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Czytajmy dzieciom w prezencie!
Na pierwsze spotkanie z okazji Dnia Dziecka biblioteka udała się do
SOSW, by zabrać uczniów
w świat teatrzyku kamishibai, z bajką „Groszki” F.
Malnuit. Dzieci bawiły się
nie tylko po wysłuchaniu
bajki, ale i w trakcie czytania. Miały możliwość bycia

współuczestnikiem przedstawienia poprzez naśladowanie
etapów wzrostu tytułowego
groszka. Biblioteka wzbogaciła się po tej wizycie o prace
plastyczne wykonane przez
uczestników spotkania. Natomiast Oddział dla Dzieci
zaproponował dzieciom z
Przedszkola Nr 5 w dniu ich
święta … ‘żabbing’! Inspiracją
była książka J.
Dąbrowskiego
„Bajki Natalki.
Żabbing czyli jak
Kumka z Gumką
jogging
uprawiały”.
Dzieci
po wysłuchaniu
niezwykłej
historii głównych

bohaterek – żabek, wspólnie szukały pozytywnych
stron uprawiania sportów
i zdrowego odżywiania. Z
kolei na skwerze przy Filii
Bibliotecznej Nr 2 obchodziliśmy święto dzieci w
formie festynu, w którym
uczestniczyli młodzi ludzie
z przyległego osiedla i ze
Świetlicy Środowiskowej
„Stokrotka”. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem bajki pt. „Szukając
Marudka” K. Yamamoto za
pomocą teatrzyku kamishibai. Chwilę po tym, skwer
przy bibliotece zamienił
się w szalony i kolorowy
plac zabaw - z chustą animacyjną, przeciąganiem
liny, kolorowaniem obrazków, puszczaniem baniek-olbrzymek
oraz na finał
- słodkim poczęstunkiem i
wspólną fotografią.

Ostatnia sesja sokólskiej
rady miejskiej zaczęła się od wystąpienia Piotra Bujwickiego,
byłego zastępcy burmistrza Sokółki, który zażądał oficjalnych
przeprosin od radnego Antoniego Cydzika, który na swoim
blogu napisał jakoby Bujwicki i
Starosta Sokólski Piotr Rećko byli
współodpowiedzialni za powstanie wysypiska w Karczach. Jeśli
radny Cydzik nie przeprosi w
lokalnych mediach i na blogu, do
sądu trafi sprawa za pomówienie.
Pozew zamierza złożyć również
Starosta Piotr Rećko. Doszło do
ostrej wymiany zdań podczas
której były włodarz Sokółki i radny Cydzik wyzywali się od kłamców. Oprócz tego radny Cydzik
zarzucił Bujwickiemu, że miał 5
spraw karnych oraz że dostanie
powództwo wzajemne.
„Jak dostanie pan drugi wyrok, straci pan mandat radnego –
mówił wiceprzewodniczący rady

Gorąco na sesji RM
miejskiej Piotr Borowski – Już
czas, żeby nie było pana w samorządzie.”
Na to radny Cydzik zarzucił radnemu Borowskiemu,
że wraz z radnym Bienaszem
otrzymali po 500 tys. zł dotacji z
LGD Szlak Tatarski, której prezesem jest Piotr Bujwicki. Następnie, w trakcie sesji zapytał
burmistrz Kulikowską, dlaczego
miasto też nie mogło się postarać o takie dotacje i dlaczego
burmistrz nie napisała takiego
projektu.
„Panie Cydzik (…), pan
jest po prostu kłamcą, (…).
Jestem przedsiębiorcą, który
sporo inwestuje i kiedy są do
dostania środki unijne, to czuję
zobowiązany by złożyć wniosek.” - ripostował wiceprzewod-

niczący Piotr Borowski.
W trakcie sesji doszło też
do wymiany zdań między wiceprzewodniczącym Borowskim a burmistrz Kulikowską.
Wiceprzewodniczący zarzucił
pani burmistrz, że w trakcie
swojej kampanii wyborczej
obiecała, że nie powstanie w
Sokółce żaden hipermarket.
Oprócz tego przywołał temat
zadłużenia gminy, które wynosi 33 miliony. które uniemożliwia zaciągnięcia kredytu.
„Panie Borowski, co się
stało? Tak pan wiernie służył
burmistrz Kulikowskiej przez
3,5 roku, a teraz pan atakuje,
kiedy wkrótce wybory?” – pytał radny Cydzik.
Edward Horsztyński

Tekst na podst.:
K. Bułkowska,
E.Kaźmierowicz

Wakacyjne staże uczniów w ramach projektu

Powiat Sokólski realizuje
projekt „Uczniowie i nauczyciele
38/40 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 prakIzabela Breczko (fot.)
tycznej nauki zawodu ze szkół
ponadgimnazjalnych, dla któDlaczego zdecydowałaś się rych organem prowadzącym
jest Powiat Sokólski. Wartość
na staż?
projektu wynosi 999 198,46 zł,
z czego 949 238,46 zł pochodzi
Ponieważ chciałam zarobić z dofinansowania z Regionalpieniądze na wakacje, ale też po nego Programu Operacyjnego
to, żeby pouczyć się jak pracować Województwa Podlaskiego na
w sklepie, jak wygląda współpra- lata 2014-2020.
ca z klientami.
W ramach projektu podczas tegorocznych wakacji
I jak ci się podoba na tym uczniowie odbyli staże u pracodawców, zgodnie z kierunstażu?
kiem swojego kształcenia, za
które otrzymali wynagrodzeJest super. Szefowa jest bar- nie. W projekcie udział brali
dzo fajna i przekazuje nam dużą uczniowie z Zespołu Szkół w
wiedzę praktyczną. Jest świetna Suchowoli, kształcący się w
zawodach technik handlowiec
atmosfera.
i tech. rolnik, z Zespołu Szkół
Zawodowych w Sokółce – tech.
informatyk, tech. usług fryzjerOpr. P. A. Zalewska skich, 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”

Stażystki w sklepie odzieżowym „Viktoria“ w Suchowoli,
tegoroczne absolwentki czteroletniego Technikum Handlowe w ZS w Suchowoli.
Klaudia Kiejko (fot.)
Co przekonało Cię do
udziału w tym projekcie i odbycia stażu?
Podczas stażu możemy się
nauczyć czegoś nowego, poduczyć się, nabrać doświadczenia.

2

Teraz kiedy skończyłam szkołę
potrzebne jest mi to doświadczenie, żeby wiedzieć chociażby jak
podejść do tematu otwarcia swojej firmy, jak rozmawiać z klientami, jaki wybrać towar, asortyment. Lubię pracować w odzieży.
Jak przełożyły się Twoje
wiadomości zdobyte w szkole na
pracę tutaj?
W szkole jest przede wszystkim teoria, tutaj zdobywam wie-

dzę praktyczną. Bardzo pomaga
znajomość kasy fiskalnej, którą
opanowałam w szkole.
Co należy do Twoich obowiązków podczas tego stażu?
Rozmawiam z klientami,
przyjmuję ich sugestie odnośnie
pożądanego asortymentu, obsługuję kasę - wybijam paragony,
ogólnie obsługuję klientów.
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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”

Odwiedziliśmy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych biorących udział w zajęciach dodatkowych odbywających się w ramach
projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”, którego beneficjentem jest Powiat Sokólski.
Gościliśmy na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela
- dyrektora szkoły, Grzegorza Zalewskiego.
Panie Profesorze, czego dotyczą zajęcia?
Dzisiejsze warsztaty ICT poświęcone zostały budowie kompute-

ra, a więc demontażowi i późniejszemu
montażowi podzespołów składających
się na zestaw komputerowy. Uczniowie
pracowali z zachowaniem przepisów
BHP, czyli wykorzystywali opaski i maty
elektrostatyczne, aby nie uszkodzić podatnego na przepięcia sprzętu. Każdy
uczestnik podczas zajęć kilkakrotnie
wymontował z komputera zasilacz, napęd optyczny, dysk twardy, kartę graficzną, kartę sieciową i kości pamięci,
po czym we właściwej kolejności instalował. Na końcu oczywiście uruchamialiśmy tak złożony zestaw, by sprawdzić,
czy wszystko działa jak należy.
Jakie są cele warsztatów?
Program warsztatów ICT jest tak
skonstruowany, by umożliwić uczestnikom lepsze przygotowanie do egzaminów zawodowych zdawanych przez
nich już w końcu czerwca tego roku.
Głównie są to treści z kwalifikacji E.12
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
z zawodu technik informatyk, gdyż

Antoni Tyzenhauz pochodził ze spolonizowanej
inflanckiej szlachty i urodził
się w 1733 r. w Nowojelni
na grodzieńszczyźnie. Już
w wieku 33 lat został mianowany podskarbim litewskim, a był to bardzo młody
wiek jak na ten urząd. Niedługo później zaprzyjaźniony z nim Stanisław August
Poniatowski dał mu władzę
nad dobrami królewskimi
na Litwie, a sejm nad Komisją Skarbu Litewskiego.

Młody podskarbi zakasał rękawy i wziął się za zmiany i
to z dużym rozmachem. Litwę
czekały reformy, które miały
ożywić ją gospodarczo i reanimować takie ciche miasteczka
jak Sokółka, w której Tyzenhauz widział spory potencjał.
To właśnie w epoce Tyzenhauza Dąbrowa uzyskała
prawa miejskie, Krynki jedyny w swoim rodzaju rynek, a
Sokółka rynek i znajdujące się
w centrum kamienice. Oprócz
tego na całej Sokólszczyźnie
jak grzyby po deszczu powstawały fabryki. Produkowano w
nich karety, karty do gry, igły,
chusty, karabiny i pociski.
Założył też w Sokółce szkoły
zawodowe i szkołę akuszerek.
Inflantczyk zadbał o komunikację i dlatego utwardzał
drogi, osuszał bagna, kopał
kanały, a także na nowo ożywił
żeglugę na Niemnie. Podskarbi zaczął także sprowadzać na
Sokólszczyznę fachowców z
całego świata. W tamtym też
czasie do Sokółki przybyła
kolejna grupa niemieckich robotników ewangelickiego wyznania, którzy na trwałe związali się z Sokółką. Tyzenhauz
sprowadził także weneckiego
architekta Giuseppe de Sacco,
zwanego także Józefem. De
Sacco zaprojektował pałacyk
gubernatora (znajdujący się
na Osiedlu Zielonym, a znisz-
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większość uczniów ma przed sobą
ten właśnie egzamin. Obejmują zagadnienia związane ze sprzętem komputerowym, jego instalacją, obsługą i
diagnozą usterek, jak również instalację oprogramowania, konfigurację
systemu operacyjnego Windows 10
Pro czy podstawy obsługi i konfiguracji systemu Linux.
Co Ci dały zajęcia?
Cezary Bubieniec (klasa II Ti) Uczyliśmy się rozkładać i składać komputery. Miałem już wcześniej
pewne doświadczenia w tej dziedzinie
wyniesione z lekcji i własnej praktyki, lecz po raz pierwszy pracowałem
z opaskami chroniącymi przed wyładowaniami elektrycznymi. Cenne jest
też to, że ja i moi koledzy otrzymywaliśmy na bieżąco uwagi od prowadzącego zajęcia pana dyrektora Grzegorza
Zalewskiego i mogliśmy błędy korygować już w trakcie pracy. Myślę, że
nadchodzący egzamin uda mi się zdać
bez większego problemu - po to zresztą zapisałem się na zajęcia z projektu
"Kompetentni i Wykwalifikowani".
opr. M. Tomaszycki

Dawna Sokólszczyzna Ludzie
Antoni Tyzenhauz "Zaszczuty przez targowiczan,
Kossakowskiego, Rzewuskiego, zdezawuowany przez
małodusznego króla, ulegającego wpływom ambasadora rosyjskiego Stackelberga,
omal nie pozbawiony wolności - patrzy z rozpaczą w
sercu, jak rozgrabiają, jak z
licytacji marnują nagromadzone przezeń bogactwa,
jak złość i głupota ludzka
ponownie zamienia szybko
w pustynię ziemię, które on
z pustyni na wyższy poziom
dźwignął. Umiera w nędzy i
zapomnieniu" – tak pisał o
Antonim Tyzenhauzie, człowieku, który nadał Sokólszczyźnie jej kształt, Melchior
Wańkowicz. Taki to był
gorzki koniec Tyzenhauza.
A jaki był jego początek?

12/40

czony przez Niemców w 1944
roku), ogród warzywny i spacerowy i nadał kształt naszemu miastu. To, co zostało po
zaprojektowanym przez niego
parku to aleja znajdująca się
przy ulicy Kryńskiej. W Sokółce powstały także: browar,
oficyny, sad, pszczelnik, składy zboża, a także drukarnia,
dla której sprowadził sławnego mistrza sztuki drukarskiej,
rabina Nachuma z Galicji.
Dla sokólskich Żydów
ściągnął do Sokółki „speca od
marketingu” z Norymbergi,
który miał podnieść ich kwalifikacje. Niemniej jednak,
relacje między Tyzenhauzem
i Żydami były oparte na nie-

ANTONI TYZENHAUZ –
architekt Sokólszczyzny

nawiści. I nie bez powodu.
Choć dziś wielu Sokółczan
bardzo ucieszyłoby się z nowych miejsc pracy, to w tamten czas zmiany następowały
zbyt szybko. Okazało się, że
przedsięwzięcia Tyzenhauza
za bardzo wyprzedzały swoją
epokę i powstawały ze zbyt
wielkim rozmachem. Podskarbi stworzył na Sokólszczyźnie dziesiątki manufaktur, fabryk i fabryczek, które
powstawały dosłownie jedna
za drugą i bardzo szybko
okazało się, że nie ma rąk do
pracy. Taka sytuacja panowała na całej Litwie i Tyzenhauz
chcąc temu zaradzić przywró-

cił pańszczyznę z tą różnicą, że
do pracy brał nie tylko chłopów, ale też przypadkowych
mieszczan z „łapanki”. Doszły
też rzeczy niezwykle wyjątkowej, gdyż podskarbi zmusił do
przymusowej pracy również
Żydów, co nigdy w historii się
nie zdarzyło i wywołało oburzenie w całej Rzeczpospolitej.
Choć sokólscy Żydzi ograniczyli się jedynie do pisania
skarg do króla (które nota
bene zostały zignorowane), to
na Żmudzi w tamtejszych fabrykach wybuchło powstanie.
Choć reformy Tyzenhauza
potroiły budżet Wielkiego
Księstwa Litewskiego, jego
przedsięwzięcia na dłuższą
metę okazały się nie rentowne. Chociaż podskarbi był
przeciwnikiem importu na
rzecz rodzimej produkcji, to
produkowane przez jego fabryki towary okazały się być
droższe od importowanych
z innych krajów. Na niektóre
towary, jak np. karety, popytu
niemal nie było.
Oprócz chłopów, mieszczan i Żydów, którzy go nienawidzili za przymusową
pańszczyznę, podskarbi miał
również wielu wrogów wśród
możnych. Wielu z nich, jak Joachim Chreptowicz, również
wielki reformator, mieli takie

same cele jak Tyzenhauz,
lecz potępiali jego metody,
które rzeczywiście okazały się nieskuteczne. Pozycja Tyzenhauza była stale
podkopywana, a wkrótce
i nawet król się od niego
odwrócił. Z czasem Inflantczyk stracił całą władzę polityczną jak i gospodarczą
i choć tytuł podskarbiego
litewskiego był dożywotni,
to wkrótce stał się pustym
tytułem.
Podobno swoją posiadłość w Grodnie opuścił pieszo pod przykrywką nocy. Przeniósł się do
Warszawy, gdzie powoli
umierał. Oprócz choroby
dręczyła go gorycz i żal.
Umierał osamotniony i
znienawidzony. Choć jego
wielkie reformy zakończyły
się ogromną klapą, była w
tym pewna wielkość i rozmach. I choć ówcześni Sokółczanie go nienawidzili,
to nadał on Sokólszczyźnie
kształt, który ma do dzisiaj
i będzie miała jeszcze przez
wiele pokoleń.
Antoni Tyzenhauz zmarł w
wieku zaledwie 52 lat, patrząc jak wszystko co budował jest rujnowane, rozkradane, rozprzedawane…
Edward Horsztyński
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Europa da się lubić…

28.05. klasy gimnazjalne szkoły podstawowej w Dąbrowie Białostockiej uczestniczyły w
Szkolnym Dniu Europejskim. Organizacja przedsięwzięcia polegała na przedstawieniu informacji o uprzednio wylosowanym kraju w postaci ciekawostek, typowych wyrobów kulinarnych,
stroju narodowego czy też najpopularniejszych utworów estradowo-rozrywkowych. Uczniowie
perfekcyjnie przygotowali się do prezentacji. Nie zabrakło "zorby", charakterystycznych słodkości i zabawnych, nieznanych wcześniej informacji. Największe wrażenie na jurorach i publiczności wywarł występ klasy III A prezentującej Polskę. Zabrzmiały dobrze wszystkim znane rytmy
"Miłość w Zakopanem", "Oczy zielone", które wyzwoliły niesamowity entuzjazm, a tym samym
przechyliły szalę zwycięstwa na korzyść naszego kraju. Kropką nad "i" okazała się zatańczona
wspólnie "Belgijka" jednocząca wszystkie europejskie nacje. tekst i fot. K. Jurkowska

Sportowa rywalizacja fair-play...

W Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym trwa realizacja programu Rządowego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna
tablica". Nauczyciele wykorzystują
TIK na zajęciach edukacyjnych
prowadzonych w każdym oddziale
szkoły w liczbie 5 godzin w każdym tygodniu nauki. Nauczyciele
i
koordynatorki biorą udział
w konferencjach i
szkoleniach z zakresu stosowania TIK w
nauczaniu. Koordynatorki uczestniczą
w międzyszkolnych
sieciach
współpracy
nauczycieli stosujących TIK w na-

uczaniu. Wzięły także udział
w lekcji otwartej w Szkole
Podstawowej w Starej Kamionce. Zorganizowały lekcje
otwarte w Ośrodku z wykorzystaniem monitora i tablicy
interaktywnej, zapraszając nauczycieli ze SP w St. Kamionce oraz nauczycieli Ośrodka.
Nauczyciele i koordynatorki
dzielą się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami
poprzez udostępnianie w
międzyszkolnej sieci współpracy opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z
wykorzystaniem TIK oraz
przykładów dobrych praktyk.
Koordynatorka uczestniczy w
ramach sieci w spotkaniach
stacjonarnych w CEN w Białymstoku.
Koordynatorki Grażyna
Tymoszuk, Marta Kawrygo-Leonowicz

10 maja na boisku
sportowym ZSZ w Sokółce został rozegrany 7.
Szkolny Mityng Lekkoatletyczny.
Zawodnicy
UKS „Sokoliki” SOSW
oraz Klubu Sportowego
„Sokół” Olimpiad Specjalnych mieli możliwość
startu w konkurencjach:
bieg na 60 m, / 100m, skok
w dal z miejsca, rzut piłeczką palantową. Zawody
przebiegały w zdrowej, sportowej atmosferze, podczas ich trwania można było zaobserwować
duże zaangażowanie zawodników - co bardzo cieszyło organizatorów - oraz prezentowaną
przez nich postawę fair-play. Nad prawidłowym przebiegiem sportowych zmagań czuwali
sędziowie - wolontariusze z ZSZ, za co serdecznie dziękujemy. Zawodnicy, którzy uplasowali
się na medalowych miejscach otrzymali dyplomy, ale tak naprawdę to nie wynik był najważniejszy tylko dobra zabawa! Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo.
Organizatorzy: Przewodnicząca UKS „Sokoliki”SOSW: Dorota Kozaczyńska,
Przewodnicząca KS „Sokół” Olimpiad Specjalnych: Elżbieta Margielewicz

Spartakiada „Jesteśmy Razem”
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Mityng Lekkoatletyczny

...to jest to, co nasi uczniowie lubią najbardziej. 14 maja mieliśmy okazję uczestniczyć
w XV Turnieju Piłki Nożnej Szkół Specjalnych. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 17 w Białymstoku. Naszą szkołę
reprezentowali: Mateusz, Dawid, Artur, Mirek, Kamil i Tomek. Emocje, uczciwa walka,
chęć wygranej, towarzyszyły naszym zawodnikom podczas całego turnieju. A wszystko
to działo się w sportowej, miłej atmosferze.
Zawody zakończyły się wręczeniem medali
i pucharów przez panią Dyrektor SP nr 17,
która podziękowała za udział w rozgrywkach
oraz zaprosiła nas na kolejną imprezę za rok.
Dziękujemy za zaproszenie i umożliwienie
nam uczestnictwa w sportowych zmaganiach. Dorota Kozaczyńska

23 maja uczniowie:
Sylwia, Grażyna, Kasia,
Agnieszka, Iza i Mirek
wzięli udział w VII Podlaskiej Spartakiadzie Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej „Jesteśmy Razem” w
Siemiatyczach. W spartakiadzie udział brali niepełnosprawni podopieczni
placówek kształcenia specjalnego z województwa
podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Zmagania
sportowe niepełnosprawnych uczestników rozpoczął Marsz Godności Osób
Niepełnosprawnych wiodący ulicami miasta. Następnie na hali widowiskowo-sportowej MOSiR zespoły
z przybyłych szkół i ośrod-

strefa

8 czerwca 2018 r.

Wyspa Robinsona

ków rywalizowały w przeróżnych konkurencjach. Temu
szczególnemu przedsięwzięciu towarzyszyły pozytywne
przeżycia, wspaniała zabawa,
dużo emocji i współzawodnictwo z zachowaniem zasad
fair play. Na zakończenie rywalizacji uczestnicy otrzymali
zasłużone gratulacje, puchary

i medale. Dziękujemy Panu
Staroście Piotrowi Rećko za
użyczenie busa, dzięki któremu mogliśmy dotrzeć na
Spartakiadę.
Opiekunowie
Iwona Geniusz,
Grażyna Tymoszuk

Uczniowie kl. 6a z SP w Dąbrowie Biał.
pod kierunkiem wychowawczyni Magdaleny Kuźma pracowali na języku polskim metodą projektu. Po omówieniu lektury D. Defoe pt. „Przypadki Robinsona Cruzoe” mieli
za zadanie wykonać makietę przedstawiającą wyspę tytułowego bohatera. Przez kilka
tygodni pracowali w grupach. Starali się
jak najwierniej i estetyczniej przygotować z
różnych materiałów swoje „wyspy”. Podczas
prezentacji makiet uczniowie z poszczególnych grup opowiadali o efektach swoich starań. A było na co popatrzeć! Powstały bardzo realistyczne i piękne wyspy Robinsona.
SP w Dąbrowie Biał.
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Kossakowski - na wykrywaczu kłamstw oraz jako Bezdomny - kadry z programów ttv, poniżej obraz pt. 'autoportret'

8 czerwca 2018 r.

Przemysław Kossakowski
rocznik '72, artysta malarz,
autor książki pt. „Na granicy zmysłów”, podróżnik, dokumentalista
(badał tematykę m.in. jasnowidzów
i znachorów w Polsce, na Ukrainie,
Rosji), kolekcjoner doświadczeń,
także ekstremalnych, programy telewizyjne w TTV: "Szósty zmysł", "Inicjacja", "Nieoczywiste", "Być jak…",
"Wtajemniczenie".
Na Sokólszczyźnie bardzo regularnie ładuje akumulatory, mieszka
w chatynce pod lasem i wtapia się w
lokalny koloryt… czy tylko?

sokólszczyzna:

Panie Przemysławie,
tegoroczna zima dała się
we znaki, drewna starczyło?
Tak starczyło, została
nawet jakaś część na przyszły sezon grzewczy. Cieszy mnie to bardzo.
Patrzyłam ostatnio
na Pańską twarz zerkająca z okładki jednego
tygodnika i … dobre ma
Pan oczy, poczciwe, czy
miejscowi też to dostrzegli, zyskał Pan akceptację
i kolejna inicjacja, tym
razem pt. „Asymilacja w
podsokólską wieś” może
Pan uznać za spełnioną?
Jest Pan już 'swojak'?
Och nie, takie rzeczy
się nie dzieją tak łatwo,
niezależnie jak dobrze
komu patrzy z oczu. Bycie
swojakiem,
niezależnie
czy to Podlasie czy inna
część świata nie następuje po kilku miesiącach
pomieszkiwania. Jeżeli w
ogóle jest możliwe - stać
się częścią jakiejś społeczności, nie rodząc się w
niej. Ujmę to więc w taki
sposób: mieszka mi się tutaj bardzo dobrze, miedzy
innymi dlatego, że ciągle
spotykam się tutaj z ludźmi, których lubię i którzy,
wydaje mi się, lubią mnie.

pisze się tutaj znakomicie...

Obrzeża Sokólszczyzny, na których Pan osiadł
od dziesiątek lat zamieszkują osobliwości, a to, ktoś
ogłasza się Jezusem i wieszczy koniec świata (Prorok
Ilja), a to ktoś szuka tu
schronienia przed szumem
cywilizacji i w oparach
'ivana czaja' tworzy, np.
pisze wiersze… Pan tu pasuje...
Nie wiem czy tutaj pasuję, nie wiem czy mogę to
oceniać. Mogę na pewno
powiedzieć, że żyje mi się
tutaj bardzo dobrze. Pracuję
w Warszawie jednak zawsze
staram się możliwie jak najczęściej wracać na Podlasie.
A w ogóle, to, co Pan
czuje w kontakcie z tym zakątkiem naszej ojczyzny?
Przede wszystkim spokój. Na co dzień, zawodowo
funkcjonuję w świecie mediów, które z natury są obszarem pełnym pośpiechu
i hałaśliwości. Na Podlasiu
odnajduję zatem wspomniany spokój i równowagę. Daje mi to możliwość
zatrzymania się i przyjrzenia wszystkiemu z innej,
moim zdaniem, zdrowej i
wartościowej perspektywy.
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Pewnie Pan wie, że
od lat już przyjeżdżają tu
ludzie z Polski, chcą tylko
odpocząć i 'nagle' okazuje
się, że budują tu dom… A
jeśli zakocha się Pan w tym
skraju Polski ze wzajemnością?
Hahahaha, to ciekawe,
że Pani o to pyta bo, proszę
sobie wyobrazić, że ostatnio
jestem w kontakcie z ludźmi, którzy zawodowo zajmują się pośredniczeniem
w obrocie nieruchomościami w regionie…
W jednym z niedawnych wywiadów przeczytałam, że kiedy Pan mieszkał
w Warszawie - dokuczało
Panu 'przebodźcowanie'…
W chacie pod lasem, chyba raczej narzeka Pan na
bodźców deficyt? Co tu
można robić? Może Pan
wróci do malowania?
Na razie koncentruję
się na pisaniu i mogę powiedzieć, że piszę się tutaj
znakomicie.
Przemysław Kossakowski, to przede wszystkim osoba medialna, pan
z tv od specjalnych zadań,
w myśl zasady: nie próbuj
tego w domu – obejrzyj
Kossakowskiego! Najtrud-

niejsze doświadczenie na
planie?
Myślę teraz o tym, co
się wydarzyło kilka miesięcy temu w Ameryce
Południowej, dokładnie w
Kolumbii. Wziąłem tam
udział w trwającej sześć dni
ceremonii, podczas której
zostałem zaprowadzony do
dżungli i zostawiony tam
na cztery dni, bez jedzenia
i picia. Miałem do dyspozycji koc i niewielką przestrzeń na zboczu góry, która
była czymś w rodzaju mojej
samotni i poza którą nie
mogłem się przez te cztery
dni ruszyć. To było bardzo
trudne ale też bardzo wartościowe doświadczenie.
Muniek
Staszczyk
(wokalista T.love), także z
Częstochowy, w jednym z
wywiadów powiedział, że
'gwiazdorzyć' to obciach,
Pan chyba też nie gwiazdorzy za bardzo...
Coś w tym jest. Mam
nadzieję, że uda mi się ten
brak potrzeby gwiazdorzenia utrzymać.
Badał Pan tematykę
jasnowidzów i znachorów
w Polsce, osobiście preferuje Pan medycynę konwencjonalną czy alternatywną?

Uważam, że te obszary powinny współistnieć.
W niektórych miejscach na
świecie tak jest i daje ciekawe efekty. Zatem potrafię
odwiedzić bioenergoterapeutę, ale też, wiem kiedy
udać się do lekarza.
Kiedy szukałam informacji o Panu, jak mantra
powtarzała się zbitka słów:
'wielbiciel boksu i baletu',
więcej w Panu boksu czy
baletu?
To przekleństwo nudy
i zniecierpliwienia. Na początku mojej pracy w mediach dostałem prośbę o
notkę biograficzną. Napisałem, wysłałem i byłem pewny, że mam to z głowy, okazało się jednak że nie, gdyż
nie zamieściłem tam informacji, które w takich notkach powinny być. Zwrócono mi więc mój nudny
życiorys do poprawki. I ja
te poprawki naniosłem.
Wkrótce jednak sytuacja się
powtórzyła, okazało się, że
znowu nie napisałem tam
czegoś, co powinno tam
być, potem znowu i znowu... Ostatecznie przy którejś redakcji i poprawkach,
chyba dla żartu, a może w
desperacji, że znowu muszę
to robić umieściłem jako
moje pasje ten nieszczęsny

balet i boks, i teraz po latach, cały czas jestem o to
pytany. Oczywiście bardzo
szanuję boks oraz ludzi
zajmujących się baletem,
ale prawdę powiedziawszy przyglądam się temu
ze zbyt dużym dystansem
żeby nazwać to uwielbieniem.
Przeczytałam w Internecie, że ceni Pan polski hip-hop, co aktualnie
ma Pan w odtwarzaczu?
Aktualnie wróciłem
do słuchania heavy metalu. Klasyka gatunku, nic
dzisiaj odkrywczego: Slayer, Metallica. Stare, dobre,
dobrze znane, miłe melodie.
Z Internetu wiem
także, że lubi Pan malarstwo flamandzkie – patrzę
na Pana obrazy i strzelam: Pieter Bruegel st.?
Zgadza się.
Dziękuję za sympatyczną pogawędkę i życzę
Panu, żeby wciąż dobrze
się TU Panu ładowało
akumulatory i pisało...
Aneta Tumiel
źródlo fot. http://ttv.pl/
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Karawana Bez Granic
Ruszyła Karawana Bez Granic,
która doprowadzi nas do Festiwalu
Młodzieży Bez Granic (11-13 czerwca
w Różanymstoku). Pierwsze występy Karawany podziwiano w Zespole
Szkół Samorządowych oraz Zespole
Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Kolejne przystanki to: 5.06 - Suchowola
(LO), Korycin (szkoła). 6.06 - DSK w
Białymstoku (dziecięca onkologia),
07.06 - LO, festyn Wielkie Święto Małego Człowieka SOSW (Sokółka), 08.06 Kuźnica (szkoła), Sokółka Gimnazjum
Nr 1. Karawana Bez Granic to grupa
młodych, profesjonalnych artystów z
różnych stron świata, którzy wspólnie tworzą spektakl zawierający elementy teatralne, cyrkowe, muzyczne,
taneczne... Tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu Młodzieży Bez Granic
grupa odwiedza szkoły i inne placówki znajdujące się na terenie Podlasia,
pokazując namiastkę tego, co wydarzy
się podczas Festiwalu. W tym roku w
Karawanie uczestniczą artyści m.in. z
Grecji, Egiptu, Polski, Czech, Brazylii...
"Jest to coś, co wydarza się tylko tu i teraz. Poprzez różnorodność narodową,
kulturową, religijną, ale przede wszystkim artystyczna, artyści wprowadzają
energię, którą dzielą się z widzami,
głównie młodzieżą" - skomentował
istotę wydarzenia prowadzący Karawanę Bez Granic - Arkadiusz Ziętek.
Zadanie to jest współfinansowane ze
środków Zarządu Województwa Podlaskiego. Sponsor strategiczny PGNiG.
Patrycja A. Zalewska

Festiwal Bez Granic
szczegóły na:

Zebrano 3 metry sześcienne śmiecI
30 maja wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Sokółce Piotr Borowski
wspólnie z kolegami z fir-

6

my Bortech przeprowadzili
coroczną akcję oczyszczenia
terenu wokół pierwszego
jeziora w Kundzinie. Zebrano 3 metry sześcienne
śmieci. Organizator dziękuje prezesowi firmy Adampol
Adamowi Byglewskiemu za
wyrażenie zgody na przeprowadzenie akcji oraz pre-

www.
festiwalbezgranic.com
zesowi firmy MPO Sokółka Wiesławowi
Puszko za nieodpłatną utylizację odpadów.
Organizator zwraca się z apelem do wszystkich wypoczywających na tym pięknym terenie o dołożenie starań w celu utrzymania
go w należytej czystości.
Powiat Sokólski
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15 lat

25. Rocznica

Parafii
pw. Wniebowzięcia NMP

Kapłaństwa
Ks. Proboszcza
Adama
Baranowskiego

w Sokółce

Ważne daty:

1.12.2002 r. Parafia pod
wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Mari i Panny
w Sokółce została erygowana przez ks. Arcybiskupa
Wojciecha Ziembę. Administratorem parafii został ks.
Stanisław Gniedziejko proboszcz parafii św. Antoniego
w Sokółce.
21.12.2003 r. Poświecenie kaplicy. Aktu tego dokonał Metropolita Białostocki
ks. Arcybiskup Wojciech
Ziemba.
25.12.2003 r. Pierwsza
pasterka. Przewodniczył jej
proboszcz, ks. Adam Baranowski , uczestniczyli w niej
także ks. Jan Sobolewski,
diakon Rafał Kosikowski i
alumn W. Wróblewski.
11.01.2004 r. Pierwsze udzielone Sakramenty
Chrztu Świętego.
18.01.2004 r. ks. Adam
Baranowski objął w sposób
przypisany prawem kanonicznym parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Sokółce.
11.04.2004 r. w kaplicy
pw. Wniebowzięcia NMP
w Sokółce po raz pierwszy
podczas mszy rezurekcyjnej
zabrzmiały słowa ‘’Chrystus
Zmartwychwstał!’’
24.04.2004 r. Pierwszy
ślub w parafii.
16.05.2004 r. Pierwsza
Komunia Święta.
25.05.2005 r. W wigilię
Uroczystości Najświętszego
Ciała i Krwi ustawiono przy
kaplicy parafii pw. Wniebo-

wzięcia NMP w Sokółce dzwon, któremu nadano imię ‘’Jan Paweł
II” na cześć zmarłego
Ojca Świętego
1.06.2005 r. Odbyło się poświęcenie
dzwonu pod przewodnictwem ks. biskupa
Ozorowskiego.
2.06.2007 r. Wyświęcenie placu pod
budowę kościoła.
12.10.2008 r. Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego dokonane przez
Jego Ekscelencję ks.
Abh E. Ozorowskiego.

Rys historyczny: Parafię erygował 1 grud-

nia 2002 r. abp Wojciech Ziemba. Pierwszym
proboszczem został ks. Adam Baranowski. W
2003 r. zbudowano tymczasową kaplicę, którą poświęcił abp W. Ziemba 21 grudnia tegoż
roku. Stała się ona centrum religijnym nowej
parafii. Projekt świątyni parafialnej wykonali
inż. arch. Karol Skupień i inż. arch. Tomasz
Jacyniewicz. Plac pod kościół wykupiono od
Urzędu Miasta i jesienią 2007 r. rozpoczęto
budowę. Pierwszą Mszę św. w murach wznoszonej świątyni odprawił 6 maja 2008 r. abp
Stanisław Szymecki podczas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego. Kamień węgielny
wmurowano 12 października 2008 r.

***
Podczas uroczystej, rocznicowej
mszy św. (3 czerwca) wierni, przyjaciele i
sympatycy parafii dziękowali Proboszczowi za modlitwę, dobre rady, wspólny czas,
sakramenty, rodzinną atmosferę, życzliwe
słowa, troskę, wspaniałe katechezy, otwartość, życzliwość, za towarzyszenie w drodze ku Jezusowi od najmłodszych lat, za
budowanie parafialnej wspólnoty...
Jak zachęca treść postu na profilu FB
Parafii Wniebowzięcia NMP - „pamiętajmy w modlitwie o Dostojnym Kapłanie”.
Red.

Dzień Dziecka „w trzcinach”

2 czerwca przy zaangażowaniu wielu życzliwych osób i wsparciu sponsorów, Zarząd Koła PZW w Krynkach po raz kolejny zorganizował zawody wędkarskie z
okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. W tym roku zainteresowanie wędkowaniem było bardzo duże i sięgało daleko poza granice gminy. To był wspaniały dzień,
piękna pogoda, rodzinna atmosfera, moc atrakcji. http://gok-krynki.pl

Czcigodnemu Księdzu Adamowi Baranowskiemu

mgr teol. Kanonikowi Gremialnemu Kolegiackiej Kapituły Sokólskiej
wybitnemu Kaznodziei, budowniczemu i pierwszemu Proboszczowi
Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokółce,
z okazji 50. urodzin, 25. Rocznicy Kapłaństwa
oraz 15. Rocznicy powstania Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sokółce
składam najserdeczniejsze podziękowania
za posługę kapłańską i głoszenie nam z miłością tajemnic Ewangelii,
dokonania duchowe i materialne dla społeczności powiatu sokólskiego.
Niech Dobry Bóg obdarza Szanownego Jubilata wszelkimi łaskami
w dalszej drodze posługi duszpasterskiej.

źródło: www. archibial.pl

Starosta Sokólski Piotr Rećko
OŚA-V.6740.5.2.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dn. 7 czerwca 2018 r.
Powiat Sokólski

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1496)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.)
zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Powiatu Sokólskiego z
siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, w imieniu
którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce z dnia 16
maja 2018r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie
od km 0+106,00 do km 0+356,38- odcinek II w m. Sokółka” z
jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
dotyczy następujących nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka – miasto:
Działki będące pasem drogowym pod inwestycję:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2382/2, 2383;
Działki po podziale (pogrubione numery) przeznaczone pod
inwestycję:

obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2368/5 (z podziału działki
2368/2), 2497/1 (z podziału działki 2497), 3155/1 (z podziału działki 3155), 2368/3 (z podziału działki 2368/1), 2521/1 (z podziału
działki 2521), 2522/1 (z podziału działki 2522), 2358/1 (z podziału
działki 2358), 2523/1 (z podziału działki 2523), 2355/1 (z podziału
działki 2355), 2524/5 (z podziału działki 2524/2), 2524/3 (z podziału działki 2524/1), 2525/1 (z podziału działki 2525);
Działki przewidziane do czasowego zajęcia na czas prowadzenia
robót budowlanych:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2566, 2388/2, 3155/2, 2368/6.
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. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie
swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia stron w drodze
obwieszczeń w Starostwie Powiatowym w Sokółce, Urzędzie Miejskim w Sokółce w urzędowych publikatorach teleinformatycznych
- Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie
lokalnej, które nastąpi w dniu 08 czerwca 2018r.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko
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Dąbrowa Białostocka

„Śpiąca królewna”
z okazji Dnia Dziecka

DOBRE STRONY POWIATU

Już po raz drugi rodzice i nauczyciele z Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej przygotowali przedstawienie
swoim pociechom. Tym razem była to
bajka o śpiącej królewnie. Widownia
pękała w szwach, a na buziach najmłodszych pojawiły się uśmiechy, gdy widzieli swoich rodziców poprzebieranych w
przepiękne stroje i wcielających się w
baśniowe postacie. Reżyserem przedstawienie była Jolanta Lewkowicz i Joanna
Sulik. Wielkie brawa dla wszystkich
aktorów, spisali się na medal. Jesteśmy
ciekawi co przygotują swoim pociechom
za rok. Przy okazji chcielibyśmy złożyć
życzenia Wszystkim Dzieciom tym małym i dużym! Dzieciństwo jest jednym z
najpiękniejszych okresów w życiu!

23 maja w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w
Dąbrowie Białostockiej miało
miejsce spotkanie uczniów z
funkcjonariuszem
lokalnej
Policji. Gość przybliżył zebranym konsekwencje płynące z
nierozważnego zachowania
się i odpowiedzialność karną
będącą tego skutkiem. Posłużył się kilkoma przykładami
nieprzemyślanego
zachowania się, co zobrazowało

Spotkanie uczniów
z policjantem

słuchaczom wagę problemu.
Drobiazgowo przeanalizowano definicję demoralizacji i
omówiono jej przejawy wśród
młodych ludzi. Nie pominięto
także kwestii używek i uzależnień. Uczniowie skorzystali z

możliwości zadawania pytań, nie zabrakło także krytycznych uwag pod adresem
stróżów prawa. Wszystkim
spotkanie się podobało.
K.Jurkowska

- Członek Zarządu Powiatu
Sokólskiego, która z zainteresowaniem przyglądała się
ocenianym zwierzętom. „Jest
to wydarzenie wpisane już w
naszą, lokalną tradycję i historię. Gratuluję pasji i dziękuję
za przekazywanie tradycji z
pokolenia na pokolenie. Życzę dalszych, wspaniałych
sukcesów” – zwróciła się do

wystawców Alicja Rysiejko.
Każdy z hodowców
otrzymał dyplom oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu
Sokólskiego, które w imieniu
Starosty Sokólskiego Piotra
Rećko wręczyła przedstawicielka Zarządu Powiatu Sokólskiego.
Ł. Mucuś, P. Białomyzy

MGOK w Dąbrowie Białostockiej

III Wojewódzka Wystawa Koni Rasy Polski
Koń Zimnokrwisty w Typie Sokólskim
Organizatorami wystawy byli Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz Starosta Sokólski. Gminę Dąbrowa Białostocka reprezentowało 6 hodowców, spośród których wyróżnieni zostali: Grzegorz Kalisz i Marek Lewkowicz.
Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej
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Na targowisku miejskim
w Dąbrowie Białostockiej
odbyła się III Wojewódzka
Wystawa Koni Rasy Polski
Koń Zimnokrwisty. Do rywalizacji przystąpiło 12 wystawców, którzy zaprezentowali
w sumie 23 konie. Komisja
pod przewodnictwem Marka
Niewińskiego – Dyrektora
Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku
oceniała konie w czterech kategoriach. W trakcie prezentacji komisja zwracała uwagę
na takie cechy jak: typ, pokrój,
nogi i kopyta, stęp, kłus oraz
ogólne wrażenie. Po obejrzeniu poszczególnych stawek,
komisja wyłoniła zwycięzców. W kategorii klacz roczna
Czempionka: Birola - Mariusz
Toczydłowski,
Viceczempionka: Zaleta – Grzegorz
Kalisz. W kategorii klacz
2-letnia Czempionka: Bimeta - Mariusz Toczydłowski,
Viceczempionka: Złotówka
- Grzegorz Kalisz. W kategorii ogier roczny Czempion:
Idol - Hubert
Rafalczyk, Viceczempion: Galeon – Andrzej
Osakowicz. W
kategorii ogier
2-letni Czempion:
Taupe
- Marek Lewkowicz, Viceczempion: Thor – M.
Lewkowicz. W
wydarzeniu
brała
udział
Alicja Rysiejko
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Ryszard Kapuściński "Szachinszach"

KUŹNICA: FESTYN Z OKAZJI
DNIA MATKI I DZIECKA
W uroczystość Bożego Ciała odbył się festyn rodzinny. Na dzieci czekało wiele atrakcji: zjeżdżalnie,
mega bańki, zabawy z animatorem oraz słodkości. Na
scenie przy plebanii dzieci i młodzież prezentowała
swoje talenty. Festyn zakończył się zabawą ,,pod chmurką” przy przebojach zespołu ,,Miami”. Festyn zorganizowała Parafia pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy, Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy, Stowarzyszenie
Dzieci i Młodzieży w Kuźnicy. E. Rapiej GOKiS w Kuźnicy

Wydawnictwo Czytelnik 2016
Ryszard
Kapuściński,
zmarły w 2007 roku, był naszym
wybitnym publicystą, poetą i
fotografem. Doczekał się nawet
nagrody swojego imienia. Taki
zaszczyt nie przypada każdemu.
Nic dziwnego, wszak jest jednym z najczęściej tłumaczonych
polskich autorów, zaraz po Stanisławie Lemie. "Szachinszach"
to wydana pierwotnie w 1982
roku, nowożytna historia Iranu
w reporterskim ujęciu. Opowiada o rządach i upadku szacha
Mohammeda Rezy Pahlaviego.

Kapuściński łączy w niej cechy
literata i dziennikarza. Z tego
pierwszego ma obrazowy opis i
wciągającą narrację, z drugiego
rzetelność i wnikliwość. Posługując się takimi narzędziami
ukazuje mechanizm, jakim despotyczna władza za pomocą represyjnego systemu, sama kręci
na siebie bicz. Choć "Szachinszach" oznacza dosłownie króla
królów, lubię tłumaczyć sobie
ten tytuł jako szach w szachu.
Niewielka książka składa się z
trzech rozdziałów jak wstęp,
rozwinięcie i zakończenie, z których na szczególną uwagę zasłu-

guje drugi. Kapuściński buduje
w nim portret dynastii władcy
ze skrawków będących fotografiami, notatkami, kasetami i
książkami. Skrupulatność z jaką
rozkłada na czynniki pierwsze
statyczny obraz jest imponująca. To mozolne konstruowanie
wieloelementowej układanki
ożywia nieruchome kadry. Historia, choć wydarzyła się w Iranie, mimo kulturowych różnic
staje się nam bliska i po czasie
możemy wskazać wspólne cechy, jakie łączą ludzi na całym
świecie, bez względu na miejsce
urodzenia. Bo czy policja poli-

tyczna Savak nie przypomina
naszej niechlubnej Służby Bezpieczeństwa i nie budzi podobnej niechęci i kumulowanej
nienawiści? "Szachinszach" jest
jak pustynia. To wahania temperatur od mrozu odrętwienia
po skwar gniewu. Skwar, który
spali wszystko na swojej drodze, bez względu na cenę, jaką
przyjdzie mu za to zapłacić.
Atutem Kapuścińskiego jest
plastyczność. Historię opisaną
jego słowami można przeżyć. Czyta się to z pasją jak
dobry scenariusz. Przyswaja
z łatwością jak gąbka wodę. I
to stanowi jego wyjątkowość.
Kapuściński tchnął w reportaż
liryczne wręcz życie.

Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych Szudziałowo:

Marcin Dębko

KOTYLION NIEPODLEGŁOŚCI

Mieszkańcy Szudziałowa, zarówno dorośli
jak i dzieci, pracowali wspólnie nad powstaniem
kwietnej rabaty, upamiętniając w ten niecodzienny
sposób, obchodzone w tym roku 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kwietny kotylion usytuowany w centrum miejscowości, będzie
stanowił piękną oprawę tegorocznych, ważnych
dla lokalnej społeczności uroczystości. Mogą już
go podziwiać wszyscy mieszkańcy oraz goście odwiedzający Szudziałowo. GOAKiR Szudziałowo

2 czerwca do Sanktuarium w Sokółce przybyła VII Pielgrzymka Dzieci
Pierwszokomunijnych. Przed kościołem pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce odbyła się msza św., podczas której dzieci wraz z rodzicami z wielu parafii Archidiecezji Białostockiej mogli podziękować za dar Eucharystii. Po mszy
pielgrzymka przeniosła się na stadion miejski, gdzie na dzieci czekało mnóstwo
atrakcji, a przelotny deszcz nie zdołał zepsuć zabawy. Jak to się mówi, coś dla
ducha, coś dla ciała. Na dzieci czekały takie takie atrakcje jak: dmuchany zamek
i tym podobne, bumper balls, karuzela, malowanie twarzy, strzelanie z łuku,
aerobik na scenie, a także można było przymierzyć sprzęt Straży Granicznej lub
wziąć udział w zabawie przygotowanej przez Straż Pożarną. Edward Horsztyński

ST. SIERŻANT WOJCIECH KOZŁOWSKI
85 670 41 38, 885 997 339
dzielnicowy.suchowola2@bk.policja.gov.pl

"w służbie
najbardziej lubię
brak monotonii"
licji?

Od kiedy pracujesz w Po-

Służbę rozpocząłem w
lipcu 2012 r., pełniłem ją w Posterunku Policji w Suchowoli
oraz Komisariacie Policji w
Dąbrowie Białostockiej. Pracowałem jako tzw. „patrolowiec”
w Wydziale Prewencji, zajmowałem się również wykroczeniami. Cały czas wiedziałem, że
nie chcę spędzać czasu za biur-

kiem – wolę działać w terenie,
być blisko ludzi. Kiedy pod koniec 2017 r. dostałem propozycję
zostania dzielnicowym w rejonie
gm. Suchowola, nie wahałem
się ani chwili. Wiedziałem, że to
moja szansa, nie myliłem się i nie
żałuję swojej decyzji.
Co jest Twoim największym sukcesem jako policjanta?
Ciężko mi odpowiedzieć
na to pytanie, ponieważ jestem
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skromną osobą i nie uważam
się za bohatera – ja tylko wykonuję moje obowiązki, najlepiej
jak potrafię. Mogę opowiedzieć
historię, w której brałem udział.
Kiedyś podczas interwencji w
niedużej wsi pomagałem mężczyźnie, który miał zawał serca.
Dzięki szybkiemu przybyciu karetki mężczyzna wyszedł z tego
cały i zdrowy. Był mi bardzo
wdzięczny, za to że byłem przy
nim i zajmowałem się nim, do
przyjazdu wezwanych ratowników. Uważam, że każdy policjant
na moim miejscu postąpił by
tak samo. Pomoc obywatelom,
a więc i ratowanie życia to, obok
pilnowania porządku, nasze priorytetowe zadanie!

cji?

Co lubisz w służbie w Poli-

W służbie najbardziej lubię
brak monotonii. Każdy dzień,
mimo że wydaje się podobny do
poprzedniego, jest inny, każda
służba stawia przede mną nowe
wyzwania. Czasami to nietypowa interwencja, czasami udzielanie pierwszej pomocy a innym razem izolowanie sprawcy
przemocy domowej. Do moich
zadań jako dzielnicowego należy również odwiedzanie ludzi w
moim rejonie podczas obchodu,
rozmowy z nimi i reagowanie na
zgłaszane mi problemy. Do każdego człowieka i sytuacji staram
się podchodzić indywidualnie,
nie ma tu miejsca na rutynę i robienie czegoś „automatycznie”.

Działania priorytetowe
Moim zadaniem priorytetowym na pierwsze półrocze 2018 r. było zlikwidowanie
spożywania alkoholu w rejonie
sklepu w Pokośnie. Po przeprowadzonych rozmowach z pracownikami sklepu i prezesem,
kierownictwo sklepu podjęło
kroki o uzyskanie pozwolenie
na spożywanie piwa i alkoholu
tylko do 4,5% w tym miejscu – i
takie pozwolenie zostało wydane.
Teraz w obrębie sklepu jest ład i
porządek, rozwiązanie to było
korzystne dla wszystkich stron.
Zainteresowania:
Od 2012 r., z przerwami gram w piłkę ręczną w KS
Szczypiorniak w Dąbrowie Bia-

łostockiej na pozycji kołowego i obrońcy, aktualnie nasza
drużyna jest w II lidze. Ten
sport jest dla mnie możliwością
odstresowania się, spędzenia
wolnego czasu na angażującej
aktywności fizycznej i sposobem na dobrą formę. Polecam
dla każdego, kto lubi szybką i
dynamiczną grę zespołową.
REJON SŁUŻBOWY:
Bachmackie, Brukowo, Chlewisk Dol., Chlewisk Górny,
Chmielniki,
Chmielówka,
Chodorówka Nowa, Chodorówka St., Ciemne, Czerwonka, Domuraty, Dryga, Dryga-Kolonia, Dubasiewskie Kol.,
Dubasiewczszczyzna, Głęboczyzna, Grodzisk, Grymiaczki,
Hołodolina,
Horodnianka,
Jatwieź Duża, Jatwieź Mała,
Karpowicze,
Kiersnówka,
Kopciówka, Krzywa, Laudańszczyzna, Leszczany, Leśniki,
Morgi, Nowe Stojło, Okopy,
Olszanka, Ostrówek, Piątak,
Podgrodzisk, Podhorodnianka, Podostrówek, Pokośno,
Połomin Kolonie, Poświętne,
Rutkowszczyzna, Sucha Góra,
Tablewo, Trzyrzecze, Wólka,
Zgierszczańskie Kolonie, Żakle
opr. sierż. Kamil Kozłowski
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prawdziwe

WOJNOWCE: Biesiada Rodzinna

prawdziwk

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji
gm. Szudziałowo wraz z Radiem Jard zorganizowało
imprezę plenerową związaną z Dniem Dziecka. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla całych
rodzin. Na przybyłych czekały m.in. przejażdżki
konno, bryczką, starodawnym wozem, dmuchane
zjeżdżalnie, które były szczególnie oblegane przez
najmłodszych. Mieszkańcy Wojnowiec przygotowali
rozmaite przekąski. Każdy mógł spróbować pysznej,
wędzonej kiełbaski. Na fanów ekstremalnej jazdy
czekały samochody z teamu Podlaskie Dziki 4x4,
które zabierały każdego miłośnika jazdy w błocie
na przejażdżkę. Straż Pożarna przygotowała pokaz
gaszenia samochodu oraz umożliwiła zainteresowanym obejrzenie swoich samochodów wraz z osprzętem. Biesiadzie towarzyszyły występy zespołów muzycznych. Szczególnie wartą obejrzenia była wystawa

zdjęć pt. „Wiatraki Podlasia, których już nie ma". Biesiada miała
charakter dobroczynny i cały z
niej dochód przekazany zostanie
na odbudowę świetlicy wiejskiej w
Wojnowcach. Wydarzenie zostało
dofinansowane przez Zarząd Powiatu Sokólskiego.
Ł. Mucuś, P. Białomyzy

Festyn Rodzinny "Wdzięczni Bogu za Wolność"
Pod kościołem pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce odbył się organizowany przez parafię Festyn Rodzinny
ph. "Wdzięczni Bogu za Wolność" i była to
jego druga edycja. Oprócz dobrej zabawy,
festyn był także częścią obchodów stulecia
polskiej niepodległości. Ułani z sokólskiego pododdziału 10 Pułku Ułanów Litewskich przedstawili wydarzenia, które miały
miejsce na Sokólszczyźnie sto lat temu oraz
przybliżyli historię pułku. Nie obyło się też
bez pieśni patriotycznej. Jako że odzyskania niepodległości nie można świętować
jedynie z powagą, gdyż jest to powód do ra-

dości, na obecnych czekało wiele atrakcji.
Dmuchańce, loteria, konkursy, występu
artystyczne, pokazy służb mundurowych i
wiele innych. Edward Horsztyński

3 czerwca GOKiS w Kuźnicy zorganizował w Świetlicy Wiejskie Klimówce Pikniczek Rodzinny z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Licznie
zgromadzeni mieszkańcy, całymi rodzinami chętnie brali
udział w zabawach z Minionkiem i Myszką Minnie, zabawach z chustą, z liną czy w
meczu balonowym. Do malowania twarzy i po słodką watę
cukrową ustawiały się długie
kolejki małych i dużych. Mega
bańki mydlane przenosiły
wszystkich w bajeczny świat
marzeń. E. Rapiej GOKiS w
Kuźnicy
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Klimówka:
Pikniczek
Rodzinny

Kot Fritz

Mój miniaturowy, kieszonkowy kot Baź wpadł jak śliwka w kompot.
Dosłownie. Teraz, nie dość że wygląda jak pianka, to jeszcze tak się
lepi. Postanowiłem pójść do sklepu zoologicznego i kupić specjalny
szampon dla kotów. Ewentualnie proszek… lub kapsułki do prania (nie
wiem jak działają koty, okay?)
Pod sklepem zoologicznym zgromadziło się sporo ludzi z tabliczkami
„Stop narkotykom”, „Narkotyki twój wróg” i „Wąchasz i wstrzykujesz?
Będziesz wąchać kwiatki od spodu. I wstrzykiwać od spodu też”.
Zatrzymałem się, zamyśliłem. Baź wyjrzał ze swojej kieszonki i spytał
zaintrygowany, czy te „narkotyki” to się je.
- No nie wiedziałem, że w sklepie zoologicznym sprzedają prochy –
skomentowałem głośno.
- Prochy?! A gdzie, panie! – krzyknął facet z koszulką „NIE JESTEŚ
moją kokainą” – Chodzi o kocimiętkę. Sprzedają ją w biały dzień i
narkotyzują koty!
- To łamanie praw zwierząt! – zawtórowała kobieta z wytatuowaną pacyfką na czole – I pozbawianie ich godności.
- Ja przepraszam bardzo, ja jako zwierzę mogę zapewnić, że żadnej godności nie mam – oznajmił Baź z niemal wszystkimi wadami wymowy.
Wszyscy przestali głośno skandować. Zaparzyli się na moją kieszeń.
No cholera, ja tego kota nie wykąpię, a spiorę…
- Może, ale każde zwierzę ma swoje prawa! – warknęła kobieta.
- A ja przepraszam bardzo, a kto te prawa zwierząt ustalił? – zainteresował się kot.
- No, ludzie…
- Toż to bezprawie! – zapiszczał Baź – To zwierzęta powinny ustalać
własne prawa.
- Zwierzęta?! – oburzyła się pacyfistka – Zwierzęta nie mają prawa ustalać własnych praw! Zresztą i tak by je pewnie spisały kupą na liściu!
- A kto ustalił, że nie możemy ustalać?!
- No my!
- Przecież to łamanie praw zwierząt!
- Wcale nie!
- Niby dlaczego nie?
- Bo tak ustaliliśmy!
Dyskusja trwałaby jeszcze długo, gdyby nie zjawienie się pięciu dachowców. Wszyscy umilkli, gdy zobaczyli pięć kotów idących w równej linii. Nagle, zwierzęta stanęły na tylnych łapach. Błysnęły pazury
i pistolety maszynowe. Rozległ się huk pocisków. Wszyscy zaczęli się
rozbiegać, a ja stałem jak wryty, obserwując deszcz łusek i odłamków
szkła. Jeden z kotów rzucił do wnętrza sklepu koktajl mołotowa (albo
MIAUołotowa, ha, ha) z kartonu po mleku. Nikt, kto znajdował się w
sklepie nie mógł przeżyć… no, pewnie poza pancernymi żółwiami.
-To rewir Puszka-Okruszka – cyngiel kociej mafii dmuchnął w lufę
karabinu. – NIKT nie sprzedaje kocimiętki bez jego zgody.
Kocur z jednym okiem i blizną przy uchu spojrzał na mnie, a raczej
na moją kieszonkę…
- Kocie chrzestny… - pokłonił się Baziowi. Cała piątka powtórzyła gest
i odeszła. Mój kot rzucił tylko, by pozdrowić od niego Puszka-Okruszka.
Patrzyliśmy na płonący sklep. Wypadł z niego sprzedawca trzymający
pod pachą żółwie i burczał, że w Nowym Jorku było bezpieczniej i
wraca robić dla Sonny’ego.
- Dobra – zdecydowałem – Zostajemy przy Garnier Fructis.
-F ructis? To owoce, co nie? To się je? – spytał Baź.
- Nie.
- Szkoda. Bo już dawno cały zjadłem. 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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Grand Prix Mazowsza
na nartorolkach
Żar lejący się z nieba nie przeszkodził skromnej ekipie narciarek
SkiTeamu Sokółka walczyć w Siedlcach o cenne trofea podczas Grand
Prix Mazowsza w biegach na nartorolkach. Po raz kolejny narciarki
z Sokółki zaprezentowały swoją
bardzo dobrą formę. W kategorii
dziewcząt klas VI i V pewnie triumfowały zawodniczki z Malawicz. W
biegu na 3 km wygrała Ela Łowczecka przed Magdą Ignatowicz
zaś o trzecie miejsce na podium

powalczyła Zuzia Czabatorowicz. W
starszej kategorii klas VII i klas II , III
gimnazjum rewelacyjnie pobiegła na
dystansie 6 km Julka Zajczyk, która
uległa jedynie starszej zawodniczce
z Siedlec zdobywając srebrny medal.
O brąz dzielnie powalczyła Kamila
Rećko. Dobrze poradziła sobie także
Weronika Czeremcha ze St. Kamionki, która stanęła tuż poza podium.
Dziękuję wszystkim dziewczynkom
za dzielną walkę w mega trudnych
warunkach. Piotr Zaręba

OŚA-V.6740.4.15.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dn. 7 czerwca 2018 r.
Powiat Sokólski

Na podstawie art. 11d ust. 5 – 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
art. i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.) Starosta Powiatu Sokólskiego zawiadamia o ponownie prowadzonym postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p. n.: „Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego
do drogi wojewódzkiej nr 673 wraz z infrastrukturą techniczną” z
jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy
następujących nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka – miasto:
Działki będące pasem drogowym pod inwestycję:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 501;
obręb ewidencyjny 0134 m. Sokółka – Kraśniany: 874.
Działki po podziale (pogrubione numery) przeznaczone pod inwestycję:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 502/1 (z podziału działki 502), 503/1 (z podziału działki 503), 504/1 (z podziału działki 504), 513/6 (z podziału działki 513/1), 514/16
(z podziału działki 514/1), 515/21 (z podziału działki 515/4),
516/35 (z podziału działki 516/27), 516/33 (z podziału działki
516/28), 516/37 (z podziału działki 516/12), 517/7 (z podziału
działki 517/6), 518/9 (z podziału działki 518/8), 519/17 (z podziału działki 519/16), 520/16 (z podziału działki 520/14), 520/18 (z
podziału działki 520/15), 520/20 (z podziału działki 520/1), 524/1

(z podziału działki 524);
obręb ewidencyjny 0134 m. Sokółka- Kraśniany: 878/1 (z podziału
działki 878), 888/1 (z podziału działki 888).
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego
adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jednocześnie realizując obowiązek określony w art. 79a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że na dzień wysłania niniejszego zawiadomienia w ocenie organu nie zostały spełnione wszystkie przesłanki zależne od strony skutkujące wydaniem
decyzji zgodnej z żądaniem strony.
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia stron w drodze obwieszczeń w Starostwie Powiatowym w Sokółce, Urzędzie Miejskim w
Sokółce w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej,
które nastąpi w dniu 08 czerwca 2018r.
W związku z powyższym w terminie do dnia 29 czerwca 2018r. w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, pok. 58, II piętro,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30 strony postępowania
mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

Dwa brązowe medale, VI miejsce w klasyfikacji klubowej…
Krynki:

Awans
do Okręgówki
„Wielki powód do radości. Nasza
drużyna piłki nożnej seniorów KS UM
Krynki awansowała do Okręgówki
pokonując 1:0 Supraślankę Supraśl.
Wielkie gratulacje i podziękowania
zawodnikom i całemu sztabowi ludzi
pracujących z zawodnikami. Serdeczne podziękowania kibicom z Krynek
i naszych gminnych miejscowości”czytamy na profilu FB Burmistrz Krynek
Jolanty Gudalewskiej. (Red.)

...oraz kolejna zdobyta kategoria w XX Mistrzostwach Woj.
Podlaskiego Juniorów (Dziewcząt i Chłopców) - Wasilków, 0103.06.2018 r. Brązowe medale dla
naszego klubu zdobyli: Aleksandra Stupak (dz8), Norbert Kopeć
(ch16). Punktowane miejsca do
klasyfikacji klubowej zdobyły: Patrycja Hapoń (dz8), Karina Miron
(dz16), obie 8. miejsca. Trzecią
kategorię szachową zdobyła Olga
Hanczaruk. Reprezentowali godnie nasz klub jeszcze: Lena Hanczaruk, Weronika Burak, Iga Miron, Gabriela Hapoń, Piotr Hapoń,
Bartosz Stupak. Te sukcesy zawod-

rozegrania (w większości przypadków) było 9 rund w tempie 30
min. + 30 s za ruch na zawodnika. Najwytrwalsi, przy szachownicy spędzili, nawet około 18 h.
Tydzień wcześniej w 2-dniowych
zmaganiach w I Memoriał im. J.
Marcinkiewicza w Janowie (2627.05.) nasz klub reprezentowali
Jerzy Obuchowicz, Robert Górka, Artur Hołownia, Piotrek,
nicy zawdzięczają, głównie
dzięki swojej systematycznej
pracy, bardzo duża w tym też,
zasługa instruktorów pracujących w naszym klubie: Instruktor FIDE Tomasz Kozłowski
(koordynator), Karol Milewski, Paweł Szymaniuk, Karol

Busiński, w 1. semestrze
pracowali również Kacper
Widelski oraz Urszula Ulecka. Należy również pamiętać o rodzicach, ich wsparciu i zaangażowaniu oraz
wytrwałości, bez których
nie było by to możliwe. Do

Gabrysia i Patrycja Hapoń,
Bartek i Ola Stupak. Najlepiej
zagrał Jerzy Obuchowicz - II
msc w swojej kat. i VI w kat.
Open. Gabrysia, Piotrek i Ola
wywalczyli III kat. Blisko II
kat. był nasz wiceprezes Robert
Górka. Wszyscy zdobyli cenne
doświadczenie. Gratulujemy!
Wojciech Zajkowski

- ZŁOMOWANIE AUT
- ZAŚWIADCZENIE
DO WYREJESTROWANIA
- POMOC DROGOWA

SOKÓŁKA tel. 600 486 444

9 czerwca – Noc Bibliotek ‘’Bajkolandia’’, start godz. 17.00, plac przed kinem Sokół, ogrom atrakcji dla
małych i dużych, zakończenie o 20.00 z Karawaną bez Granic
10 czerwca - Klub Historyczny im. kpt Fr. Potyrały "Oracza" i SKK SOKÓŁ zapraszają na kolejny rajd rowerowy z historią w tle ph. NA SZLAKU PAMIĘCI GRANICA 1944-48 I NIE TYLKO. Trasa liczy ok. 70
km po drogach asfaltowych i szutrowych. Podczas rajdu porozmawiamy o wydarzeniach jakie rozegrały
się na tych ziemiach w latach 1944-48 i nie tylko. Na uczestników czekają ciekawe historie i przepiękne
krajobrazy Ziemi Sokólskiej. Startujemy o godz. 9:00 z parkingu przy Starostwie Powiatowym.
11 czerwca - DZIEŃ RODZINY w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce, od godz. 14: animacje i dmuchany plac zabaw; gra terenowa na terenie szkoły; zabawy sportowe, fotobudka.
11-13 czerwca Festiwal Bez Granic w Różanymstoku - program s. 6
17 czerwca - 2. Sokoli Bieg, start godz.8:30 , plac przed kinem ‘’Sokół’’, www.elektronicznezapisy.pl
23-24 czerwca - Dni Truskawki w Korycinie
27-30 czerwca – Warsztaty wokalne ph. ‘’Kocha, lubi, szanuje…’’ w SOKU-u - piosenki z międzywojnia, ludowe,
obyczajowe itp.,koncert finałowy w kinie ‘’Sokół’’ 30.06., godz.18:00
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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
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