Dąbrowa Białostocka

s.8

................................

wieści z Ozieran Małych

BOMBUSY

nr 113/2018
POWIAT SOKÓLSKI 6 lipca 2018 r. BEZPŁATNY TYGODNIK

czy ozierańskie trzmiele

s.9

s.6

Plener Malarski po raz trzeci
TADEUSZ KLIMOWICZ - Co nam w duszy gra?

EURO
PARADA
Orkiestr
Dętych s.7

s.4

S.11

Rocznica bitwy nad Sokołdą

www.infosokolka.pl

6 lipca 2018 r.

Złoty Jubileusz Kapłaństwa księdza Wacława Lewkowicza

W Dąbrowie Białostockiej odbyła się uroczysta msza święta konclebrowana z okazji Złotego
Jubileuszu
Kapłaństwa

księdza Wacława Lewkowicza. Przewodniczył
jej sam jubilat, homilię
zaś wygłosił ks. Tomasz
Sulik. Wraz z jubilatem
mszę świętą sprawowali:
ks. Andrzej Kramkowski,
ks. prałat Jan Nieciecki,
ks. Ryszard Winkiewicz,
ks. kanonik Józef Kuczyński,
ks. prałat Tadeusz Krahel,
ks. infuat Adam Krasiński i
ks. Jerzy Rydzewski SDB.
Ks. inf. Adam
Krasiński, Delegat Arcybiskupa
Metropolity Białostockiego
ds.
Sakramentów,
nałożył Jubilatowi
wianek, symbol
wierności kapłańskiej i zaślubin

Duchownego w Białymstoku. W roku 1968 przyjął święcenia kapłańskie.
W 1973 r. ukończył teologię na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim.
Posługę kapłańską jako

wikariusz sprawował w
parafii Wniebowzięcia
NMP w Białymstoku
(lata 1973-1976), pełnił
funkcję notariusza ku-

rii arcybiskupiej
(lata 1977-1987).
W latach 19872000 był proboszczem parafii św. Rocha w Białymstoku,
od 2002 jest proboszczem parafii św.
Stanisława Biskupa
Męczennika w Dąbrowie Białostockiej.

z Bogiem oraz krzyż, znak
zwycięstwa. W uroczystości
uczestniczyło wielu księży,
przedstawiciele władz samorządowych, parafianie i
goście.
Ksiądz prałat Wacław
Lewkowicz, urodził się 4
grudnia 1944 r. w Brodach
koło Białegostoku. Jest absolwentem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium

E.Ł.Radkiewicz

Hipoterapia i rekreacja z koniem na półkoloniach
W Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka
w Sokółce trwają półkolonie letnie, których
organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod
Skrzydłami”.
Uczestniczy w nich grupa 21
podopiecznych stowarzyszenia.

doskonalenie równowagi,
koordynacji, orientacji w
schemacie ciała, poczucia
rytmu w trakcie jazdy konnej, rozwijanie wrażliwości

na piękno otaczającej przyrody, budowanie właściwych postaw: koleżeństwa
i pomocy innym.

przygotowane warsztaty
cyrkowe, w których wszyscy z niezwykłym entuzjazmem i ciekawością wzięli
udział, oraz wiele zabaw i
gier integracyjnych. Dzie-

W ramach wakacyjnego
wypoczynku dzieci miały możliwość uczestnictwa w dwóch rekreacyjno-rehabilitacyjnych
wyjazdach do Gospo-

darstwa Agroturystycznego - Stadniny Koni
w Kraśnianach w dn.
27.06.2018 r. i 4.07.2018
r. Celem wyjazdów było:
wykorzystanie hipoterapii do korygowania
postawy ciała, usprawnianie ruchowe i intelektualne podopiecznych,
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Nasza grupa została bardzo ciepło przyjęta przez
gospodarzy
stadniny,
którzy specjalnie dla nas
przygotowali niesamowite atrakcje. Dzieci zostały
oprowadzone po gospodarstwie i stadninie, zapoznane z przebywającymi tam zwierzętami,
które można było głaskać i przytulać. Każdy
uczestnik miał możliwość bliskiego kontaktu
z koniem w formie przejażdżki pod czujnym
okiem
instruktorów.
Również dzieci dowiedziały się, że z imieniem
każdego konia wiąże się
jakaś ciekawa lub zabawna historia. Prawdziwą
niespodzianką
były:

ci miały możliwość nauki
trudnej sztuki chodzenia
po linie oraz żonglerki
piłeczkami, talerzykami

czy maczugami. Mogły
spróbować swych sił w
chodzeniu na szczudłach
czy w zabawach z diabolo.
Miłym integracyjnym akcentem było wspólne ognisko z pysznymi
kiełbaskami, przy
którym nie zabrakło rozmów oraz
wymiany koleżeńskich wrażeń i
doświadczeń. Zajęciom w stadninie towarzyszyły
niezwykłe emocje
i radość uczestników, które po powrocie do Sokółki
jeszcze długo im
towarzyszyły.
Beata
Boguszewska
Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Osób
Niepełnosprawnych „Pod
Skrzydłami”

gdzie
warto
być

?

4-9.07 Warsztaty plastyczne dla młodzieży w tym
niepełnosprawnej
przy
Domu Plenerowym Dolina Łosośny państwa Heleny i Leonarda Drożdżewiczów (Puciłki 12) godz.
10:00-16:00
7.07. Mecz JagielloniaWigry godz.11:00 , Stadion OSIR
07.07 ‘’Nocne Misteria
Leśne’’- w poszukiwaniu
kwiatu paproci; 21:0022:00 Zbiórka, 22:00-24:00
spacer po leśnych ostępach, 24:00:…..—gawędy
przy ognisku; Poczopek
08.07 Przysięga Żołnierzy OT godz.10:00 Kościół PW. Św. Antoniego
Padewskiego; godz.11:30
Przysięga Wojskowa ul.
Grodzieńska 47
14.07 Ognisko integracyjne organizowanie przez
Zarząd Koła Emerytów,
Inwalidów i Rencistów
w Krynkach oraz Gminny Ośrodek Kultury w
Krynkach godz.16:00, plac
za GOK Krynki ul. Grodzieńska 7
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Podsumowanie zajęć w SOSW w ramach projektu
pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”
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.

Zajęcia wyrównawcze z technologii
gastronomicznej z towaroznawstwem
Uczniowie klasy II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Nr 3 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce
kształcących się w zawodzie „Kucharz” uczestniczyli w dodatkowych zajęciach wyrównawczych z przedmiotu zawodowego –
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem w ramach projektu: „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poruszana tematyka zajęć była zgodna z podstawą programową w
zawodzie „Kucharz” oraz dostosowana do potrzeb i możliwości
uczniów. Formy pracy były różnorodne: indywidualna, grupowa
i zbiorowa. Wykorzystywane były pomoce naukowe i materiały

Dawna Sokólszczyzna

Kurhany starożytne
w Jasionowej Dolinie
(gm. Janów)

Jasionowa
Dolina
(gm. Janów). W ciągu II
wieku n.e. przez tereny
północno-wschodniej
Polski przeszli w swej
wędrówce z północy na
południowy wschód germańscy Goci, a później
Gepidzi (lata 230-310).
Podążali oni w kierunku
Morza Czarnego, zwabieni bogactwem i blaskiem
antycznego południa. Pod

ich wpływem wytworzyła
się na naszych terenach tzw.
kultura wielbarska z charakterystycznymi wytworami,
obyczajami, a w szczególności monumentalnymi grobowcami zwanymi kurhanami rostołckimi (nazwa od
Rostołt, gm. Juchnowiec).
Kurhany były zbudowane z
zewnętrznego płaszcza kamiennego o zaklęśniętym
wierzchołku, pod którym
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pomocnicze. Dzięki tym zajęciom w
znaczącym stopniu zostały wyrównane
braki w wiedzy z przedmiotu, co miało odzwierciedlenie
w przeprowadzonym
teście wiedzy na zakończenie zajęć.
Uczniowie zdają
sobie sprawę z tego,
że podbudowa teoretyczna w zakresie
gastronomii jest niezbędna, by dobrze i z
pełną świadomością
wykonywać zadania
zawodowe praktyczne. Wiedzą, że kucharz powinien być
przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań zawodowych, takich
jak przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. W zakładzie
gastronomicznym kucharz przyjmuje
surowce żywnościowe i zabezpiecza je
przed zepsuciem, w odpowiedni sposób
je magazynując lub utrwalając. Ocenia i
dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną

i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Stosuje różne metody
obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów i do ekspedycji
potraw wykorzystuje urządzenia gastronomiczne. Wykańcza potrawy i
napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy
w zakresie aranżacji potraw i napojów. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo
zdrowotne sporządzanych potraw
i napojów, przestrzegając procedur
obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Stale aktualizuje swoją wiedzę
i doskonali umiejętności zawodowe
szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii
stosowanych w gastronomii.
Uczniowie mają dużą motywację do nauki. Zdają sobie sprawę, że
w przyszłości czeka ich egzamin zawodowy, który, żeby zdać -potrzebna
jest szeroka i utrwalona wiedza. Dyplom potwierdzający kwalifikację w
zawodzie „Kucharz” będzie furtką do
przyszłej pracy zawodowej i wykonywania wymarzonego zawodu. Odpowiedni poziom wiedzy zawodowej
przyczyni się do podniesienia poziomu ich umiejętności zawodowych, a
tym samym zapewni im możliwości
sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
Bożena Mróz

Miejsca

opr. Grzegorz

Ryżewski*

znajdowało się jądro
kamienne, ułożone z
reguły na planie kolistym z kilku warstw
kamieni na dawnym
poziomie
gruntu.
Obsypane ono było
ziemią,
tworzącą
zewnętrzną
część
nasypu. Częstokroć
architektura
tych
kurhanów rozbudowana była wieńcem
pojedynczych, ściśle
dopasowanych kamieni, które otaczały
w odległości kilku
metrów kamienne
jądro. "Kurhany tego
typu zawierały pojedyncze pochówki
szkieletowe, pomieszczone
w głębokich jamach liczących do 3,5 m. głębokości
(np. Rostołty, Dmochy Rodzynki) lub bezpopielnicowe pochówki ciałopalne w
płytkich zagłębieniach (np.
Jasionowa Dolina w pow.
sokólskim, Kruszewo, Kutowa, Kotłówka w pow. hajnowskim). Te imponujące
rozmiarami mogiły, wznoszone na naszym obszarze

do V wieku n.e., tworzą grupę kurhanów „książęcych”,
kryjących szczątki naczelników rodowo plemiennych" –
stwierdzała Danuta Jaskanis.
Do grobu wkładano biżuterię wykonaną z metali szlachetnych, naczynia brązowe
i szklane, kociołki brązowe,
brązowe zestawy do picia
wina oraz inne przedmioty
luksusowe, często pochodzące z prowincji imperium rzymskiego. Obok
tych nielicznych kurhanów
znajdowały się liczne groby
płaskie, głównie ciałopalne,
słabiej wyposażone, pozbawione broni i przedmiotów
żelaznych.
Na terenie gminy Janów tego typu cmentarzysko kurhanowe znajduje się
w miejscowości Jasionowa
Dolina, położone w widłach

rzek Kumiałki i Kamionki,
około 250 m na północny wschód od zabudowań
wsi. W latach 1956-60 archeolodzy przekopali sześć
kurhanów z pojedynczymi
pochówkami
ciałopalnymi. Prowadzący tu badania
Jan Jaskanis tak opisywał
cmentarzysko:
"Kurhany
rozmieszczone są na krawędziach półwyspu w dwóch
równoległych rzędach po
sześć w każdym z nich.
Kurhany te w planie koliste są dwojakiego rodzaju:
a) duże, średnicy 20-24 m.,
wys. 1,5 -2m z widocznym
na ich powierzchni płaszczem kamiennym, posiadają po środku miskowate
zaklęśnięcia; b) małe, średnicy 2-3 m, wys. 20-40 cm
– ledwo widoczne jedynie
dzięki zachowaniu się płasz-

czy kamiennych. Spośród
ośmiu dużych kurhanów
jedynie trzy zachowały się
w stanie nienaruszonym,
a jeden zniszczony całkowicie przez głęboki wykop
gospodarski. (…) Jeden z
kurhanów dużych (nr 10)
częściowo
uszkodzony
został zbadany całkowicie". Archeolog ten odnalazł w kurhanie resztki
stosu, małe naczynie gliniane z pokrywą, brązowe
zakończenie pasa, duży
fragment brązowej fibuli
kuszowatej oraz brązowe
okucie. Niebogate wyposażenie badanego kurhanu świadczy zapewne o
tym, że wcześniej został
on zrabowany.
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa
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Tadeusz Klimowicz - co nam w duszy gra - rzeźba
Rzeźba ludowa od
dawna istniała w polskiej
tradycji. Motyw świętych
postaci widzianych oczami
lokalnych twórców ludowych był głęboko zakorzeniony w życiu głównie
mieszkańców okolicznych
wsi. Wiązał się ściśle z wierzeniami miejscowych ludzi
i ich wizją postrzegania otaczającego świata. Już w epoce
romantyzmu nawiązywano
do wierzeń i kultury ludowej.
Wielcy polscy poeci tacy, jak
Adam Mickiewicz, w swoich
dziełach pisali o wierzeniach
i tradycji ludowej. Wierzono,
że św. Roch opiekuje się bydłem, a św. Jan Nepomucen
strzeże od powodzi. Wizerunki św. Jana Nepomucena
miejscowa ludność stawiała

nad wodą. Najważniejsze
jednak miejsce w kulcie zajmowali Jezus Chrystus i Maryja. To ich figurki pojawiały
się najczęściej. Okoliczna
ludność głęboko wierzyła, że

postacie świętych ukryte pod
drewnianymi figurkami pomagały potrzebującym, a także strzegły przed różnymi nieszczęściami. Figurki świętych
wyrzeźbione przez lokalnych
artystów-samouków,
tzw.
świątki stawiano
w przydrożnych
kapliczkach albo
na rozstaju dróg
podobnie
jak
krzyże. Dziś mieliśmy wyjątkową
okazję powrócić
realnie do tych
ludowych wierzeń. Wchodząc
do mieszkania pana Tadeusza
Klimowicza, od razu przed
drzwiami, które są swoistą wizytówką artysty, zobaczyłam
wyrzeźbioną w drewnie, piękną koładkę. Dalej idąc w głąb
mieszkania, miałam wrażenie,

Sesja Rady Miejskiej w Sokółce
LXXXVI Sesja Rady
Miejskiej w Sokółce zwołana została w trybie
nadzwyczajnym w celu
powzięcia uchwał. Omówieniu i głosowaniu miał
zostać poddany projekt
uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Sokół-

ka na 2018 rok oraz projekt
uchwały w sprawie rozwiązania Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów
„EURO-SOKÓŁKA” sp z
o. o. z siedzibą w Białymstoku. Udział w sesji wzięło
18 radnych.
Istotą zmiany był zapis o przeznaczeniu kwoty
180 tysięcy zł na nowe zadanie inwestycyjne, jakim
jest wykonanie drenażu
przy bloku komunalnym i
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bloku socjalnym przy ulicy
Majowej w Sokółce i budowa
studni odsączającej. Środki
pochodziły z funduszy niewykorzystanych w ramach
wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego. Projekt uchwały został powzięty zdecydowaną

większością głosów (14 głosów „za”).
Rada Miejska nie zajmowała się natomiast projektem
uchwały w sprawie „EURO-SOKÓŁKI”. Sytuację przedstawiła Danuta Kowalczyk,
radca prawny Urzędu Miejskiego: „W chwili obecnej
spółka nie posiada władz,
nie posiada rady nadzorczej
i zarządu ze względu na to,
że wszystkie osoby, które
pełniły funkcję, złożyły re-

że znalazłam się na chwilę w
muzeum sztuki ludowej. Galerię prac pana T. Klimowicza przedstawiliśmy na wielu
zdjęciach.
Jak zaczęła się Pana
przygoda z rzeźbą i kiedy
odkrył Pan w sobie pasję
rzeźbienia?
Zacząłem rzeźbić gdzieś w latach 70. Po pracy, kiedy miałem wolny czas, sięgałem po
dłuto i w kawałku lipowego
drewna rzeźbiłem. Tak zaczęła się moja pasja rzeźbiarska,
która pozostała do dziś.
Pana rzeźby wyraźnie
nawiązują do tematyki sakralnej, często pojawia się w
nich motyw świętych postaci,
z czego czerpie Pan wzorce i
inspiracje do swoich prac?
Wzoruję się głównie na małych obrazkach przedstawiających święte postacie. Mam
w głowie moją własną ich
wizję, a później staram się to
przełożyć na drewno. Czę-

zygnację. Z uwagi na to, że
spółka ciągle funkcjonuje
w obrocie, Sąd Rejonowy w
Białymstoku postanowieniem z 10 stycznia 2018 roku
wyznaczył kuratora, którego
zadaniem jest zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia
wspólników w celu wyłonienia rady nadzorczej, ewentualnie podjęcia uchwały w
sprawie rozwiązania spółki. I takie zgromadzenie
wspólników, nadzwyczajne
zgromadzenie wspólników,
zostało zwołane na dzień 6
lipca tego roku.”
Rada Miejska zdecydowała się skierować sprawę
na ręce kuratora, który jest
uprawniony do wystąpienia

do sądu z żądaniem rozwiązania spółki. Losy spółki zostaną przesądzone prawdopodobnie jesienią tego roku.
EŁR

sto też uczestniczę w wielu
warsztatach plenerowych organizowanych przez różne instytucje kulturalne i tam także
widzę wiele ciekawych rzeczy,
które mnie inspirują. Podczas
jednego z takich warsztatów
musiałem wyrzeźbić postaci i
sceny z ich życia na podstawie
przeczytanej baśni czy legendy.
W Pana pracach jest
również wątek świecki, bardzo wiejski, tj. siewcy, człowieka z fajką czy grajka z
akordeonem z kapeli wiejskiej, skąd się wzięły takie
inspiracje?
Od zawsze podobały mi się
prace wykonane przez twórców ludowych, które widziałem na półkach „CEPELII”.
Lubiłem się im przyglądać,
podziwiać. Pochodzę ze wsi i
od najmłodszych lat widziałem, jak wygląda życie na wsi,

jakie prace wykonuje się na
polu i w domu. Później obrazy z życia odzwierciedlałem w
drewnie.
Ma Pan bogaty zbiór
dyplomów, które są nagrodą
i wyróżnieniem za udział w
wielu konkursach, wystawach, warsztatach rzeźbiarskich o różnorodnej tema-

tyce. Czy mając w swoim
dorobku artystycznym tak
wiele prac rzeźbiarskich,
współpracuje Pan z muzeami w naszym regionie?
Owszem, często uczestniczę

Spotkanie z afrykańską przyrodą

w warsztatach i wystawach organizowanych
przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
w Wasilkowie. Moje
prace można również
zobaczyć w Muzeum
Podlaskim w Białymstoku.
		
Jaki rodzaj drewna wykorzystuje Pan
w swoich rzeźbach?
Głównie jest to lipa i
topola, ponieważ ten
rodzaj drewna jest najbardziej miękki i plastyczny, łatwo poddaje
się obróbce rzeźbiarskiej.
Mimo tak wielkiego talentu jest Pan osobą bardzo skromną. Nie lubi Pan
opowiadać o swoich artystycznych
osiągnięciach.
Serdecznie dziękuję za
rozmowę i życzę dalszych,
wspaniałych prac. Jestem

dumna, że w moim mieście
mieszkają tak utalentowani
ludzie.
rozmawiała
I.A. Czaplejewicz

jącym go ludziach i zwierzętach.
Piotr
Białomyzy

Najmłodsi miłośnicy
podróży mieli okazję spotkać się w kinie „Sokół”
z podróżnikiem i fotografem przyrody, Robertem Gondkiem. Miłośnik
Afryki opowiadał z pasją
o tajemniczym i ciekawym
kontynencie, o zamieszku-

Dni Nowego Dworu
Mieszkańcy Nowego Dworu obchodzili dni
swojej miejscowości. Uro-

czystość rozpoczęła się nabożeństwem w cerkwi pw.
św. Mikołaja, a następnie
mszą w kościele pw. św.
Jana Chrzciciela.
Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na
pokaz walk bokserskich

i koncerty zespołów.
Walki bokserskie zaprezentował klub UKS
Boxing Sokółka z trenerem Tomaszem Potapczykiem.
Gwiazdami wieczoru były
zespoły Power Play oraz
After Party, publiczność
bawiła się świetnie. Mimo

niesprzyjającej pogody w
Nowym Dworze pojawiły się tłumy ludzi.
tekst: K. Galej
fot.
Nowodworski Ośrodek

INFO Sokółka nr 113/2018

www.infosokolka.pl

6 lipca 2018 r.

KOLONIE dla dzieci rolników.

we, ogniska integracyjne oraz wycieczki krajoznawcze po parkach krajobrazowych Pojezierza
Suwalsko-Augustowskiego.
„Chcieliśmy dać szansę dzieciom z terenów
wiejskich na aktywną formę spędzenia wolnego
czasu, a jednocześnie pokazać piękno Pojezierza Augustowskiego” - mówi Daniel Supronik,
Prezes Stowarzyszenia Towarzystwo „Ziemia
Sokólska”.
W charakterze partnera inicjatywy występuje również Powiat Sokólski na czele ze
Starostą Piotrem Rećko: „Jest to świetna forma
spędzenia wakacji, gdyż jesteśmy świadomi faktu, że dzieci z terenów wiejskich mają trudniejszy
dostęp do tego typu form aktywnego wypoczynku”.
W imieniu Organizatorów zachęcamy do
uczestnictwa w koloniach.
Termin złożenia niezbędnych dokumentów upływa 16.07. br., o godz. 12.00. Szczegółowe informacje na temat warunków naboru
uczestników kolonii oraz niezbędne dokumenty
rekrutacyjne dostępne są pod adresem: www.infosokolka.pl/artykul,kolonie-2018r.html, http://
sokolka-powiat.pl/2018/06/15/kolonie-2018/.
Informacje można również uzyskać bezpośrednio u Organizatora kolonii pod nr 783 583
930. Red.

REKRUTACJA do 16.07

Jeszcze można sie zapisać na kolonie organizowane
przes Stowarzyszenie Towarzystwo „Ziemia Sokólska”,
które organizuje wypoczynek letni w formie kolonii
dla dzieci rolników, objętych rolniczym systemem
ubezpieczenia społecznego
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w
ramach promocji zdrowia i
profilaktyki zdrowotnej.
Całkowity koszt turnusu dla jednego uczestnika wynosi 1000 zł, w tym
kwota 750 zł zostanie pokryta ze środków Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Pozostała kwota zabezpieczona zostanie ze środków
Stowarzyszenia, wpłaty ro-

dziców i źródeł zewnętrznych.
Kolonie odbędą się
w terminie od 14.08. do
24.08.2018 r. w Augustowie, w
Hotelu Karmel (ul. Zarzecze
5). Uczestnikami wypoczynku
mogą być dzieci w wieku od 10
do 16 lat. W ramach turnusu
zapewniamy: transport, 3-4
osob. pokoje z łazienką, 5
posiłków dziennie, wykwalifikowaną kadrę wychowawców,
zajęcia w ramach promocji
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
W harmonogramie turnusu przewiduje się: wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, zajęcia w parku wodnym
i na kąpielisku otwartym, zajęcia rekreacyjno-sportowe,
rejsy statkiem białej floty, rejs
gondolami, zajęcia świetlicoOŚA-V.6740.4.15.2017

Powiat Sokólski

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z 5 lipca 2018r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1496) oraz art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017r. poz.
1257 ze zm.) Starosta Powiatu Sokólskiego informuje, że w dniu 5 lipca 2018r. wydał Burmistrzowi Sokółki decyzję odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 wraz z infrastrukturą techniczną”.
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.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty
Sokólskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego, w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Sokółce, w Urzędzie Miejskim w
Sokółce, w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej, które nastąpi
w dniu 6 lipca 2018r.
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ASF nie daje za wygraną
W związku z przeprowadzonym dnia 20 czerwca 2018 r. posiedzeniem
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sokółce z wniosku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce informującego o stwierdzeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w jednym z gospodarstw
rolnych, zlokalizowanym na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, dnia 28
czerwca 2018 r. Starosta Sokólski Piotr Rećko spotkał się z przedstawicielami
kół łowieckich z terenu powiatu sokólskiego, Prezesem Polskiego Związku
Łowieckiego – Zarządu Okręgowego w Białymstoku, przedstawicielami Nadleśnictw Czarna Białostocka, Knyszyn i Biebrzańskiego Parku Narodowego,
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sokółce oraz grupą zainteresowanych
rolników.
Powyższe spotkanie podyktowane było wzrostem zagrożenia terenów
obwodów łowieckich afrykańskim pomorem świń (ASF). Omówiony został
temat konieczności przeprowadzenia odstrzału sanitarnego dzików w celu
zahamowania rozszerzania się wirusa na inne obszary, a tym samym wykonania Rozporządzenia Nr 01/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w

Sokółce z dnia 17 maja 2018r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na
terenie powiatu sokólskiego (Dz. Woj. Podl. Z 2018r. poz. 2334).
Zgłoszono również do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego postulat w sprawie przeprowadzenia w promieniu 10 km do ogniska
wystąpienia afrykańskiego pomoru świń ASF u świń przeszukania terenu w
celu odnalezienia ewentualnych, padłych dzików i ich szczątków lub przeszukania całej nowo wyznaczonej strefy zagrożenia (niebieskiej).
Podyktowane jest to realnym zagrożeniem ponad 80 gospodarstw rolnych hodujących ponad 2600 sztuk trzody chlewnej w tym rejonie.
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Plener Malarski po raz trzeci
Trzeci rok z rzędu
w Puciłkach rozgościli
się artyści. Rozpoczął się
kolejny Międzynarodowy
Plener Malarski «Dolina
Łosośny» pod honorowym patronatem Starosty Sokólskiego Piotra
Rećko. Malarze z Polski
i zagranicy pracują w
Domu Plenerowym Państwa Heleny i Leonarda
Drożdżewiczów. Oczywiście mają do dyspozycji
bliższą i dalszą okolicę.

W trakcie
pleneru odbywają się także
warsztaty plastyczne, skupione głównie
na przedstawianiu natury
za
pomocą
tradycyjnej
techniki olejnej na płótnie.
Przypomnijmy, że plenery w DoliOŚA-V.6740.5.2.2018

Powiat Sokólski

nie Łosośny zainicjowała
Wiktoria Tołłoczko-Tur,
pochodząca z Tołoczek na
Grodzieńszczyźnie białostocka malarka i konserwator dzieł sztuki, która
z miłości do swojej małej
ojczyzny postanowiła pokazać ją swoim przyjaciołom - artystom z całego
świata. Plenery dają możliwość wymiany doświadczeń, spotkania artystów z
odległych zakątków Polski
i świata, a przede wszystkim tworzenia w otoczeniu
dziewiczej natury i czerpa-

Humanistycznych
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego. Innych
artystów
przedstawialiśmy Państwu w zeszłym roku,
ale wkrótce
przybliżymy
również ich
sylwetki.
Wśród osób, które zdecydował się wziąć udział w

nia z niej inspiracji.
Artystów z roku na
rok przybywa, są też nowi
uczestnicy warsztatów. W
tym roku po raz pierwszy
na Plener w Puciłkach zawitał Andrzej Szczerbicki,
kierownik Galerii ES w
Międzyrzecu, od blisko 20
lat organizujący Ogólnopolskie Plenery Malarskie
w okolicach Międzyrzeca,
sam również maluje. Pan
Andrzej ukończył historię
sztuki na Wydziale Nauk

warsztatach plenerowych
jest między innymi bardzo
obiecujący młody artysta
Jakub Horosz, uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych
w Białymstoku, przyszły
technik grafiki i poligrafii
cyfrowej. Kuba mimo młodego wieku realizuje się w
tylu dziedzinach, że trudno
je wszystkie spamiętać. Od
decoupage, origami, kwiatów z krepiny włoskiej poprzez rysunek ołówkiem,
markerami, grafikę kom-

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z dnia 5 lipca 2018r.

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 11d ust. 5 i
6- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017r. poz. 1496) w postępowaniu
administracyjnym dotyczącym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Rozbudowa 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, zostały zgromadzone dowody w sprawie.
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), 513/6 (z podziału działki 513/1), 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
2524/11), 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 Gminy Sokółka 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 obwieszczenia, które nastąpi w dniu 6 lipca 2018r.
W związku z tym zainteresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul.
Piłsudskiego 8 pok. 58 II piętro wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do dnia 27 lipca 2018r.

puterową, cosplay, który
łączy w sobie projektowanie strojów, rzeźbę i krawiectwo - Jakub sam projektuje i wykonuje swoje
kostiumy. Wykonuje też
niesamowite, bardzo realistyczne charakteryzacje imitujące makabryczne rany. Dla odmiany
maluje również akwarelą, uznawaną za najdelikatniejszą, a zarazem
najtrudniejszą technikę
malarską. Na plenerze
po raz pierwszy próbował swoich sił w technice
olejnej, zapytaliśmy go o
pierwsze wrażenia.
J.H.: Sporo brudu
na pewno. Dużym plusem jest to, że można
nakładać nieskończenie
wiele warstw farby, mieszać je ze sobą, bo schnie
dość długo. Gorzej, jak
chce się zrobić coś szybko, bo trzeba poczekać,
aż niektóre fragmenty
przeschną, żeby nałożyć
czysty kolor. W sumie
ma to coś wspólnego z
programami komputerowymi, w których używa
się warstw.
Do rozmowy z Jakubem Horoszem jeszcze
wrócimy. Chęć udziału
w warsztatach zapowiedzieli znajomi Kuby «drukarze» z Technikum
Elektrycznego w Białymstoku. Z pewnością porozmawiamy również z
nimi o ich pasjach.
PAZ

6

INFO Sokółka nr 113/2018

6 lipca 2018 r.

Europarada Orkiestr Dętych
Za sprawą XVI Europarady Orkiestr Dętych w Centrum Europy,
Suchowola
zamieniła
się w barwny korowód.
Ulicami
miasteczka
przemaszerowało osiem
grup muzyków prowadzonych przez piękne,
uśmiechnięte mażoretki. Tym razem tłumy
mieszkańców Suchowoli
oraz przyjezdnych podziwiały kunszt: Wzorowej
Orkiestry Dętej Szkoły
Muzycznej w Porzeczu
(Białoruś),
Wzorowej
Orkiestry Dętej Szkoły
Artystycznej w Wilejce
(Białoruś), Dziewczęcej
Orkiestry Dętej z Rzeszo-

wa, którą tworzą wyłącznie
dziewczęta, Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Wasilkowa, Orkiestry Dętej
Złote Surmy z Kałusza
(Ukraina), Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Zambrowa i oczywiście
Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Suchowoli. Europaradę rozpoczął tradycyjnie
gwieździsty przemarsz orkiestr ulicami miasta pod
Łuk Papieski i głaz symbolizujący geograficzny środek Europy. Tam nastąpiło
uroczyste otwarcie XVI
Europarady.
Następnie
przemaszerowano na plac
pod ZS w Suchowoli, gdzie
grupy
zaprezentowały
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musztrę artystyczną. Drugi dzień XVI Europarady
Orkiestr Dętych w Suchowoli rozpoczął przemarsz
orkiestr dętych. Spod Łuku
Papieskiego i głazu symbolizującego geograficzny
środek Europy zespoły
wraz z widzami udały się
na plac pod Zespołem
Szkół w Suchowoli, gdzie
odbyły się koncerty estradowe i prezentacje choreograficznych układów
taneczno-marszowych do
muzyki orkiestr dętych.
W programie zaplanowano również konkurs Miss
XVI Europarady, koncert
orkiestry międzynarodowej (Euroorkiestry) oraz
koncert zespołu ENEJ.

www.infosokolka.pl

P.A. Zalewska
E.Ł. Radkiewicz
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Dąbrowa Białostocka

DOBRE STRONY POWIATU

Modernizacja Indywidualnych
źródeł ciepła oraz montaż efektywnego
energetycznie oświetlenia
W dniu 25.06.2018
roku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku
została podpisana umowa
o dofinansowanie projektu
pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła
oraz montaż efektywnego
energetycznie oświetlenia
na terenie Gminy Dąbrowa
Białostocka”.
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014
– 2020Osi Priorytetowej V.
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie
niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem
BOF.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 493 007,28 zł.,

całkowite wydatki kwalifikowalne to kwota 1 493 007,28
zł., w tym dofinansowanie z
EFRR – 970 454,69 zł.
W ramach projektu planuje się likwidację kotłowni
węglowych w 12 budynkach
mieszkalnych na terenie
miasta Dąbrowa Białostocka i zastąpienie ich kotłami
na pellet oraz modernizację oświetlenia ulicznego
na terenie miasta Dąbrowa
Białostocka, tj. wymianę 711
opraw oświetlenia ulicznego
na oprawy typu LED z indywidualnym sterowaniem
oprawami.
Celem projektu jest poprawa stanu środowiska, w
tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej, poprzez
wprowadzenie elementów
gospodarki
niskoemisyj-

nej. Cele pośrednie projektu to poprawa warunków
oświetleniowych poprzez
zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców i kierowców,
poprawa sytuacji finansowej Gminy dzięki oszczędnościom uzyskanym na
oświetleniu miasta, poprawa
efektywności energetycznej urządzeń infrastruktury
miejskiej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zapotrzebowania na
energię elektryczną, poprawa wizerunku i atrakcyjności gminy.
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 30.08.2019 r.

Konkurs
Dziennikarski

Urząd Miejski
w Dąbrowie Białostockiej

Sportowe rozpoczęcie wakacji

1 lipca na stadionie miejskim w Dąbrowie odbył się turniej piłki nożnej "Sportowe
rozpoczęcie wakacji". W zawodach wzięli udział miłośnicy piłki nożnej z różnych
miejscowości powiatu sokólskiego i augustowskiego oraz jedna drużyna z Białegostoku. Kilka godzin rywalizacji przyniosło następujące rozstrzygnięcia:
1. miejsce zajęła druży- na 4 Fun Sokółka,
2. miejsce: FC Augustów,
3. miejsce: Perła Białystok,
4. miejsce: FC Sztabin.
Nagrodziliśmy również najlepszych uczestników zawodów: strzelca - Kamila Maksimczyka (4 Fun), bramkarza - Karola Pawłowskiego (Perła) oraz zawodnika turnieju - Arkadiusza Olichwiera (FC Augustów).
M-GOK w Dąbrowie Białostockiej
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Wszystkie informacje na temat konkursu można uzyskać
wchodząc na stronę internetową www.pedek.pl

"Kopia doskonała"
Małgorzata
Rogala

Półka z KSIĄŻKAMI
Śledcza, jakiej nie znajdziecie na kartach innych kryminałów!
Dominika otrzymuje zlecenie wyjazdu do Lyonu w celu skopiowania jednego z obrazów. Po skończonej pracy obraz znika, a kopistka
nie wraca do Polski. Gdy jej babcia otrzymuje zdjęcie wnuczki na tle
słynnego lyońskiego muralu, jest przekonana, że to zakamuflowana
wiadomość. Prosi o pomoc Celinę – początkującą prywatną detektyw.
Celina wie, że decydując się na pomoc,będzie zmuszona do
walki ze swoimi fobiami i pokonania traumy, której doznała dwa lata
wcześniej. Mimo to podąża śladami kopistki. Ciągle jednak ktoś jest o
krok przed nią. Żeby tego było mało, śladem Celiny podąża pewien
tajemniczy mężczyzna…
Nowa seria polskiej mistrzyni kryminału psychologicznego!
Wyd. Czwarta Strona
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prawdziwe

BOMBUSY czy ozierańskie trzmiele
W Polsce występuje
ponad dwadzieścia gatunków trzmieli. Sporą ich część
zobaczyłempodczas jednego
krótkiego porannego spaceru w Ozieranach Małych.
Jeszcze niedawno to nie byłby dziwny fakt. Niestety, w
okresie ostatnich dwudziestu
lat liczebność tych niezwykle
pożytecznych owadów spadła o 95%, a niektóre gatunki
kompletnie wymarły, lub też
znajdują się na krawędzi zaniku. Ich obecność nie tylko
świadczy o dobrej kondycji
środowiska naturalnego, ale
także dynamicznie ją współtworzy (wiele gatunków
roślin mogą zapylać, a więc
rozmnażać krzyżowo, tylko
i wyłącznie kosmate trzmiele, o różnych wielkościach,
ubarwieniu i nawykach).
Trzmiele są większe i silniejsze od pszczół miodnych.
Bombusy (taki jest łaciński
trzon naukowej nazwy tych
sympatycznych zapylaczy)
nie konkurują z nimi, tylko
znalazły sobie wiele innych
gatunków, których kwiaty
są zbyt trudne do pokonania dla innych, mniejszych
i słabszych owadów. Właściciele grządek lub skrzynek,
gdzie rosną „lwie paszcze”,
pewnie nie raz i nie dwa
widzieli, jak gruby trzmiel
przemocą otwiera kwiatek,
wchodzi do jego „paszczy”,
a następnie wydobywa się na
wierzch umorusany żółtym
pyłkiem na całym swoim
owłosionym korpusie. To
tylko jeden z przykładów.
Podobny mechanizm wymuszania „koniecznej przemocy fizycznej” przez Naturę, czyli stosowania przez
nią specjalnej budowy kwiatów, które mogą sforsować
przede wszystkim (lub tylko) trzmiele, dotyczy wielu
gatunków roślin i decyduje o

wieści z Ozieran Małych

niezwykłej bioróżnorodności
środowiska ozierańskich łąk,
ugorów i pastwisk. Innymi słowy – są tak bajecznie kolorowe
dzięki pracowitym trzmielom.
Mają się tu dobrze, a łąki dzięki nim – także. Ale o losie
trzmieli decydują nie tylko rośliny. Czasami o ich „być albo
nie być” decydują kamienie. A
raczej ich kopczyki. Przez wieki ludzie usypywali je na miedzach. Zbierali na polach kamienie, aby polepszyć jakość
gleby. Zmyślne trzmiele wypatrzyły, że to może być idealne schronienie na ich gniazdo
– jamki i szczeliny pomiędzy
bezładnie rzucanymi polnymi
kamieniami, o różnych wiel-

"Życie o smaku
umierania"
Artur Żak

Wydawnictwo Poligraf 2017
INFO Sokółka nr 113/2018

kościach i kształtach. Mało kto
z nimi konkurował o takie lokum. Ale po wiekach zmieniło
się wiele na polskich polach.
Także miedze. Coraz większe
skomasowane uprawy to coraz mniej „szlaczków” pomiędzy nimi. Już mało kto ręcznie
zbiera kamienie, by układać z
nich kopczyki, często zaznaczające granicę „to je moje,
a tam twoje”. W Ozieranach
Małych pewien „chłop dojeżdżający” kultywuje ten obyczaj
– kamienie (wśród których
jest wiele fantazyjnie ukształtowanych krzemieni) leżą w
mniejszych i większych pryzmach. Gleba tu piaszczysta
i kamienista (lodowiec niósł

z tą drobnicą także ogromne
głazy narzutowe, które tarł
na wielokalibrowy pył i żwir),
więc stert i kurhaników z kamieni tu nie brakuje. Chwalą
to sobie nie tylko trzmiele, ale
także jaszczurki – plażują tu i
polują na muszki, zwłaszcza
w największy upał. Na takim
gruncie klasy VI niewiele urośnie, ale doskonale „udają” się
rozliczne chwasty i barwna,
choć kusa murawa kserotermiczna. Najbardziej dorodne
są tu dziewanny. Słaba to była
pociecha dla dawniejszych gospodarzy. Przysłowie „Gdzie
rośnie dziewanna, bez posagu
panna” mówi wszystko o wysokości plonów. Ale taki ugór
spalony słońcem, upstrzony
kwiatkami i ziołami, w oczach
trzmieli i pszczół jawi się
jako skarb – wielobarwny, bo
wielogatunkowy kobierzec,
przebogaty w nektar i pyłki.
Motyle także bardzo chętnie
zlatują się na taki „bezużyteczny” ugór, bo jego nawet mały
spłachetek karmi i poi wiele
owadów. I pasie oczy fotografów. Jest jeszcze inna zależność
w świecie zapylaczy - prosta,
ale niewytłumaczona jeszcze
przez naukę. Otóż, w im lepszej kondycji są trzmiele, tym
lepiej mają się pszczoły i rośnie ich wydajność z jednego
„pnia”. Nikt nie wie dlaczego,
bo przecież trzmiele i pszczoły zbierają pożytki na innych
gatunkach, innych obszarach,
w innych terminach pór roku
i całej dobry, operują na zupełnie innych odległościach
od gniazda – a jednak ta „prosta” zależność pozostaje wciąż
tajemnicą. Trzeba by zapytać
pszczół – albo trzmieli. Ale te
owady są zbyt zapracowane i
po prostu nie mają czasu na
gadanie.
Ozierańczyk

Jeśli ktokolwiek śledzi uważnie moją rubrykę (a wierzę, że tak - bo czemu nie?) zapewne pamięta książkę Reginy Brett "Bóg nigdy nie mruga".
To zbiór felietonów ukierunkowanych na życie.
"Życie o smaku umierania" jest jej całkowitym
przeciwieństwem. Szczupłą kompilację opowiadań wypełnia tematyka beznadziei i śmierci.
Głównie tragicznej, bo naturalna wydaje się zbyt
nudna. W grobowy nastrój wprowadza sama
okładka. Wygląda jak przedrukowana u znajomego w piwnicy, z rysunkiem godnym tygodnika "Bravo" (czy to pismo jeszcze się ukazuje? dział
pytań intymnych był lepszy, niż cała gazetka "Dobry humor"). Tytuł zdaje się być wyryty osełką na
szybie. Czy może być gorzej? Może, ale nie w tym

prawdziwk
Bank, bank you’re dead
Telefon. Odbieram. Pierdnięcie w słuchawce.
- Halo, czy rozmawiam może z Kamykiem? Z tej strony pana bank.
- Przy aparacie.
- Pragniemy pana poinformować, że z pana konta
były przeprowadzane nietypowe, podejrzane transakcje.
No przyznam, pewne części ciała zrosiło mi potem.
Pełen napięcia czekałem na dalszą informację. Cisza.
Pierdzenie w słuchawce.
- I co w związku z tym? – spytałem. – Halo? Może
pani powiedzieć coś więcej?
- Ależ oczywiście. Ostatnio przelewał pan pieniądze
dla jakiegoś Niemca. Hmmm… Jakiś Alles Gross.
Coś mi zaświtało.
- A może chodzi o Allegro?
- Aaaa, rzeczywiście, kawa mi się wylała na wydruk.
Faktycznie, jakiś Allegro.
- Przecież to sklep internetowy! To nie jest nawet osoba… - zdenerwowałem się. Super. Robię tam zakupy
od ponad pięciu lat, a dopiero teraz się zorientowali.
- O, to czyli nie ma problemu… A tak przy okazji,
proszę powiedzieć… często pan korzysta z internetowej bankowości?
- Wtedy, gdy przeprowadzam nietypowe, podejrzane
transakcje – odparłem ironicznie.
- No rozumiem, rozumiem… Ale spieszę poinformować, że może pan za pomocą jednego kliknięcia
wziąć szybką pożyczkę.
- Wy, pały jerychońskie, myślicie, że jak nastraszycie,
że ktoś podbiera mi pieniądze z konta, to wezmę pożyczkę? A może myślicie, że z ulgi to zrobię?
Milczenie. Pierdzenie w słuchawce.
- Ależ proszę pana, rozmowy są nagrywane, proszę
więcej kultury…
- I dobrze, że są nagrywane, może ktoś w końcu posłucha, co się u was oddżyndzala.
- No rozumiem, rozumiem… Ale proszę powiedzieć,
czy może jednak pan chce wziąć szybką pożyczkę?
- „Ja nje lubję szypko. Ja lubje WOLMO…” – zacytowałem znanego artystę.
- Słucham?
- Mówię, że chyba się tam nudzicie.
- Rozumiem, rozumiem…
-Nie, nie rozumie pani.
- Rozumiem, rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy
planuje pan wziąć pożyczkę?
- Wezmę, ale jak się przepiszę do Przewrotu Krawczyka.
- Słucham?
Zapatrzyłem się w ścianę. Biała przestrzeń. Ograniczona tylko wyobraźnią i równością gładzi gipsowej.
Westchnąłem ciężko, ignorując pierdzenie w słuchawce.
- O mnie się nie martw… ja sobie radę dam… - zanuciłem. Kamyk

wypadku. Bohaterowie Żaka to ludzie wykolejeni
w ten czy inny sposób. Zarysowani bezkompromisowo, podobnie jak ich losy. Bardziej niż o
śmierć, chodzi tu o czynniki do niej prowadzące.
Znudzony pracownik korporacji, znerwicowany
narzeczony, ojcowie mordercy, prowincjonalne
opryszki, pantoflarze i szowiniści. Spychani w
stronę tragicznego finału, szarpią emocjonalnie
czytelnika, od zniesmaczenia do współczucia.
Wszystko podlane sosem ordynarności. "Czasami w śmierci człowiek rodzi się na nowo. Tworzy
swoją historię bez bólu życia". Cytat przewrotny,
bo historia życia nie istnieje bez bólu, ale nie brakuje go książce. Opowiadania są nim przesycone.
I choć listonosz defekujący na środku wiejskiej

drogi jest przegięciem, tak karzeł pomagający samobójcom, już nie. Wisielczy humor sprawia, że
nawet śmierć nie może liczyć na należną powagę,
a i pole do rozmyślań pozostawia szerokie. Żak to
literacki Smarzowski. Egzystencjalne zapasy błotne, a nie jedwabny szal skropiony perfumami. A
jeśli "Czysty jest tylko brud" ta książka lśni. Uczy
cenić życie i częściej zwracać oczy w stronę światła.
Myśleć, zamiast popełniać błędy bohaterów. Walczyć, choć często o naszym losie decyduje przypadek. "Życie o smaku umierania" to też brutalna
lekcja empatii. Skuteczna, lecz nie dla wrażliwców.
śMarcin Dębko
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UKS Gladiator - nowy klub sporowy!

Rozmowa z Patrykiem Kucharewiczem, założycielem klubu UKS Gladiator
Sokółka

Skąd wziął się pomysł na założenie UKS Gladiator?
Dokładnie tego brakowało w naszym mieście. Jest
to coś nowego, mamy sporo
ciekawych pomysłów, które
będziemy na bieżąco wprowadzać krok po kroku. Pomysłodawcą założenia klubu
jest pan Starosta Piotr Rećko, to dzięki niemu powstał
UKS Gladiator Sokółka. Teraz nasza w tym głowa, by to
wszystko rozwinąć.
Ilu członków liczy?
Dopiero
zaczynamy
przygodę i prowadzimy naOd kiedy pracujesz w policji?
W 2003 r. odbywałem
służbę zastępczą w policji
przez jeden rok. Potem wykonywałem różne prace,
wyjeżdżałem za granicę. W
2007 r. postanowiłem zostać
policjantem i po procesie rekrutacyjnym zostałem przyjęty do służby w Komendzie
Powiatowej Policji w Sokółce. Dużym atutem była dla
mnie stabilność zatrudnienia. Podczas służby pracowałem na różnych stanowiskach w KPP w Sokółce,
później w Komisariacie Policji w Dąbrowie Białostockiej. Dzielnicowym jestem
od 2017 r. – zajmowałem się
rejonem gminy Nowy Dwór,
od maja 2018 r. jestem dzielnicowym rejonu gminy Dąbrowa Białostocka.
Co jest Twoim największym
sukcesem jako policjanta?
To bardzo trudne pytanie
– mimo że jestem policjantem
już ponad 10 lat, ciężko mi
wskazać, co było moim największym sukcesem. Każdego dnia na służbie bardzo się
staram rzetelnie i dokładnie
wykonywać moje obowiązki.
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bór, zapraszamy wszystkich
chętnych, którzy myślą o prowadzeniu aktywnego trybu
życia. Zapisy przyjmujemy na
siłowni w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Adama
Mickiewicza 11 (nasza główna
siedziba). Do klubu może dołączyć każdy, nie tylko uczniowie!
Na czym polega działalność
tej grupy i co ma na celu?
UKS
"GLADIATOR
SOKÓŁKA" to idealny klub,
w którym zadbasz o swój wygląd, zdrowe odżywianie, poprawisz między innymi wyniki
siłowe i kondycję.
Co oferujemy dla swoich
członków?
*prowadzimy indywidualne

później na spotkaniu w sprawie klubu pan Piotr określił
przy powitaniu, że wyglądam
jak gladiator... zaśmiałem się
i opowiedziałem, że był taki
plan, aby nazwać klub UKS
Gladiator Sokółka i tak zostało..

treningi
na
siłowni, *przygotowujemy pod
zawody w wyciskaniu sztangi,
trójboju siłowym, czy też do
zawodów kulturystycznych,
*zajęcia funkcjonalne dla kobiet.
Skąd pomysł na nazwę?
Klub od razu skojarzył
się z gladiatorem, ponieważ
gladiator kojarzył się z człowiekiem umięśnionym, silnym i walecznym... to była
pierwsza myśl. Kilka dni

Jakie są wasze najbliższe plany związane z klubem?
Najbliższy plan, jaki
chcemy zrealizować, to zacząć
treningi funkcjonalne, jedna
grupa składa się z 10 kobiet,
a planujemy stworzyć 3 takie
grupy. Trening ten ma na celu
poprawę funkcjonowania naszego organizmu. Dzięki odpowiedniemu zestawowi ćwiczeń nie tylko poprawimy
naszą kondycję, lecz także
wyrzeźbimy sylwetkę i
wzmocnimy
mięśnie.
NABÓR WCIĄŻ TRWA,
zachęcamy
wszystkie
chętne osoby do naszej
grupy. Kolejnym planem
równie ważnym jest przygotowanie chłopaków do zawodów w wyciskaniu sztangi
leżąc, między innymi takich,
jakie odbywają się w naszym
sokólskim Rolniku, czy też w
tzw. "Mechaniaku" w Białymstoku, a w późniejszym czasie
przygotowanie do zawodów
rang mistrzowskich. Wraz z
rozwojem klubu planujemy
pozyskać sponsorów, którzy
pomogą nam wyposażyć nasz
klub w brakujące sprzęty, dzięki temu każdy będzie miał lepsze możliwości rozwojowe.
Klaudia Galej

Podaj Łapę!

Wiadomości ze Schroniska
Jesteśmy ogromnie wzruszeni postawą tych młodych ludzi,
którzy postanowili tak właśnie spędzać wakacje, z rana są
w schronisku, a od południa można ich zobaczyć pod Sokólskim Ośrodkiem Kultury, gdzie sami zorganizowali swój
stragan i sprzedają zgromadzone przez siebie rzeczy.
Duży szacunek dla Rodziców, Opiekunów i Szkół, za taką
mądrą, wrażliwą i pełna inicjatyw młodzież.
Odwiedź tych młodych ludzi i pomóż im pomagać, bo już
uzbierali 370 zł! i jak się dowiedzieliśmy:
jutro: piątek - stoją pomiędzy godz. 12.00 - 16.00, w sobotę
- w godz. 15.00 - 17.00. Potem zasłużone wakacje i za dwa
tygodnie wracają.
Ewa Rajżewska - Bieszczad

Źródło FB: Schronisko dla Zwierząt w Sokółce - Wolontariusze

www.facebook.com/wolontariuszesokolka/
Kontakt 691 527499
leckim i kolekcjonerskim
„VIS”. Zapraszam wszystkich
chętnych do wstąpienia –
trwają prace nad otworzeniem strzelnicy otwartej,
mam nadzieję, że uda się to
zorganizować w tym roku.

MŁODSZY ASPIRANT ARKADIUSZ KONDRACKI

85 722 52 03, 885 997 346
dzielnicowy.dabrowa-bia3@bk.policja.gov.pl

Chętnie służę pomocą młodszym funkcjonariuszom, a czasami stawiane przede mną zadania
wymagają nieszablonowego myślenia i kreatywnego podejścia
do tematu. Jak dłużej się zastanawiam, to rzeczą, którą uważam za
swój sukces, jest reakcja mieszkańców gminy Nowy Dwór,
kiedy zostałem dzielnicowym
w gminie Dąbrowa Białostocka.
Kiedy spotykam tych ludzi, mówią, że bardzo by chcieli, żebym
dalej był ich dzielnicowym, że
byli bardzo zadowoleni z mojej
postawy i pomocy, którą ode
mnie otrzymali. Kto wie, może
jeszcze kiedyś wrócę w ten rejon.

Co lubisz w służbie w policji?
W służbie w policji lubię
elastyczny grafik i indywidualne podejście do każdego
problemu i sytuacji. Nie ma
tutaj „standardowych” rozwiązań, bo każdy dzień jest
inny. Zawsze zależało mi na
tym, żeby ludzie, którzy przyszli do mnie po pomoc, taką
pomoc otrzymywali. Rutyna
wśród policjantów nie jest dobrym zjawiskiem, na szczęście
nie spotkałem się z tym zjawiskiem wśród moich kolegów
i koleżanek. A jeśli chodzi o
elastyczny czas pracy – tak,
zdarza nam się mieć służbę w
różne święta, kiedy wszyscy

inni mają wolne. Ale z drugiej
strony zdarza nam się mieć
wolne w środku tygodnia, kiedy inni są w pracy – dla mnie
to rozwiązanie odpowiada.
Działania priorytetowe?
Zgodnie z opracowanym planem działania priorytetowego dla mojego rejonu służbowego na okres od
01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
jako priorytet realizowałem
likwidację zagrożeń zlokalizowanych w miejscowości
Zwierzyniec Wielki. Chodziło
o spożywanie alkoholu w rejonie sklepów spożywczych oraz
przystanku PKS. Mam bardzo
dobry kontakt z panią Sołtys

6 lipca 2018 r.

oraz często patroluję wskazany rejon. Może nie udało
mi się zlikwidować zupełnie
tego zjawiska, ale na pewno
stanowczo ograniczam ten
proceder. Zależy mi na tym,
żeby mieszkańcy Zwierzyńca
Wielkiego czuli się bezpiecznie w swojej miejscowości i z
tego, co od nich słyszałem –
nie mają powodów do narzekania, co mnie bardzo cieszy.
Zainteresowania?
Od wielu lat interesuję
się bronią palną i strzelectwem sportowym. W wyniku
rozwijania tej pasji założyłem
w tym roku Podlaskie stowarzyszenie o charakterze strze-

REJON SŁUŻBOWY:
Bagny, Bity Kamień, Brzozowo,
Brzozowo Kolonia, Grabowo,
Grodziszczany,
Grzebienie,
Hamulka,
Harasimowicze,
Harasimowicze Kolonia, Jaczno, Jałówka, Kamienna Nowa,
Kamienna Stara, Kamienna
Stara Kolonia, Kirejewszczyzna,
Lewki, Łozowo, Łozowo Kolonia, Małowista, Miedzianowo,
Mościcha, Nierośno, Nowa
Wieś, Nowinka, Olsza, Osmołowszczyzna, Ostrowie, Pięciogłówki, Podbagny, Reszkowce,
Różanystok, Sadek, Sadowo,
Sławno, Stock, Suchodolina,
Szuszalewo, Trzyczeczki, Wesołowo, Wiązówka, Wroczyńszyzna, Zwierzyniec Mały, Zwierzyniec Wielki.
opr. sierż. Kamil Kozłowski
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Rocznica bitwy nad Sokołdą
Bitwa nad rzeką Sokołdą miała miejsce 7 lipca 1831 r.
W historii Polski należy potraktować ją jako jeden z wielu
epizodów wojny z Rosją w latach 1830-1831. Bezpośrednią
areną tych wydarzeń były tereny i grunty wsi Sokołda oraz
rejon przeprawy przez rzekę. To właśnie tam powstańczy
oddział płk. Józefa Zaliwskiego przedzierał się w kierunku
Warszawy po nieudanej próbie zdobycia Wilna. Podczas
postoju został zaatakowany i rozbity przez oddziały carskie,
przybyłe niespodziewanie od strony Białegostoku. W wyniku bitwy dostało się do niewoli rosyjskiej lub poległo od 100
do 200 żołnierzy. Przez wiele lat uważano, że w mogile w
Kopnej Górze złożone są szczątki partyzantów z powstania
styczniowego. Przed II wojną światową leśnicy sokólskiego
leśnictwa ufundowali tu pomnik poświęcony powstańcom
1863 r. Badania archeologiczne przeprowadzone w latach
2007-2010, podjęte w związku ze znalezieniem informacji
o stoczonej bitwie w księdze metrykalnej kościoła w Szudziałowie, ujawniły ślady powstania listopadowego. Podczas
prac ekshumacyjnych ujawniono szczątki 46 powstańców,
którzy w większości nie zginęli w walce, ale zostali okrutnie
dobici przez carskich żołnierzy. Znaleziska związane z bitwą
zgromadzone są w muzeum Puszczy Knyszyńskiej w Kopnej
Górze. Uroczysty pochówek z ceremoniałami wojskowymi
odbył się 15 września 2013 roku na specjalnie przygotowanej
nekropolii przy arboretum w Kopnej Górze.
EŁR

Srebrny
Marcin Białobłocki
Marcin Białobłocki,
kolarz, który pierwsze
kroki w tym sporcie stawiał w Sokole Sokółka,
sięgnął 22 czerwca po
srebrny medal Mistrzostw
Polski w jeździe indywidualnej na czas podczas
zawodów rozgrywanych
w Grunwaldzie.
Po raz pierwszy Marcin Białobłocki po medal

MP w jeździe indywidualnej
na czas sięgnął niespodziewanie w 2015 roku. Wówczas było to złoto. Sokółczanin był też dwukrotnym
uczestnikiem
mistrzostw
świata (w 2015 i 2016).
22 czerwca w Grunwaldzie Białobłocki sięgnął
po tym razem srebrny medal Mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej na czas.

Podium uzupełnił Maciej
Bodnar, który uplasował
się na najwyższym stopniu
podium oraz Michał Kwiatkowski, który sięgnął po brązowy medal.
Na miejscu, w Grunwaldzie, Marcina Białobłockiego wspierali koledzy z
Sokólskiego Klubu Kolarskiego. M.Bykowski

Zgrupowanie
- czas START
40km aklimatyzacyjnie, 50-90km (w zależności
od wieku) na dobry początek i popołudniowa jazda
na rolkach (trenażery rowerowe). Pogoda lepsza niż
zapowiadana, ale silny wiatr
daje się we znaki. Ponadto dziś trasa wiodła m.in.

przez najtrudniejsze podjazdy
w okolicy w okolicach Wiżajn i
Rutki-Tartak. Sił mamy ponad
miarę, więc jutro temperatura
powietrza poszybuje w dół a

my mimo wszystko z obciążeniami pójdziemy do góry.
Nie ma co czekać na poniedziałkowy deszcz.
źródło FB SKK Sokół

ZŁOMOWANIE AUT
AUT
-- ZŁOMOWANIE
- ZAŚWIADCZENIE
- ZŁOMOWANIE
AUT
- ZAŚWIADCZENIE
DO WYREJESTROWANIA
DO WYREJESTROWANIA
-- ZAŚWIADCZENIE
POMOC DROGOWA
- POMOC DROGOWA
DO
WYREJESTROWANIA
- TRANSPORT
DO 12 TON

SOKÓŁKA
tel.
600
486 444
/CIĄGNIKI,
MASZYNY
BUDOWLANE/
- POMOC
DROGOWA

SOKÓŁKA tel. 600 486 444

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
INFO Sokółka nr 113/2018

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.

Dyżury Aptek
w Sokółce

Sokółka, ul. Monte Cassino 12A
DOWÓZ tel. 573 257 189
Pizza / Pasta / Świeże sałatki / Desery

06.07.2018 Apteka „Dbam o Zdrowie”, Pl. Kościuszki 17, tel. 736 697 812; 7.07.2018 Apteka „Cefarm”,
ul. 1 Maja 17, tel. 85 711 23 86; 08.07.2018 Apteka ogólnodostępna, ul. Grodzieńska 6A, tel. 85 711 52
34; 09.07.2018 Apteka ogólnodostępna*, ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14; 10.07.2018 Apteka ogólnodostępna, ul. Sikorskiego 3, tel. 85 711 24 10; 11.07.2018 Apteka ogólnodostępna, ul. Grodzieńska 78,
tel. 85 711 20 14; 12.07.2018 Apteka Na Białostockiej Nowa Farmacja, ul. Białostocka 8/10 lok. 1, tel.
85 711 24 62
Wydawca: Stowarzyszenie "Towarzystwo Ziemia Sokólska"
Adres redakcji: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16 -100 Sokółka
redakcja@infosokolka.pl www.infosokolka.pl
Redaktor naczelna: Aneta Tumiel
Nakład: 10 000 egzemplarzy, ISSN 2450-999X
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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

12

ul. Zwyciêstwa 14/3, 15-703 Bia³ystok
(85) 652 00 24, (85) 652 09 97
dziekanat@wse.edu.pl

www.wse.edu.pl
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