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„Towarzystwo Ziemia Sokólska” wysłało na kolonie do Augustowa 115 dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego. Kolonie są finansowane
z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, budżetu Powiatu Sokólskiego i Stowarzyszenia „Towarzystwo Ziemia Sokólska’’. Turnus potrwa do 24.08.
Podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego ph. ‘’Promujemy zdrowy styl życiaKolonie 2018’’ między Powiatem Sokólskim reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i
Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota a Stowarzyszeniem ‘’Towarzystwo Ziemia Sokólska’’ reprezentowanym przez Michała Czaplejewicza - Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia. K.Galej

Z okazji 11. edycji kampanii „Zbieramy krew dla Polski” 24 sierpnia br. mieszkańcy Sokółki będą mogli zostać dawcami krwi dla pacjentów okręgowych szpitali.
Zbiórki krwi są realizowane dzięki współpracy Grupy Muszkieterów, zrzeszającej sieci
Intermarché i Bricomarché, oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Według statystyk średnio 1 z 10 osób przebywających w szpitalu potrzebuje transfuzji krwi – to lek nie do zastąpienia. Z tego względu Grupa Muszkieterów, zrzeszająca
sieci Intermarché i Bricomarché, wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem już po raz 11.
organizują kampanię „Zbieramy krew dla Polski”. Kolejna odsłona największej kampanii na rzecz honorowego krwiodawstwa obejmie ponad 100 polskich miast. Zbiórkom
krwi towarzyszyć będzie wiele atrakcji m.in. pokazy pierwszej pomocy, inscenizacje
strażackie, a także konkursy rysunkowe dla dzieci.
Krew w Sokółce będzie można oddać w specjalnym mobilnym punkcie Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zawierającym specjaOŚA-V.6740.5.8.2018
listyczny sprzęt, który spełnia takie same standardy jak w szpita			
lach czy przychodniach. O krwiodawców zadba doświadczony
OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
Powiat Sokólski
personel medyczny.
z dn. 16 sierpnia 2018 r.
Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 oraz art. 11c– ustawy z dnia podziału działki 64/4), 49/3 (z podziału działki 49/1), 50/5 (z po10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i działu działki 50/2), 51/1 (z podziału działki 51), 54/1 (z podziału
24 sierpnia (piątek), godz. 08:00-17:00
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018r., działki 54), 52/1 (z podziału działki 52), 155/4 (z podziału działki
(zbiórka krwi godz. 08:00-16:00)
poz. 1474) oraz art. 49, art. 61 §1 i 4 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 155/3), 156/1 (z podziału działki 156), 149/1 (z podziału działki
Bricomarché przy ul. Lotników Lewoniewskich 1A
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 149), 157/1 (z podziału działki 157), 159/6 (z podziału działki
(Dz. U. 2017r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek 159/4), 159/8 (z podziału działki 159/5), 167/7 (z podziału działki
(parking przed supermarketem)
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 167/4), 168/1 (z podziału działki 168), 169/1 (z podziału działki
Dąbrowa Białostocka z dnia 13 sierpnia 2018r. (skorygowany 169), 170/1 (z podziału działki 170), 153/5 (z podziału działki
14 sierpnia 2018r.) zostało wszczęte postępowanie dotyczące 153/4), 162/7 (z podziału działki 162/3), 162/9 i 162/10 (z powydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działu działki 162/6), 163/3 (z podziału działki 163/2), 164/10 (z
pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103525B Jaczno- Grzebie- podziału działki 164/3), 164/8 (z podziału działki 164/2), 177/1
nie, gm. Dąbrowa Białostocka wraz z przebudową: przepustów (z podziału działki 177);
pod koroną drogi oraz doziemnej i napowietrznej linii telekomunikacyjnej” z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieDziałki powstałe z podziału (pogrubione numery), planoruchomości.
wane do przejęcia pod drogę, stają się własnością Gminy DąbroWniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej doty- wa Białostocka z dniem, gdy decyzja Starosty Sokólskiego o zeczy następujących nieruchomości:
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Jednostka ewidencyjna 201101_5 Dąbrowa Białostocka- obszar
Postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania
wiejski:
za nieruchomości przejęte pod pas drogowy prowadzone będzie
w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie PoDziałki stanowiące istniejący pas drogowy:
wiatowym w Sokółce.
obręb ewidencyjny 0009 Jaczno: 40;
obręb ewidencyjny 0006 Grzebienie: 322/1, 344/1, 331, 337/1, Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i peł325;
Działki po podziale (pogrubione numery) przeznaczone pod nomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie
swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doinwestycję:
obręb ewidencyjny 0009 Jaczno: 39/1 (z podziału działki 39); ręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
wielu miodowych dni,
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjne41/1 (z podziału działki 41);
go doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
obręb
ewidencyjny
0006
Grzebienie:
21/2,
21/3
i
21/4
(z
podziawspólnych lat bez trosk,
łu działki 21/1), 70/3 (z podziału działki 70/2), 24/8 (z podziału publicznego ogłoszenia obwieszczenia, które nastąpi w dniu 17
siły w codziennym trwaniu,
działki 24/7), 26/17 (z podziału działki 26/8), 27/9 i 27/10 (z sierpnia 2018r.
W związku z tym zainteresowane strony mogą w Starostwie
podziału działki 27/2), 32/2 i 32/3 (z podziału działki 32/1),
oby sprzyjał Wam los!
39/2 (z podziału działki 39/1), 40/3 (z podziału działki 40/2), Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 So41/5 (z podziału działki 41/1), 60/3 i 60/4 (z podziału działki kółka wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów
60/1), 60/6 (z podziału działki 60/2), 59/5 (z podziału dział- oraz zgłoszonych żądań w terminie do 7 września 2018r.
ki 59/1), 108/4 (z podziału działki 108/3), 109/4 (z podziału
Starosta Sokólski
życzy Ekipa z Promocji
działki 109/3), 61/8 i 61/9 (z podziału działki 61/1), 61/11 (z
podziału działki 61/7), 62/1 (z podziału działki 62), 63/4 (z
Piotr Rećko
podziału działki 63/3), 55/3 (z podziału działki 55/2), 64/7 (z

Łukaszu i Asiu
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XVIII Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
Na parkingu przy parafii św. Antoniego
Padewskiego w Sokółce można było zobaczyć
wiele motocykli. Uczestnicy XVIII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego
zawitali do Sokółki.
"Przypominacie nam, ile kosztuje wolność" –
podkreślał Proboszcz Stanisław Gniedziejko,
witając znużonych podróżą motocyklistów.
Uczestnicy rajdu złożyli kwiaty pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru oraz uczestniczyli we
wspólnej modlitwie. Sokółka jest jednym z wielu przystanków na ich długiej drodze.
"Łącząc swoja pasję z patriotyzmem
umacniacie pamięć o tych, którzy oddali swoje życie za wolność naszej ojczyzny" – mówił Wiceminister Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

Dawna Sokólszczyzna
Wieś Wroczyńszczyzna

Wieś Wroczyńszczyzna (czy
jak dawniej Wroczymszczyzna) powstała na gruntach
zwanych Zielone Bagna.
W 1690 r. cześć ziem Zielone Bagna należały do Piotra
Jerzego Przebendowskiego, wówczas rotmistrza i
pułkownika JKM, które
weszły w skład ogromnej
dzierżawy zwanej Popowa Olsza (Bagny, Zwierzyniec Wlk., Zwierzyniec
Mały, Olsza, grunta pod
Pokośnem i Czerwonką).
W 1712 r. lustrator stwierdzał, że „jmjp. Chomiczowa
moderni voti Borkowska
z Zielonych Bagien niewypierzonych włók 10”
opłacała czynsz dzierżawny. Była to inna część ziem
Zielone Bagna, na których
powstała omawiana wioska.
Po śmierci posesorki grunta
zostały odebrane na skarb i
wypuszczone kontraktem
Franciszkowi Wroczyńskiemu. Wroczyński początkowo dzierżył włók 3 i ¾. W
1720 r. rewizorzy pisali, że
„teraz za zezwoleniem skarbu domierzono lasu włók 6
i ¼” co dawało łącznie 10
włók, z których Wroczyński płacił czynsz. Zapewne
takie początki miała wieś
Wroczyńszczyzna,
która
wzięła nazwę od posesora
dzierżawy. Trudno powie-

dzieć, czy z tej samej rodziny pochodził żyjący w tym
samym czasie i związany z
naszymi terenami Kazimierz
Wroczyński, podczaszy mścisławski i landwójt kryński.
W 1728 r. miejscowość nazywano jeszcze Bagnami i
określano ją mianem „nowej kultury”, czyli wsi nowo
założonej gdzie było wyrobionych 12 włók. W 1728
r. jak też w 1732 miejscowość (dzierżawa) należała
do jmp. Wroczyńskiego.
Później zapewne aby odróżnić dzisiejsze Bagny od dzisiejszej Wroczyńszczyzny nazywano miejscowość Zielona
– jak wynika z mapy 1781 r.
Nazwa ta chyba się nie przyjęła bo wkrótce pojawiła się
nazwa „Wroczymszczyzna”.
Pod względem administracji leśnej tereny te podlegały
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opr. Grzegorz Ryżewski*

Leśnictwu Bobrzańskiemu,
którego siedziba mieściła
się we dworze Trzyrzeczki
(istniała już wieś Trzyrzeczki gdzie było 13 domów) i
wchodziły w skład kwatery
nowodworskiej (były jeszcze kwatery sokólska i perstuńska). Kwatery dzieliły
się na straże, którym podporządkowane były wsie zamieszkane przez strażników
i strzelców. Wśród innych
funkcjonowała straż suchodolińska, a strażnicy mieszkali m.in. we Wroczyńszczyźnie (Wroczymszczyźnie) jak
stwierdzał inwentarz z 1791
(pierwszy raz wymieniono
tę nazwę w źródłach skarbowych). Także mapy pruskie z
przełomu końca XVIII wieku
podają tę nazwę. W księgach

metrykalnych
wcześniej
spotykaliśmy Bagna i Zielone Bagna zaś od 1804 roku
mamy wyraźny podział na
Bagna i „Wroczemszczyznę”.
Brak wzmianek o Wroczyńszczyźnie w inwentarzach
królewskich z XVIII w. oraz
w opisaniu parafii w 1784
r., a także zapisanie jej jako
uroczyska należącego do
Jałówki jeszcze w XIX w.,
może świadczyć o tym, że
administracyjnie uważano ją
za część innej wsi. Pewnie w
XVIII w. za cześć Zielonych
Bagien, a w XIX Jałówki.
W 1853 r. było tu 11 dymów, w których mieszkało 38 mężczyzn i 40
kobiet. Nazwę wsi zapisywano
„Wrocemszczyzna”.
W latach 60. XIX w. powstały gminy zwane wołościami.

Wroczyńszczyznę przyporządkowano do gminy Romanówka. Gmina Romanówka: Holiki, Hołodolina,
Sucha Góra, Karlsdorf - kolonia sołecka, Wesoła Górka
– uroczysko, Budzisk – uroczysko, Połomin – uroczysko,
Kopciówka, Morgi, Połomin
– przysiółek, Krugło, Suchodolina, Prohalino- uroczysko,
Łozowo, Nierośno, Nierośno
– uroczysko, Olszanka, Pokośno, Rotenau (Bachmackie) – kolonia, Reszkowce,
Romanówka, Bity Kamień,
Holiki-Klatka – uroczysko,
Sadowo, Nowinka, Czerwonka, Jałówka, Wroczyńszczyzna (oznaczona jako
uroczysko choć w 1866 r.
było tu 11 domów), Połomin, majątek będący własnością Wsiewłoda Sytina.
W 1890 r. nazwano Wroczyńszczyznę uroczyskiem należącym do Jałówki. Lecz w 1895
zapisano: „Wrocieńszczyzna,
wieś, powiat sokólski, w 2.
okręgu policyjnym, gmina
Romanówka, o 33 wiorsty od
Sokółki, 283 dziesięciny (81
łąk i pastwisk, 4 nieużytki)”.
Gdy ks. Józef Fordon rozpoczął budowę obecnego
kościoła w Dąbrowie, w
składzie komitetu budowlanego znalazł się mieszkaniec
opisywanej
miejscowości.
Komitet budowlany: ks.
proboszcz J. Fordon, upełnomocnieni wybrani przez
parafian: Feliks Tarasewicz z

Grabowa, Jan Draczyński z
Małyszówki, Maciej Tarasewicz z Wroczyńszczyzny,
Jan Zagórski z Małowistej, i
Klemens Krahel z Dąbrowy.
W aktach Starszego Notariusza Grodzieńskiego
1883-1915 zachowały się
dokumenty dotyczące następujących mieszkańców
Wroczyńszczyzny: Harasiuk Jan syn Kazimierza,
Kirejczyk Jan s. Franciszka, Kirejczyk Józef s.
Franciszka,
Stankiewicz
Maciej, Stankiewicz Tomasz, Sutuła Jan s. Franciszka, Sutuła Kazimierz
s. Franciszka, Toczyłowski Franciszek s. Michała.
W 1910 r. spisano tu następujące krzyże: krzyż
żelazny postawiony przez
Franciszka Kirejczyka w
1908 r., krzyż żelazny wystawiony przez Franciszka
Grabińskiego w 1900 r.,
2 krzyże drewniane wystawione w 1902 r. przez
wszystkich
mieszkańców wsi, krzyż żelazny z
1903 r. postawiony przez
wszystkich mieszkańców.
Po pierwszej wojnie światowej powszechny spis z 1921
r. odnotował tu 17 domów
mieszkalnych i 104 osoby w
tym 48 mężczyzn i 56 kobiet. Wszyscy deklarowali
narodowość polską i wiarę
rzymskokatolicką.
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa
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Pomimo długiej, bo prawie półtora godzinnej Mszy św. w Intencji
Ojczyzny i upału zwiastującego burzę, w tegorocznych obchodach Święta
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej), Święta Wojska Polskiego i obchodach 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej brało
udział wielu mieszkańców Sokółki i okolic. Licznie stawiły się również
poczty sztandarowe szkół, organizacji i harcerzy, a także przedstawiciele
samorządów różnego szczebla, służb mundurowych i instytucji. Odnosimy wrażenie, że coraz więcej mieszkańców naszej ziemi okazuje swój patriotyzm składając hołd bohaterom, którzy walczyli i zginęli za to, żebyśmy
teraz mogli żyć w wolnej, suwerennej Polsce. Co cieszy najbardziej? To, że
wśród uczestników naszych uroczystości patriotycznych jest coraz więcej
dzieci i młodzieży. Starosta Sokólski Piotr Rećko w swoim przemówieniu
powiedział między innymi: “Polacy wiedzieli, że warto za Ojczyznę oddać
życie, bo w życiu narodów i państw jest jedna rzecz bezcenna - honor, a
hasło: 'Bóg, Honor i Ojczyzna' mieliśmy zawsze wypisane na sztandarach”.
Całe przemówienie Starosty Sokólskiego jest dostępne kanale YouTube
Powiatu Sokólskiego. Najwytrwalsi, którzy dotrwali do końca obchodów,
podziwiali występ Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego Buńczuk.
Uroczystości uświetniła również Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Zespołu Szkół w Suchowoli oraz Powiatowy Chór
Młodzieżowy. PAZ
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Bożena Galej
...ciągle myślę o tym jak i co poprawić,
zmienić na lepsze...
Jak ułożyło się Pani życie
zawodowe?
Wcześnie wyszłam za
mąż, z miłości. Przyszłam
na wieś z miasta i wsiąkłam
w gospodarstwo. Przez jakiś czas pracowałam zawodowo, niestety, zdrowie nie
pozwoliło mi kontynuować
pracy. Mamy jednak swoją
firmę więc zajmuję się robotą papierkową, czasem
jeżdżę z mężem na budowy, pomagam układać
ogrzewanie
podłogowe.
Od wiosny do jesieni w gospodarstwie i na podwórku
jest tyle pracy, że wieczorem po prostu padam…
Co uważa Pani za swoje
największe osiągnięcie życiowe?
Dzieci, mam dwoje
wspaniałych, zdrowych,
fajnych dzieci. Rodzina i
dom.
Jak się Pani udało sprawić,
że te dzieci są właśnie takie, bo to przecież nie stało
się samo…
Nie powiem nic nowego - z dziećmi trzeba
rozmawiać i tłumaczyć.
Wiadomo, że pewne cechy są wrodzone. Trzeba
też temu dziecku pozwolić
wyrazić swoje zdanie. Ono
musi czasem tupnąć, zbuntować się, krzyknąć - to
oznacza, że ono myśli. Jeśli
cały czas by przytakiwało,
to oznaczałoby, że to są takie “ciepłe kluchy”. Każdy
ma swój charakter, który
powinien wyrażać.
Czyli chroni Pani swoje
dzieci, rozmawia, ostrzega, ale pozwala żyć swoim
życiem i walczyć o swoje
cele?
Tak, dlatego, że kiedyś
pójdą swoją drogą, nie będziemy ich prowadzić "za
rączkę" całe życie. Muszą
sami podejmować decyzje.
Czy one będą dobre, czy

złe, to się okaże. Mówi się, że
lepiej się uczyć na cudzych
błędach niż na swoich, tylko,
że tego nie rozumiemy, dopóki sami się nie przekonamy na własnej skórze. Każda
sytuacja jest inna. Może być
podobna sytuacja, a inni ludzie i już wszystko się zmienia, rozwiązanie okazuje
się inne. Mam nadzieję, że
poradzą sobie. Ważne, żeby
nie robiły nikomu krzywdy,
żeby nikt nie musiał przez
nie cierpieć.
Czy Pani dzieci są dumne z
tego co Pani robi?
Są, tylko, że czasami pytają mnie… czy tak naprawdę warto, bo widzą, że ludzie
nie zawsze są wdzięczni za
to, co się dla nich robi. Mówią, że nie chcą iść w moje
ślady, nie chcą zbierać ciosów, stwierdzili, że to nie
jest dla nich. O właśnie, to
jest przykład uczenia się na
czyimś przykładzie. Nie widzą siebie w samorządzie.
Pasje i hobby, czy ma Pani
na to czas?
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Lubię gotować. Wypróbowuję nowe przepisy
i… właśnie testuję (zostałam poczęstowana ciepłym
jeszcze sernikiem - pycha).
Lubię biegać, o czym już rozmawiałyśmy jakiś czas temu.
Lubię czytać, aczkolwiek nie
mam na to czasu, naprawdę,
mam zaczętą książkę i wciąż
ją odkładam.
Jaka to książka?
“Siostry Calhoun. Lilah i
Suzanna” Nory Roberts…
Fecebook’a lubię przeglądać.
A na czym zatrzymuje Pani
uwagę przeglądając FB?
Na grupce o gotowaniu :D. Są też fajne grupy
dotyczące zdrowia, różnych
porad z których można się
dowiedzieć naprawdę ciekawych, wartościowych rzeczy. Nigdy nie komentuję, po
prostu czerpię informacje.
Poza tym lubię się angażować w jakieś sprawy organizacyjne, pomoc, we wszelką
działalność, która przynosi
efekty w postaci lepszego
życia społeczności, czy po-

szczególnych ludzi. To mnie
nakręca, dodaje energii, daje
poczucie sensu życia i spełnienia. Nawet jeżeli jestem
zmęczona, to ciągle myślę
o tym jak i co poprawić,
zmienić na lepsze. A jeszcze
jak mi to wychodzi i widzę
efekty to dostaję takiego powera, że…. Lubię zwierzęta,
mam nawet takiego pieska
ze schroniska, ma na imię
Inka. Jest z nami od czerwca,
ale tylko mnie słucha i mnie
broni, chyba z wdzięczności. Co jeszcze lubię robić?
Lubię rozmawiać z ludźmi,
poznawać ich,
uczyć się od
nich. Uważam,
że wszystkiego
można się nauczyć, nie ma
rzeczy niemożliwych. Jedyne
co jest do tego
potrzebne - to
zdrowie. Nie
ma rzeczy nie
do rozwiązania. Nawet jeśli
to rozwiązanie
nie jest idealnie, takie jakbyśmy chcieli,
to możemy coś
choć
trochę
poprawić. Porażki traktuję
jak lekcje, błędy mamy prawo popełniać
- jesteśmy tylko
ludźmi. To nie
są wyroki śmierci.
Jakie cechy charakteru pozwalają Pani osiągać sukcesy?
Mój upór. Jeśli coś sobie postanowię, to muszę
dotrzeć do celu. Oczywiście
nie idę po trupach. Sama
nigdy nikogo nie atakuję,
ale jeśli muszę się bronić lub
walczyć o swoje, to robię to.
Wiem czego chcę, nigdy nie
robię czegoś tylko dla siebie.
Co Panią drażni w ludziach?
Ludzie przyjmują taki
pogląd, że jeżeli coś jest
wspólne - jest niczyje. Uważają, że nie muszą o to dbać,
starać się. Zrzucają tę odpowiedzialność na innych,
którzy często myślą tak
samo jak oni. Ale zadajmy
sobie pytanie - dlaczego nie
ja miałbym, miałabym to
zrobić?
A jakie cechy ceni Pani u
innych?

Chyba szacunek. Możemy się z kimś nie zgadzać,
mieć inne zdanie, ale nie
możemy tego człowieka tylko dlatego skreślać. Możemy
mimo to wypracować wspólne zdanie w atmosferze szacunku. Lubię ludzi, którzy
mają swoje zdanie. Ludzi
uśmiechniętych, otwartych,
bez uprzedzeń na “dzień
dobry”, to się czuje… Żeby
ludzie byli jak biegacze, to
jest grupa tak pozytywnych
ludzi, którzy we wszystkim
widzą coś dobrego.
Czyli do szczęścia potrzebna
jest jednak endorfina?
Jak najbardziej!
Jak zaczęła się Pani przygoda z samorządem? Co skłoniło Panią aby zacząć w nim
działać?
Zostałam wybrana na
sołtysa. Co mnie skłoniło?
Tak jak mówiłam wcześniej
- lubię coś robić, angażować
się w działanie. Widziałam,
że są potrzeby wokół mnie
i chciałam coś zmienić na
lepsze. Nie przespałam tych
4 lat. Największym moim
osiągnięciem jest asfalt w naszej wsi. Jest dokumentacja
projektowa na drogę przez
drugie Igryły.
Dużo czasu zajmuje Pani
bycie sołtysem?
Fizycznie może nie
tak dużo, ale jeśli chodzi o
obciążenie psychiczne jest
gorzej. Cały czas myślę o
tym, chodzą za mną różne
sprawy, mam je w głowie.
Sołtys jakby niewiele może
sam. Potrzebuje wsparcia
radnych burmistrza, starosty, osób decydujących.
Czy poza byciem sołtysem
angażuje się Pani w działalność społeczną, charytatywną na rzecz lokalnej
społeczności?
Na pewno pomoc dla
schroniska. Mąż woził drewno na opał, braliśmy udział
we wszelkich bazarkach na
rzecz schroniska.
Jakie są według Pani kobiety z Podlasia, co je charakteryzuje, różni od innych?
To są super kobiety,
mają potencjał. Podlasianki są najlepsze, nikt się nie
może z nimi równać. Stają
się coraz bardziej odważne,
przedsiębiorcze. Chociażby
nasze 'Synergiczne' z Ewą
Bieszczad i Beatą Wróblewską na czele. Jak ktoś potrzebuje terapii, to do nas.
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Podczas warsztatów jest
tak pozytywna atmosfera,
pełna
konstruktywnych
rozmów…
Tak teraz przyszło mi do
głowy, że jest to jakby powrót do dawnych tradycji,
kiedy kobiety siadywały
razem wieczorami przy
lampie naftowej i np. haftowały.
Tak dokładnie…
Pani ulubione miejsce w
naszym Powiecie?
Tereny między Krynkami, a Kruszynianami,
pod granicą, wsie w których czas się zatrzymał.
Ozierany, lubię wodę…
W jakim kierunku powinien rozwijać się nasz region?
Na pewno nadal trzeba poprawiać infrastrukturę drogową, dla bezpieczeństwa
mieszkańców.
Według mnie, to mieszkańcy powinni decydować
w jakim kierunku powinna
rozwijać się ich wieś, miasto
czy gmina. Jakie inwestycje
i potrzeby w pierwszej kolejności należy realizować.
Jako sołtys chciałabym, aby
ludzie mówili mi o swoich
potrzebach, żebym wiedziała w którym kierunku
działać. Jeśli myślę o bliskiej okolicy, przychodzi
mi do głowy szkoła w Gieniuszach - trzeba postawić
ją na nogi. Jednak dla mnie
priorytetem pozostaje droga do drugich Igrył. Wiem,
że ludzie tam mieszkający
czują się poszkodowani.
Ważne są też drogi dojazdowe do pól, ponieważ
rolnicy inwestują mnóstwo
pieniędzy w nowoczesne
maszyny, które po prostu
niszczą się na wybojach.
Naszym bogactwem jest
również natura, która trzeba chronić za wszelką cenę.
Rozmawiała
Patrycja A. Zalewska
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"W mojej pracy
najważniejsza jest
EMPATIA do drugiego
człowieka."
Na czym
Pani praca?

polega

Jest to praca z żywym
człowiekiem, jego problemami i ułomnościami.
Jestem specjalistka pracy
socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce. Pracuję 37 lat. Jestem
kuratorem społecznym
przy Sądzie Rejonowym
w Sokółce około 23 lata,
jestem mediatorem sądowym.
Od 6 lat jestem Przewodniczącym Zespołu
Interdyscyplinarnego
dla przemocy w rodzinie
przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sokółce.
Bardzo często w swojej
pracy spotykam się z różnymi problemami społecznymi: bezrobociem,
niepełnosprawnością,
alkoholizmem, narkomanią.

Barbara Kruchelska
niana zarówno przez osoby, z którymi pracuję wiele
lat, jak i przez osoby nowe,
które przychodzą nie tylko
po pomoc finansową, ale
które chcą porozmawiać,
chcą zostać pokierowane,
by poprawić sytuację w rodzinie.

Głównym problemem, jaki
rozwiązuje się w Zespole
Interdyscyplinarnym dla
przemocy w rodzinie jest
pomoc rodzinom w razie
potrzeby,
umożliwianie
skorzystanie z pomocy
specjalistów.
W mojej pracy najważniejsza jest empatia do drugiego człowieka oraz wszechstronność. Bardzo często
muszę być i pielęgniarką,
lekarzem,
prawnikiem,
księdzem…

CIEKAWI

LUDZIE

Jakie jest Pani motto życiowe?
W życiu zawodowym
oraz prywatnym moją dewizą jest pomoc ludziom,
którzy jej potrzebują oraz
udzielania wsparcia.
Co Pani robi w wolnym czasie?

Jakie stawia Pani
przed sobą wyzwania w
codziennym życiu?
Priorytetem zawsze
była dla mnie pomoc ludziom
potrzebującym,
niezaradnym życiowo oraz
potrzebującym wsparcia.

seria

Gotowanie, praca w
ogródku, jazda na rowerze.
Jednak najbardziej lubię się
bawić z wnukami – mam
ich czwórkę.
Pani największy sukces zawodowy?

Za największy sukces
uważam długi staż pracy w
Ośrodku Pomocy Społecznej (37 lat). Jestem doce-

W życiu zawodowym kieruję się problematyką społeczną, w
tym pomocą społeczną,
edukacją, wspieraniem
osób wykluczonych społecznie,
nieradzących
sobie społecznie i niepełnosprawnych. W życiu
osobistym kieruję się dobrem. Bardzo ważna jest
dla mnie rodzina.
pyt. PB

Czym się Pani kieruje
w życiu zawodowym i prywatnym?

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Starostwo Powiatowe w Sokółce
zapraszają 28 sierpnia br., o godz. 9 .00 na
Powia Sokólski

WYKŁAD PT. ,,CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE"

dr hab. n. med. Anny Moniuszko-Malinowskiej z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku
/sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J.Piłsudskiego 8/.
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach
ryzyka województwa podlaskiego" w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podczas spotkania dodatkowo poinformujemy o możliwości wykonania szczepień przeciw Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu, realizowanych w ramach projektu.
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są drogą mailową: annamoniuszko@op.pl oraz tel. 500 529 315
Każdy z uczestników zobowiązany jest wypełnić deklarację uczestnictwa projektu.
Patron Honorowy Starosta Sokólski Piotr Rećko
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Maria Julita Budrowska
"Jestem dumna z mojej pracy, dzięki której setki osób
bezrobotnych uzyskało zatrudnienie."
zajmuję się przygotowaniem
comiesięcznej publikacji dot.
informacji o stanie bezrobocia
w powiecie sokólskim, która
jest cennym źródłem informacji dla osób zajmujących
się rozwojem naszej lokalnej
gospodarki.
Co Pani robi w wolnym
czasie?

Na początek proszę o
kilka słów o sobie.
Urodziłam się w Sokółce i tutaj spędziłam moje
dzieciństwo, uczęszczając
do tutejszych placówek edukacyjnych - od przedszkola
do Liceum Ogólnokształcącego, gdzie zdałam egzamin
maturalny. Następnie przeszłam egzaminy wstępne do
Szkoły Głównej Handlowej
(SGH) w Warszawie i ukończyłam studia, uzyskując
w 1998 roku tytuł magistra ekonomii na wydziale
Międzynarodowe Stosunki
Gospodarcze i Polityczne,
specjalizując się w marketingu. Znam dwa języki
obce: angielski i włoski oraz
studiowałam również język
rosyjski. Od lat studenckich
zajmowałam się tłumaczeniami z języka angielskiego, a w późniejszym czasie
również z języka włoskiego.
Doświadczenie zawodowe
zdobywałam początkowo
na rynku polskim, zajmując
stanowisko najpierw asystenta, a później specjalisty
ds. promocji i reklamy w dużych korporacjach międzynarodowych. W Warszawie
pracowałam do momentu,
kiedy poznałam mojego
męża i wówczas przeprowadziłam się do Włoch. We
Włoszech został uznany mój

dyplom ukończenia studiów
wyższych i rozpoczęłam tam
pracę na rynku nieruchomości, jak również zajmowałam
się administracją w rodzinnej
firmie do momentu narodzin
mojego syna Benito, którym
opiekowałam się przez 1,5
roku. Następnie rozpoczęłam
współpracę z jedną z najlepszych agencji handlowo-rachunkowych w Mesynie, gdzie
pogłębiałam moją wiedzę na
temat rozliczeń finansowo-skarbowych obowiązujących
we Włoszech. W międzyczasie
urodziła się moja córka Alessandra. Nie ukrywam, iż przez
cały czas pobytu we Włoszech
tęskniłam za krajem, odwiedzając moje rodzinne strony
co najmniej 2-3 razy w roku.
W 2014 roku postanowiliśmy
wspólnie z mężem powrócić
do mojego kraju i przeprowadziliśmy się do naszej Sokółki,
wówczas rozpoczęłam pracę w
Powiatowym Urzędzie Pracy.
Proszę opowiedzieć coś o
pracy w PUP?
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce przez
pierwsze 2 lata zajmowałam
się administracją oraz przygotowywaniem, wdrażaniem i
realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego

INFO Sokółka nr 119/2018

Funduszu Społecznego na
rzecz aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych. Od stycznia 2017 roku pełnię funkcję
Kierownika Działu Projektów
i Programów, zupełnie nowej komórki organizacyjnej
w PUP. Zajmuję się nie tylko
zarządzaniem projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej, ale przede wszystkim
pozyskiwaniem dodatkowych
środków finansowych z różnych źródeł, jak Unia Europejska, rezerwa Ministerstwa
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, PFRON. Działając
na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, w ciągu
ostatnich 4 lat wraz z moim
zespołem pozyskaliśmy dodatkowo prawie 5 mln 400
tys. złotych na realizację 14
programów i projektów służących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz
wsparciu lokalnych przedsiębiorców i pracodawców, a w
konsekwencji rozwojowi Sokółki i powiatu sokólskiego.
Jestem dumna z mojej pracy,
dzięki której setki osób bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, miało i ma możliwość
uzyskania dochodu i tym samym polepszenia swojej sytuacji nie tylko materialnej, ale
również społecznej, a w konsekwencji wzrostu rozwoju
gospodarczego lokalnego rynku. Oprócz tego w Urzędzie

Czas "po godzinach"
poświęcam mojej rodzinie,
spełniając swoją rolę żony i
mamy dwójki dzieci, Benito
ma 8 lat i Alessandra - 5 lat.
Zgodnie z powiedzeniem "W
zdrowym ciele zdrowy duch "
moje dzieci aktywnie uczestniczą zajęciach szkolnych, jak
i pozalekcyjnych, takich jak
szachy, piłka nożna, basen,
kółko teatralne, a ja wraz z
moim mężem wspieramy je w
tym, nie zapominając również
o nauce języka włoskiego.
Jakie ma Pani pasje,
hobby, zainteresowania?
Lubię gotować. Lubię podróżować, co pozwala mi pogłębiać moją wiedzę i moją
kulturę, poznając ludzi oraz
ich tradycyjną kuchnię. Od
mojego męża "zaraziłam się"
pasją do zabytkowych aut.
Wraz z mężem brałam udział
w licznych zlotach i uczestniczyłam w zawodach pojazdów
zabytkowych jako pilot, uzyskując nieraz wysokie miejsca na listach rankingowych.
Moim marzeniem byłaby
organizacja, wraz z lokalną
administracją, takiego zlotu
w nas, w Sokółce. Byłoby to
nie tylko bardzo interesujące
wydarzenie motoryzacyjne,
ale również kulturalne, przynoszące rozgłos i reklamę naszemu miastu w Polsce, jak i
za granicą.
Czy mimo wielu obowiązków znajduje Pani czas
na ich realizację?
Staram się wygospodarować czas podczas weekendów i w czasie wolnym od
obowiązków służbowych na
ich realizację.
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Działała lub działa Pani
na rzecz lokalnej społeczności?
Staram się w miarę moich
możliwości działać na rzecz
lokalnej społeczności. Zależy
mi bardzo na moim mieście
i całym moim regionie, korzystając z doświadczeń międzynarodowych, mam wiele
różnych pomysłów dotyczących rozwoju naszej Ziemi i
polepszenia warunków materialnych i kulturalnych naszej
społeczności.
W 2015 roku włączyłam się w działania na rzecz
uczniowskiego klubu sportowego ASU - Akademia Sportów Umysłowych Sokółka,
m.in. pomagając klubowi
stworzyć projekt służący pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój klubu, który
reprezentuje nie tylko zabawę
dla dzieci, ale jest także ważnym elementem wpływającym
na kształtowanie młodych
osobowości.
Ma Pani swoją ulubioną
potrawę? Proszę podać na nią
przepis.
Moja pasja do kuchni
mogła w pełni zrealizować się
podczas pobytu we Włoszech
i muszę podziękować mojej
ukochanej, niestety już nieżyjącej, teściowej, która nauczyła
mnie gotowania wielu tradycyjnych potraw sycylijskich,
takich jak: pesce stocco alla
ghiotta, parmiggiana, involtini
di carne alla messinese, tiramisu, spaghetti al nero di sepie i
wiele innych. Nie ukrywam,
że byłam bardzo usatysfakcjonowana, kiedy moi włoscy
przyjaciele chwalili przygotowane przeze mnie włoskie
dania. Jedną z ulubionych moich potraw są lasagne, których
przygotowywania uczyłam się
u Szefa Kuchni najlepszej restauracji w Mesynie we Włoszech. Przepis - bardzo proszę: potrzebny jest makaron
w płatach, sos ragu’ zrobiony
z mielonej wołowiny, passaty
pomidorowej,
posiekanych
drobno marchewki, cebuli i
selera naciowego, doprawiony gałką muszkatołową, solą,
pieprzem z dodatkiem czerwonego wina. Potrzebujemy
również sosu beszamelowego
zrobionego z mleka, masła i
odrobiny mąki. Następnie płaty makaronów przekładamy
sosem ragu', sosem beszame-

lowym, plasterkami świeżej
mozzarelli i posypujemy
obficie parmezanem. Układamy tak 3 lub 4 warstwy i
wszystko zapiekamy w piekarniku przez ok. 30-40 min.
Jakimi priorytetami
kieruje się Pani w życiu?
Jestem głęboko przekonana, iż są wartości, które
nie podlegają dyskusji i które są drogowskazami w życiu
każdej osoby. Przede wszystkim wiara chrześcijańsko-katolicka. Dobrze jest, gdy
istnieje rozdzielność Kościoła od Państwa, ale jednocześnie Państwo, ustanawiając
prawo, powinno kierować
się nauką chrześcijańską i
wspomnę tutaj o poszanowaniu 10 przykazań.
Rodzina, która jest
komórką tworzącą całą
społeczność, a jednocześnie
podstawą i promotorem w
edukacji naszych dzieci. Ojczyzna, która daje nam poczucie przynależności, szacunku do tradycji, naszych
obyczajów i zachowań. I
oczywiście praca, która daje
nam bezpieczeństwo nie tylko materialne, ale również
duchowe i społeczne.
Jakie jest według Pani
najciekawsze miejsce w naszym powiecie, które poleciłaby Pani innym?
Powiat sokólski leży
na obszarze Wzgórz Sokólski, będących częścią Niziny
Północnopodlaskiej i większość terenów to tereny wiejskie i są to rozległe równiny,
przepiękne widoki, które
można oglądać, jadąc np. w
stronę Janowa, których my
mieszkańcy być może nie
doceniamy, ponieważ towarzyszą one nam na co dzień
i jesteśmy przyzwyczajeni
do takich widoków. Ale są
to naprawdę przepiękne
pejzaże, którymi warto cieszyć oko i polecić je innym.
Jestem przekonana, iż dodając do tego odpowiednie
struktury typu centra wypoczynkowe, zmodernizowane sieci komunikacyjne,
stworzylibyśmy wspaniały
region o wysokich walorach
turystycznych.
Gdybym
miała polecić najciekawsze miejsca, to na pewno
byłyby to nasze świątynie,
Kościół Katolicki pw. Św.
Antoniego wraz z Cudem
Eucharystycznym, Cerkiew
Prawosławna w Sokółce oraz
Meczet w Kruszynianach. Te
miejsca są bardzo interesujące i pokazują nasza historię,
są kolebką naszej kultury i
tradycji, to są nasze korzenie. Pyt. KG
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Dąbrowa Białostocka

DOBRE STRONY POWIATU

VII Jarmark Dąbrowski

Tradycją stało się, że 15 sierpnia odbywa się jarmark, na którym można nabyć kulinarne produkty regionalne, wędliny, miody, rękodzieło oraz zabawki. Przeprowadzony został także kiermasz charytatywny
na leczenie półtorarocznego Olka, na którym zebrano 1160 zł.
MGOK w Dąbrowie Białostockiej

Urodziny generała Nikodema Sulika
15 sierpnia 1893 r. w Kamiennej Starej urodził się ten wybitny człowiek. Ze względu na to delegacja na jego
grobie złożyła kwiaty i zapaliła znicze.
Rok 2018 został ustanowiony w naszej miejscowości Rokiem Generała Nikodema Sulika.
Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej
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Nowe stroje
„Suchowolskich Nutek”
„Suchowolskie Nutki” będą miały nowe stroje.
Dzisiaj zostało zawarte porozumienie o dofinansowanie z budżetu Powiatu Sokólskiego ich zakupu. Porozumienie zostało zawarte między Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę
Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Alicję Rysiejko, a Kołem Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Suchowoli reprezentowanym przez
Przewodniczącego Koła Kazimierza Kalinowskiego oraz Skarbnika Koła Stanisławę Grendę.

Przebudowa drogi
powiatowej nr 1273B
Pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Piotra
Rećko i Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota, a Gminą Szudziałowo reprezentowaną przez Wójta Tadeusza Tokarewicza zostało zawarte
porozumienie. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadania na
przebudowę drogi powiatowej nr 1273B od km 0+000 km 2+500. Zarówno Gmina Szudziałowo jak i Powiat Sokólski zapewniają środki na
realizację zadania po około 25%. Pozostałe środki (50%) Powiat Sokólski pozyskał z budżetu państwa.
Piotr Białomyzy

Piotr Białomyzy

Piesza Pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę
Prawosławni pielgrzymi wyruszyli z krzyżami w trwającą sześć dni
podróż. Ich wędrówka rozpoczęła
się od Boskiej Liturgii w Cerkwii
pod wezwaniem św. Aleksandra
Newskiego w Sokółce. W pierwszym dniu pielgrzymi przeszli 26
kilometrów. Dzień zakończyli w
Grzybowszczyźnie. W następnych
dniach wierni odwiedzą między
innymi: Gródek, Michałowo,
Nową Wolę, Ordynki, Saki, Rogacze. Swoją podróż zakończą poświeceniem krzyży ofiarnych na
Grabarce. Pielgrzymi wyruszyli w
drogę pod opieką księży: Marka
Kozłowskiego, Justyna Jaroszuka
i Piotra Hanczaruka.
Piotr Białomyzy
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Anna Cieplak
"Lata powyżej zera"

Wydawnictwo Znak 2017
W gronie rówieśników lubimy sobie
powspominać. Czy to oznaka starzenia? Być może. "Mamy więcej wspomnień, niż marzeń" jak rapuje pewien
białostocki zespół. Każdy, kto urodził
się w drugiej połowie osiemdziesiątych
lat i z sentymentem wzdycha do okresu
z przełomu wieków, powinien przeczytać "Lata powyżej zera". Powieść Anny
Cieplak pozwala przenieść się do tamtych dni. Pierwsza płyta Paktofoniki,
głośne "Na legalu?" Pei, "Idol", "Agent",
ale nie ten z gwiazdami i raczkujący
Internet. Piwo na półpiętrze w bloku,
papieros na murku, zapach szkolnych
korytarzy, domówki spędzone nad muszlą klozetową, poszukiwanie własnej
tożsamości. Brzmi znajomo? Okazuje
się, że nie trzeba mieszkać w Będzinie
na Śląsku, a wystarczy w podlaskiej So-

17 sierpnia 2018 r.
kółce, by mieć identyczne przeżycia. Nastolatki z 2000 roku łączmy się! "Lata powyżej zera" wyświetlają zdjęcia jak klisza
sprzed ery aparatów cyfrowych, ale czas
akcji jest przede wszystkim tłem do ukazania problemów, z jakimi mierzyło się
pierwsze postkomunistyczne pokolenie.
Złudne nadzieje na zbudowanie pozycji
społecznej przez wszelkiej maści, a często
poślednie studia, aspiracje, tworzenie perspektyw, relacje rodzinne i koleżeńskie,
przemilczana przemoc, gdyż nie było
wtedy paneli dyskusyjnych i akcji w stylu
#metoo, życie w blokowisku w robotniczej klasie średniej, której do średniej wiele brakowało, emigracja zarobkowa. Żeby
nie było - nie jest to książka depresyjna.
Główna bohaterka, a zarazem narratorka,
Anita jest kąśliwa, błyskotliwa i zaradna.
To świetna obserwatorka. Jej wnioski i
puenty dodają powieści lekkości. Emanują humorem. Dosadny język brzmi na
tyle naturalistycznie, że czytelnik nie czuje
się oszukiwany. Anna Cieplak nie koloryzuje, ale też nie dramatyzuje. Nie znaczy
to, że kreuje nijakość. "Lata powyżej zera"
w ten czy inny sposób trafią do każdego
współczesnego trzydziestolatka. I nie tylko, bo choć to reminiscencje mojego pokolenia, jest w nich coś ponadczasowego.
Marcin Dębko

Podaj Łap(k)ę!

prawdziwe

prawdziwk

Wiadomości ze Schroniska

Dziękujemy za świetny wynik sprzedaży na sobotnim
kiermaszu na rzecz schroniska. Dziękujemy naszej ekipie
sprzedającej oraz tym, którzy kupowali, podarowali fanty na
sprzedaż bądź wrzucali pieniążki do naszej skarbonki. Serdeczne podziękowania Kwiaciarni "Maciejka" za wypożyczenie parasola do zadaszenia straganu. Zapraszamy na kolejny
kiermasz we wrześniu!

Poniżej najnowsze szczeniaki, dwie biszkoptowe siostrzyczki, podopieczne sokólskiego schroniska od kilkunastu
dniu, które są już po pierwszych szczepieniach. Maleńkie mają
ok.3 miesiące i zapowiadają się na średnie/większe sunie, są
bardzo czułe i na razie nieco wystraszone schroniskową rzeczywistością. Bardzo pocieszne z nich kluski, szkoda tylko, że
na zdjęciach umierały ze strachu, ale zapewniam, że to pozory
i zaraz po sesji wróciła im filuterność i zaczęły dzikie harce!

Nie kupuj - zaadoptuj!

www.facebook.com/
wolontariuszesokolka/
Kontakt w spr. adopcji 691 527 499.

POWIATOWE ZAWODY
KARPIOWE O PUCHAR
STAROSTY SOKÓLSKIEGO
18-19 sierpnia,
zalew w Sokółce
Zapisy i losowanie stanowisk – 10.08.
(piątek), o godz.18.00 nad zalewem.
Start 18.08., godz. 9.00
Zapraszamy wszystkich wędkarzy z
kół z powiatu sokólskiego do udziału
w zawodach.
Zarząd Koła PZW Sokółka
Patronat nad wydarzeniem objął
Starosta Sokólski Piotr Rećko
Regulamin na:
www.sokolka-powiat.pl
www.infosokolka.pl
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Obcy w obcym kraju II
Dziadek Kotleta upolował kosmitę. Szary
ludzik sięgał mi do może do pasa i miał olbrzymie czarne oczy w kształcie migdałów.
-Dziadek, weź ty trzymaj się jednej konwencji. Do twojej magii nie potrzebujemy
gwiezdnych wojen! – powiedziałem, gdy
wyszedłem zza kanapy po zorientowaniu
się, że kosmita ma związane ręce. – Po co
ci zresztą kosmita?
-Nie mi, a Hamburgerom. W sensie Amerykanom.
-Po co Amerykanom kosmita? Nie dość
ufoków się po pijaku rozbiło przy Roosevelt?
-Ale ty głupi, he. Przecież to nie dla rządowych, a dla filmowców. Do filmu pójdzie
najnowszego.
-Chyba żartujesz. Przecież można kogoś
ucharakteryzować. Robić efekty specjalne
w komputerze…
-No, może i taką gębę i podrobisz w komputerze – wskazał spokojną twarz kosmity
– ale to wszystko kosztuje. A tak po taniości można aktora zakupić…
Moją moralność przerosła ciekawość.
Przyjrzałem się kosmicie.
-On nas rozumie?
-Piąte przez dziesiąte. Nazwałem go Loperamid.
-Twój pies nazywał się Loperamid.
-He, he, a co to szkodzi… przecież to
RZADKIE imię – emeryt uśmiechnął się
chytrze.
Rozległo się pukanie do drzwi.
-O, he, he. To pewnie reżyser, idę otworzyć.
Zostałem sam na sam z kosmitą. Obcy patrzył na mnie spode łba.
-W sumie… dobrze ci tak. Porywacie krowy i cudzołożycie z ziemiankami… Czy
jakoś tak… Czy to może na odwrót…
Szarak nie odpowiedział, ale wydawał się
oburzony taką sugestią.
Do pokoju wszedł amerykański reżyser,
odziany i uśmiechnięty jak happy meal.
Gdy nas zobaczył, zacmokał.
-Good, superb, a który to marszyanin? –
spytał i zaśmiał się głośno, szczerząc swoje
zęby wycięte z toaletowych kafelków. –
Taki joke, żart. Barhdzo piękny okhaz…
Podszedł do kosmity i pochylił się nisko,
by się mu przyjrzeć. I nagle reżyser dostał
pięścią w potylicę od emeryta. Amerykaniec stęknął przodem i tyłem. Potem wylądował miękko na swoim brzuchu. Znieruchomiał.
-Matko Zboża Glutenowa! Oszalałeś? –
krzyknąłem, łapiąc się za głowę. Kosmita
spokojnie wydostał się ze swoich fałszywych więzów i zaczął razem z Dziadkiem
obezwładniać nieprzytomnego obcokrajowca. – Wy współpracujecie?
-No, a jak inaczej, wypłoszyć i złapać Amerykanina?
-Na cholerę i tyfus ci Amerykanin?!
-No, sprzedać. Do polskiego filmu, żeby
grał Amerykanina. Taniej wychodzi niż
jakiegokolwiek polskiego aktora nauczyć
angielskiego… Spokojnie, wszystko robimy w głębokiej konspiracji.
-Tak naprawdę nazywam się Laremid – poinformował czystą polszczyzna kosmita.
Kamyk
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KOLARSKIE CZWARTKI vol. 3
Przez pięć tygodni z rzędu, w każdy czwartek, o godzinie 17.00 odbywa
się rywalizacja kolarska na stadionie
OSiR-u . Młodzi kolarze zdobywają
potrzebne punkty, które są sumowane,
a ci którzy do klasyfikacji generalnej
zbiorą ich najwięcej, otrzymają nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu
Sokólskiego.

"Podczas tegorocznej edycji Czwartków Kolarskich mogą brać udział osoby dorosłe. Przygotowaliśmy także kategorię Open dla wszystkich. Jest to wyścig w formie zabawy, rekreacji" - mówił prezes SKK
Sokół Piotr Kirpsza. Finał Czwartków Kolarskich
odbędzie się 30 sierpnia. "Będzie to nieco większa
impreza, na której podsumujemy zawody i wręczymy
najlepszym nagrody" - dodaje prezes SKK Sokół.

gdzie
warto
być

?

Dyżury Aptek w Sokółce
17.08 Apteka ogólnodostępna, ul. Grodzieńska 6A, tel. 85 711 52 34; 18.08 Apteka
ogólnodostępna*, ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14; 19.08 Apteka ogólnodostępna,
ul. Sikorskiego 3, tel. 85 711 24 10; 20.08 Apteka ogólnodostępna, ul. Grodzieńska 78,
tel. 85 711 20 14; 21.08 Apteka Na Białostockiej Nowa Farmacja, ul. Białostocka 8/10
lok. 1, tel. 85 711 24 62;22.08 Apteka ogólnodostępna**, ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711
20 14; 23.08 Apteka „Pharmacia” ul. Białostocka 128 tel. 85 307 04 34; 24.08 Apteka
„Arnika”, Os. Zielone 1, tel. 85 711 95 80

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 119/2018

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.

Kolejny wyścig z serii Czwartków
Kolarskich odbędzie się 23 sierpnia, serdecznie zapraszamy.
Zawody odbywają się pod
patronatem Starosty Sokólskiego
Piotr Rećko.
Materiał: MB

18.08. Zawody strongmanów
pod nazwą: Bitwa o Centrum Europy
Strongman Cup. Start o godz. 18.00. na
pl. Zespołu Szkół w Suchowoli.
19.08 ‘’Dni Janowa’’- impreza
połączona ze świętem plonów; występ
orkiestry, chóru Janowianie, kabaretu
‘’Paka’’, zespołu "Trubadurzy’’
19.08 - Festyn Rekreacyjno-Sportowy „Na Świętego Rocha”
- Janowszczyzna, od godz. 11.00.
szczegóły s. 10.
19.08 Festiwal Kultury i Tradycji
"Swojskie Klimaty" impreza organizowana przy okazji dożynek gminnych
w Suchowoli. W programie: koncert
Orkiestry Dętej z Suchowoli, występy
znanych zespołów ludowych i rozrywkowych, tj. CamaSutra, Czeremszyna,Kalinka, Solatium, Prymaki,
stoiska z lokalną kuchnią oraz produktami rękodzielniczymi, konkursy
16-25.08 XXVI Ekumeniczna Piesza
Pielgrzymka do Wilna; trasa Polska
- Białoruś – Litwa; 16.07 Msza Św. o
godz. 5.30 w katedrze Białostockiej
12.09 I Puchar Gladiatora w wyciskaniu sztangi leżąc; hala sportowa
przy ul. Mickiewicza w Sokółce; godz.
10:00; wstęp wolny
28.09 ‘’Sokółka boxing show’’;
hala sportowa przy ul. Mickiewicza 11;
godz. 18:00; bilety: 40zł - przy ringu, 20
zł – trybuny.
Co czwartek (sierpień) na stadionie OSiR-u w Sokółce - KOLARSKIE
CZWARTKI.

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

Sokółka, ul. Monte Cassino 12A
DOWÓZ tel. 573 257 189
Pizza / Pasta / Świeże sałatki / Desery
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drugim na świecie rynkiem
produktów ekologicznych.
Do Niemiec eksportuje się
bio-ziemniaki, cebule, jabłka
i inne warzywa, a także mięso
z ekologicznych hodowli.
Coraz większa popularność ekologicznych produktów wynika z troski o
zdrowie i środowisko oraz
chęci unikania genetycznie
modyfikowanej żywności,
poprawy jakości diety i stylu życia. Także nurt świadomej konsumpcji nakazujący
racjonalne konsumowanie,
niemarnowanie żywności i
promowanie zdrowej żywności odgrywa tutaj duże
znaczenie.
Czy da się zatem połączyć wyżej wymienione trendy w rolnictwie z nauką i biznesem ? Społeczeństwo coraz
częściej wybiera odpoczynek
za miastem. Docenia spokój i
ciszę na świeżym powietrzu,
a także ekologiczne jedzenie.
Nurt EKO....to nowa kategoria w biznesie.
Czy można ją więc
wykorzystać jako element
kształcenia przyszłych rolników? Rolnictwo XXI wieku,
jak się okazuje, oprócz wiedzy biologicznej i chemicznej
wymaga również doskonałej
znajomości marketingu, zarządzania, ekonomii i nowoczesnych technologii.

ROLNICTWO
I AGROBIZNES

kierunek
na czasie

3,5-letnie studia
inżynierskie w WSE
w Białymstoku

Kierunek rolnictwo i
agrobiznes w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku łączy wszystkie
te aspekty. Celem studiów
jest przekazanie studentom
wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej
do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego,
a także innych form przedsiębiorczości i podejmowania
zatrudnienia w sferze szeroko pojętego agrobiznesu.
Przedmioty realizowane w ramach programu studiów dostarczają kluczowej
wiedzy z zakresu rolnictwa,
pozwalają na zrozumienie
procesów zachodzących we
współczesnym
rolnictwie

fot.: pixabay.com

Studia rolnicze to pojęcie bardzo ogólne. Kierunki, które zaliczają się do
profilu studiów rolniczych,
to między innymi rolnictwo, inżynieria rolnicza,
inżynieria
mechanizacji
rolnictwa,
agrobiologia,
agrochemia, agrobiznes,
bioinżynieria
produkcji zwierzęcej, leśnictwo,
ichtiologia i rybactwo czy
inżynieria rolno-spożywcza. Różnią się one między
sobą zakresem wiedzy, chociaż wszystkie bazują na naukach rolniczych.
Podstawowym miejscem pracy absolwenta
studiów rolniczych jest
gospodarstwo rolne. Może
on zajmować się w nim
pracą fizyczną, zarządzaniem czy logistyką. Osoby,
które ukończyły jeden z
kierunków w zakresie rolnictwa, znajdą pracę także
w laboratoriach badających
jakość upraw, przedsiębiorstwach produkujących
nawozy i inne substancje
chemiczne wykorzystywane w rolnictwie, a także w
państwowych i prywatnych
instytutach
badawczo-naukowych. Potencjalnym
miejscem pracy dla absolwenta rolnictwa są również
jednostki
samorządowe
i rządowe związane z tą
dziedziną. Wśród nich wymienić można także służbę
cywilną w Ministerstwie
Rolnictwa lub stanowisko
eksperta w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Omawiając zasadność
studiowania
rolnictwa,
trzeba pamiętać, że Polska
to jeden z ważniejszych
graczy na europejskiej
arenie produkcji wysokiej
jakości maszyn rolniczych
oraz nawozów i żywności
ekologicznej. Okazuje się
bowiem, że polskie farmy ekologiczne to jedna z
najszybciej rozwijających
się dziedzin rolnictwa w
Europie. Statystyki wciąż
pokazują, że rolnictwo
ekologiczne w naszym
kraju ciągle się rozwija i
powiększa – powierzchnia
użytkowa oraz liczba nowych gospodarstw. Najwięcej gospodarstw rolnych
znajduje się na północy
kraju, w województwach
zachodniopomorskim
i
warmińsko-mazurskim,
podobnie jak największa
powierzchnia
użytkowa
ekologicznych upraw. Polskie ekorolnictwo zaspokaja rynki spożywcze Europy
Zachodniej, zwłaszcza rynek niemiecki, który jest
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jako gałęzi gospodarki oraz
funkcjonowania gospodarstwa rolnego jako podmiotu gospodarczego. Program
studiów pierwszego stopnia pozwala nabyć wiedzę
i umiejętności niezbędne
do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego i
ogólnie działalności w sferze agrobiznesu.
Oprócz wiedzy z zakresu rolnictwa absolwent
posiadać będzie kwalifikacje z zakresu ekonomii,
agrobiznesu, ze szczególnym uwzględnieniem form
specyficznych dla regionu,
czyli rolnictwa przyjaznego środowisku i agroturystyki. Będzie umiał oceniać
i analizować działalność
produkcyjną i handlową.
Zapozna się z finansowymi
aspektami planowania i organizowania produkcji rolnej oraz działalności firm
agrobiznesu.
Absolwenci mają też
możliwość kontynuowania kształcenia na studiach
drugiego stopnia (2-letnie
magisterskie). Zapraszamy!
Tekst:
WSE w Białymstoku
Ogłoszenie płatne

EKONOMIA - studia I i II stopnia

EKONOMIA - studia I i II stopnia

BEZPIECZEÑSTWO
I HIGIENA
PRACY
in¿ynierskie
BEZPIECZEÑSTWO
I HIGIENA
PRACY-- studia
studia in¿ynierskie
ROLNICTWO
I AGROBIZNES
- studia
ROLNICTWO
I AGROBIZNES
- studiain¿ynierskie
in¿ynierskie
INFORMATYKA
STOSOWANA
WKRÓTCE
INFORMATYKA STOSOWANA - WKRÓTCE
BOGATA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH*, M.IN.

BOGATA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH*, M.IN.
Finanse lokalne i rachunkowoœæ bud¿etowa
FinanseEkonomika
lokalne irolnictwa
rachunkowoœæ bud¿etowa
Zarz¹dzanie BHP w organizacji
Ekonomika rolnictwa
IT Project Management
Zarz¹dzanie
w organizacji
MasterBHP
of Business
Administration (MBA)
IT Project
Management
Inspektor
Ochrony Danych Osobowych
zasobami
ludzkimi (MBA)
Master Zarz¹dzanie
of Business
Administration
Doradztwo
zawodowe
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zarz¹dzanie
zasobami
ludzkimi
* z mo¿liwoœci¹
dofinansowania
Doradztwo zawodowe

ul. Zwycięstwa
14/3,
15-703 Białystok
* z mo¿liwoœci¹
dofinansowania
OFERUJEMY TAK¯E WYNAJEM SAL
85 652 00 24, 85 652 09 97
I POKOI GOŒCINNYCH
dziekanat@wse.edu.pl, www.wse.edu.pl

W KONKURENCYJNYCH CENACH

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

*z możliwością dofinansowania
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