spektakularny i
efektowny sukces, ale mam świadomość jak bardzo moja pomoc
i wsparcie były ważne dla tych ludzi, w trudnym dla nich okresie.
Co lubisz w służbie?
Najbardziej w służbie lubię
swoją pracę dzielnicowego. Jesteśmy po to żeby pomagać i chronić
ludzi. Podczas posiedzeń zespołu
interdyscyplinarnego spotykam

Marcin Dębko

Ślubowanie pracowników

Piknik Rodzinny na Trójcę Świętą w Sidrze rozpoczął się występem chóru 'Śpiewaki Odnowy', imprezę
uświetniły również występy: zespołu folklorystycznego
'Narwianie' z Dobrzyniewa Dużego, 'Trans' z Czarnej
Białostockiej oraz 'Jemioła'. Teatr 'Narwal' z Białegostoku zapewnił najmłodszym świetną zabawę. Oprócz tego
milusińscy mieli do dyspozycji dmuchane zjeżdżalnie,
trampoliny i wiele innych atrakcji.U regionalnych wystawców można było kupić ser koryciński, miody, chleb
oraz swojskie wędliny. Na piknik zaprosili Wójt Gm. Sidra, Sidrzański Ośrodek Kultury oraz Proboszcz parafii
pw. Trójcy Św. w Sidrze. Zaproszenie przyjął Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z rodziną. PAZ

"najważniejsze są dla mnie

się, tworząc barwną mozaikę
społeczeństwa i skłaniając do
refleksji nad jego kondycją.
Autor opisując to wariactwo
imponuje pokaźnym zasobem słownictwa i mnogością
popkulturowych porównań.
Wyraźnie nakreśla punkt
widzenia swojego bohatera i
jeśli ktoś czuje się dotknięty
jego puentą oznacza to, że
trafił w sedno. A szpile wbija bezlitośnie. I pomyśleć, że
Żulczyk poziom taki trzyma
w każdej powieści. Jeśli ktoś
nie zetknął się jeszcze z jego
twórczością, zachęcam do jak
najszybszego nadrobienia zaległości. Zwłaszcza, że jest ku
temu niepowtarzalna okazja.

się z przedstawicielami innych
pomocowych organów i organizacji, takich jak np. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tam wspólnie skupiamy
się na tym jak konkretnie komuś
pomóc, jak poprawić jego sytuację życiową. I nie chodzi tu tylko
o sytuację materialną – podczas
obchodów i spotkań z mieszkańcami mojego rejonu, doświadczyłam jak wiele może zdziałać
życzliwe słowo i zwyczajna rozmowa.
Jakie są Twoje działania
priorytetowe w rejonie służbowym?

Moim zadaniem priorytetowym do końca czerwca
2018 r. jest wyeliminowanie
zjawiska, jakim jest spożywanie alkoholu na terenie boiska
szkolnego Szkoły Podstawowej
w Suchowoli. Podjęłam się tego
działania z powodu dużej ilości
zaznaczeń na Krajowej Mapie
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Okoliczni mieszkańcy wskazywali na
problem z gromadzącą się tam
wieczorami młodzieżą, która hałasuje i zaśmieca obiekt. Miejsce
to zostało objęte monitoringiem
a burmistrz Suchowoli zakupił
ogrodzenie. Teren boiska będzie

całkowicie zamykany na noc.
Co robisz w wolnym czasie?
Moją pasją jest nurkowanie, najbardziej lubiłam nurkować w jeziorze Hańcza. Przez
kilka lat sporo grałam w piłkę
ręczną. Teraz w wolnym czasie
lubię jeździć na wycieczki rowerowe. Jeśli pogoda nie sprzyja,
to możliwość zostania w domu
i poczytania jakiejś wciągającej
książki też jest dla mnie bardzo
atrakcyjna, ponieważ czytanie
rozwija i pozwala wypocząć.
REJON SŁUŻBOWY:
Suchowola - ulice: 3 Maja,
Augustowska,
Białostocka,
Fabryczna, Goniądzka, Gruntowa, Kasztanowa, Kupiecka,
Leśna, Lipowa, Łąkowa, Młodych, Nowozielona, Ogrodowa,
Orzechowa, park im. księdza
Jerzego Popiełuszki, Piaskowa,
Plac Kościuszki, Podgaj, Polna,
Rzemieślnicza, Sadowa, Siewna, Słoneczna, Sportowa, Staszica, Szkolna, Świętokrzyska,
Targowa, Wierzbowa, Zielona,
Zwierzyniecka
opr. sierż. Kamil Kozłowski
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prawdziwk

Człowiek z kulturą… obcą

Bliżej Cerkwi... na motorze
Mieliśmy zaszczyt gościć w Starostwie Powiatowym w
Sokółce uczestników II Chrześcijańskiego Spotkania Motocyklowego, którego organizatorami są Parafia Prawosławna
Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie oraz Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu. Przedsięwzięcie miało
na celu integrację, wspólną modlitwę i rozmowę o Bogu oraz
zapoznanie się z historią i architekturą obiektów sakralnych na
terenie powiatu sokólskiego. W trakcie krótkiej wizyty uczestników Rajdu w Starostwie Powiatowym w Sokółce, Starosta
Piotr Rećko wraz z Wicestarostą Jerzym Białomyzym przedstawili zgromadzonym walory powiatu sokólskiego i opowiedzieli o jego historii. M. Tomaszycki

Rowerem przez wieki

Za nami kolejny już rajd
rowerowy z historią w tle. W
rajdzie wzięło udział ok. 30
rowerzystów w różnym wieku. Pomimo krótkiej trasy ok.
36 km, odwiedziliśmy wiele
ciekawych miejsc związanych z historią tego regionu.
Wystartowaliśmy jak zwykle
z parkingu przy Starostwie
Powiatowym i udaliśmy się
nową ścieżką rowerową w
stronę Bogusz, tam dołączyła
do nas ekipa z tej miejscowości. Pierwszym przystankiem
na trasie rajdu była przydrożna mogiła Józefa Sawickiego z
Wyłudek, który zginął zabity
przez sowietów w czerwcu
1941 r. gdy wracał do rodzinnej miejscowości po ucieczce
z więzienia w Sokółce. Następnie nową asfaltówką udaliśmy się w stronę Boguszowskiego Wygonu. To właśnie
mieszkańcy tej miejscowości
zaopiekowali się rannymi
żołnierzami z oddziału sierż.
Wł. Janczewskiego „Lalusia”
po przetransportowaniu ich
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z Kraśnian, gdzie po stoczonej
bitwie z oddziałami NKWD i
UB ukrywali się przed UB-eckimi mordercami. To właśnie na
kolonii Bogusze u pszczelarza
Michała Gabiniewicza znalazło
schronienie 17 ocalałych partyzantów, a u Stanisława Micuna
nastąpiło rozbrojenie oddziału.
Asfalt się skończył i wjechaliśmy do lasu. Zimne powietrze chłodziło a śpiew ptaków
uprzyjemniał wędrówkę. W tak
miłych okolicznościach przyrody dotarliśmy na wzgórze gdzie

znajduje się uroczysko „Bity
Kamień”. Tu oddaliśmy cześć
Powstańcom Styczniowym. Wg
ustnych przekazów znajdował
się tu magazyn powstańczej
broni. Kamień z wyrytym krzyżem pochodzi prawdopodobnie z XVII w. i był kamieniem
granicznym pomiędzy Puszczą
Sokólską a Nowodworską. Odkrył go śp. Henryk Falkiewicz badacz dziejów Sokólszczyzny,
a zwłaszcza Powstania Styczniowego na naszym terenie. Po
zrobieniu pamiątkowej fotografii przy obelisku udaliśmy się w

dalszą podróż i tak dotarliśmy
do miejsca gdzie można odpocząć po trudach podróży.
Zostaliśmy tam poczęstowani
pysznym ciastem przez uczestniczkę rajdu panią Kasię Tolko.
Po odpoczynku ruszyliśmy w
stronę Lebiedzina. To właśnie
z Lebiedzina pochodził 23 letni uczestnik Powstania Styczniowego Tomasz Janowski, syn
Tadeusza leśniczego z tej miejscowości. Obu skazano na katorgę, z której nie powrócili. Ich
majątek skonfiskowano. W oko-

licach Lebiedzina na uroczysku
Piechulów Hrud proboszcz
koryciński Jan Chodukiewicz
odprawił mszę polową dając
Powstańcom krzyż do ucałowania ze słowami ”Idźcie Bóg wam
pomoże rozbić Moskali…” Podczas rajdu narodziła się propozycja nazwania tej trasy ścieżką
Powstańców Styczniowych. Po
minięciu Lebiedzina dotarliśmy
do Rozedranki St., a tu czekał
na nas pan Leszek Postołowicz,
który opowiedział o historii
cmentarza i ciekawych osobach,
które znalazły tu swój wieczny
spoczynek. To właśnie na tej nekropoli spoczął żołnierz, który
oddał swe życie w obronie Ojczyzny w 1920 r. Napis na mogile jest błędny: BOLESŁAW
BISTOR ŻOŁNIERZ POLSKI
21 P. P. LEGII AKADEMICKIEJ
POLEGŁ W SIERPNIU 1920 R.
W OBRONIE OJCZYZNY. Wg
zebranych przez pana Leszka informacji w miejscu tym pochowany jest BOLESŁAW BUĆKO,
żołnierz 41 pp, który
zginął tu 26.07.1920 r.
Na cmentarzu jest też
symboliczna
mogiła
męża dyrektor szkoły
w Rozedrance - Czesława Zaborowskiego,
rozstrzelanego
przez
NKWD w Mińsku w
1941 r. Nie brak też mogił mieszkańców okolicznych miejscowości,
rozstrzelanych
przez
bolszewików w r. 1920.
Pomimo, że miejscowa ludność nie miała
wykształcenia i pochodziła z
niskich klas społecznych można mówić o dużej świadomości
narodowej mieszkańców tych
terenów. To, że cmentarz powstał jest zasługą dziadka pana
Leszka - hallerczyka i obrońcy
Ojczyzny - Jana Kozłowskiego. Po zwiedzeniu cmentarza
pan Leszek zaprosił nas na poczęstunek do swojej posiadłości. Bardzo dziękujemy za te
wspaniałe opowieści i specjały
przygotowane dla uczestników
rajdu. Kolejnym przystan-

- Nazywam się… - i tu usłyszałem szum strumyka.
- Przepraszam, jak?
- Nazywam się… - w moją głowę wwiercił się nieprzyjemny
zgrzyt. Jak się okazało, Japończyk w ten sposób wymawiał
słowo „Grzegorz”.
Dziadek Kotleta odkrył niedawno, że wystarczy napisać na
płocie „Agroturystyka” by zjeżdżali do niego miastowi i zajmowali się jego gospodarstwem. Do tego mu płacili. Aby
uniknąć problemów natury prawnej napisał wyraz z trzema „ó” kreskowanymi. Nie prowadził więc agroturystyki a
agrótórystykó, a na to prawo już nie miało wpływu. Jakby co,
miał drugą i trzecia linię obrony. Starczą demencję i strzelbę
Spas 12.
Grzegorzowi Tanace bardzo spodobało się gospodarstwo. Pilnowałem jedynie by Japończyk nie tulił się do świnek, które
podchodziły bardzo sceptycznie do okazywanych przez obcokrajowca uczuć. Cholerne rasistki.
Musiałem jednak zadać Grzegorzowi jedno pytanie.
- Dlaczego nosisz gogle pływackie?
- Bo tutaj się morsuje. A ja chcę być na sto procent tutaj! –
odparł z dumą – Będę morsować dzień i noc.
- Ale do tego nie są potrzebne gogle. I jest trzydzieści stopni.
- Okej! Tak! Krawędziowo! – odpowiedział, podnosząc dwa
kciuki do góry. Nie wiem, czy to on mnie nie zrozumiał, czy
ja jego. Postanowiłem zmienić temat.
- Dobrze mówisz po polsku.
- Bo ja powinienem się urodzić Polakiem, ja rozumiem tę
kulturę. Kebab na ulicy, ogórki w piwnicy! Rozumiesz o czym
mówię? Okej! Tak! Krawędziowo!
- No chyba nie za bardzo.
- Krawędziowo! Czasami myślę, że jestem bardziej Polski niż
inni Polacy. Skrzetuski na przedpolach, Zagłoba kryje się po
stodołach! Czaisz te klimaty?
- Trochę tak.
- Krawędziowo! Czas zrobić słowiański przykuc!
- Okej.
- Na tamtym byku! Krawędziowo!
- Okej… Czekaj, nie!
Jak się okazało, okej szybko mogło się zmienić w ojej. Nie
zdążyłem złapać Japończyka za fraki. Grzegorz wskoczył za
płot. Po chwili zwierzę które reklamuje napoje energetyczne
dodało skrzydeł Azjacie, który bez pomocy magii kina i innych efektów specjalnych wykonał całkiem efektowny piruet
i przywalił w ziemię.
-Cholera… Teraz to na pewno agroturystykę dziadkowi zlikwidują… -jęknąłem i podbiegłem do Tanaki – Grzegorz!
Jesteś cały?! Jak się czujesz?!
Raczej nie był. Chyba, że u Japończyków jest normalne zginać
rękę w dwóch miejscach.
- Okej! Krawędziowo! – odparł z ziemi Grzegorz, podnosząc
kciuk do góry.
No aż się zdziwiłem, chociaż nie powinienem. Prawdziwa
ułańska fantazja i huzarski duch.
No, w końcu to patriota. Kamyk
kiem na trasie rajdu było nie
przebadane do tej pory przez
archeologów grodzisko wczesnośredniowieczne. Warto tam
było zajrzeć bo pomimo braku
czegokolwiek do zwiedzania,
miejsce usytuowania grodziska
jest urokliwe. Pozostał nam już
tylko ostatni punkt programu
czyli miejsce śmierci 3 sokólskich policjantów. To właśnie w
okolicach Bogusz 24.09. sokólscy żydzi Gołdeccy i miejscowy
kowal Abel Łabędach (również
Żyd) dokonali mordu na sokólskich policjantach. O udziale w
mordzie policjantów kowala pisze Marek Wierzbicki w wyda-

nej w 2000 r. książce pt. „Polacy
i Białorusini w zaborze sowieckim”. W tym miejscu zginęli
nieznani mi z imienia (póki
co): Chrabąszcz Duda i Domagała. Miejscem tym przez lata
opiekowała się rodzina Grasewiczów, a obecnie w miejscu
egzekucji - Wiesiek Horosz z
Bogusz postawił nowy krzyż.
Wiem, że to miejsce nie zniknie z pamięci. Dziękuję całej
ekipie rajdowej i zapraszam na
kolejne rajdy z historią w tle.
Tekst: Krzysztof Promiński, fot.
własne i Bogusław Apanowicz
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XXII Cross Trzeźwości w Suchowoli
27 maja odbył się XXII
Cross Trzeźwości w Suchowoli.
Nowa atestowana trasa biegu
prowadziła ulicami Suchowoli. Bieg główny ukończyło 108
zawodników, w tym m.in. 8
zawodników zagranicznych z
Hiszpanii, Francji, Turcji, Austrii, Włoch i Białorusi oraz 2
osoby niepełnosprawne, w tym
1 wózkowicz. Biegacze otrzymali specjalne koszulki biegowe.
Każdy uczestnik, który przekroczył linię mety uhonorowany
został pamiątkowym medalem.
Najlepsi otrzymali puchary,
medale oraz atrakcyjne nagrody. Tradycyjnie rozlosowano
również nagrody wśród pozostałych uczestników biegów.
Jednocześnie odbyły biegi dla
dzieci i młodzieży. Po raz kolejny
na trasę wyruszyła też grupa zawodników marszu nordic walking promująca aktywny i zdrowy styl życia. Podczas imprezy
zaprezentowali się wokaliści i
grupy taneczne działające przy
GOKSiT w Suchowoli. Szkolne
Koło PCK Zespołu Szkół w Suchowoli przeprowadziło pokaz z
zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas

OSIEM MEDALI DLA CSA!

Crossu miał miejsce też kiermasz
słodkości organizowany przez suchowolski zespół CARITAS, zabawy oraz zjeżdżalnie dla dzieci,
dmuchane boisko piłkarskie. Nie
zabrakło też stoiska edukacyjnego
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na terenie imprezy stanął również policyjny namiot, w którym
można było posłuchać o pracy
funkcjonariuszy i obejrzeć sprzęt
jaki wykorzystują podczas codziennej służby. W suchowolskiej
straży pożarnej niedziela upłynęła
pod znakiem dni otwartych, podczas którego zwiedzający mogli
obejrzeć sprzęt strażacki, miejsce
pracy strażaków. Wyniki XXII
Crossu Trzeźwości: Kobiety: I
msc – Anna Gosk, II – Magdalena Bielawska, III – Urszula Wasilewska; Mężczyźni: I – Damian
Roszko, II – Bogusław Andrzejuk,
III – Paweł Grygo. Najlepszymi
zawodnikami z Gm. Suchowola
okazali się: Michał Gudel i Elwira
Budkiewicz.
Tekst na podst.:
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W SUCHOWOLI

Mistrzostwa Polski Seniorów kończymy z rekordowym łupem medalowym! MAMY DRUGĄ ŻEŃSKĄ
DRUŻYNĘ SENIOREK W POLSCE! Martyna Pietrzeniec, Marta
Mysur, Karolina Budnik, Gabriela
Sztukowska, Patrycja Lipska, Julita Surowiecka (drużynowe walki
kobiet, drużynowe układy kobiet),
Marta Mysur (układy formalne stopni mistrzowskich III-IV
DAN), Martyna Pietrzeniec (układy formalne stopni mistrzowskich
III-IV DAN), Gabriela Sztukowska
(walki do 62 kg), Patrycja Lipska
(do 50 kg), Marta Mysur (techniki
specjalne), Maciej Budnik (do 57
kg). Gratulacje wszystkim zawodnikom!
CSA TEAM

- ZŁOMOWANIE AUT
- ZAŚWIADCZENIE
DO WYREJESTROWANIA
- POMOC DROGOWA

SOKÓŁKA tel. 600 486 444

Olimpiada
Młodzieży
w Boksie

26 maja rozpoczęła się w Koninie Ogólnopolska (Mistrzostwa Polski Juniorów I
Juniorek Młodszych). Uczniowski Klub
Sportowy Boxing Sokółka reprezentują:
Sebastian Lubecki, Kamila Rećko, Natalka
Kruczkowska, Natalka Borys, Julia Sienkiel
i Barbara Puciłowska! UKS Boxing Sokółka

31.05. Festyn z okazji Dnia Matki i Dziecka, przy plebanii w Kuźnicy, godz. 10:00
02.06. VII Archidiecezjalna Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Sanktuarium w Sokółce,
godz.11:00
03.06. III Wojewódzka Wystawa Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, Targowisko miejskie
w Dąbrowie Białostockiej, godz. 11:00
03.06. Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca, świetlica wiejska w Klimówce, godz.13:00
03.06. Festyn Rodzinny przy parafii na os. Zielonym w Sokółce, godz.11:00
03.06. Biesiada Rodzinna przy muzyce w Wojnowcach z radiem Jard, teren starej szkoły, godz.14:00
07.06.2018 Pierwszy Przegląd Talentów Sokólskich Przedszkolaków, Kino Sokół, start godz.9:00
09.06.2018 Noc Bibliotek, Biblioteka Publiczna w Sokółce, godz.17:00
09.06 Łucznictwo dla kobiet – warsztaty – Poczopek, Stanica Kresowa
12.06 Bezpłatne szkolenie trenerskie w ramach Mobilnej Akademii Młodych Orłów, OSiR, godz. 16.00
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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
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