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Poniżej prezentujemy
jeszcze gorące (od słońca) relacje i fot. naszego
korespondenta z kolonii Piotra Zaręby (opiekuna
Grupy o wdzięcznej nazwie: JANUSZE).
15 sierpnia. Wczoraj
zwiedzanie okolicy, mini
zakupy a dziś plażing czyli
kąpiel słoneczno-wodna a po południu okupowaliśmy przez 2,5 godz rowerki wodne. Supcio. Potem były tajskie lody. Po kolacji pokaz zdolności głosowych.
17 sierpnia .Kolejny dzień plażowania i pływania na wszelkich, dostępnych środkach
transportu wodnego, zaś po południu mega fajny, 3-godzinny rejs statkiem po jeziorach
augustowskich.
18 sierpnia. Oprócz smażenia się na słońcu i jeziornego pływania, odwiedziliśmy
augustowski park wodny, zjeżdżalnie, bąbelki i sauny a wieczorkiem czas umilało nam
ognisko z kiełbaskami. Nie zabrakło prezentacji grup i wspólnego śpiewania. Było mega
super! Dyskoteka, karaoke, wieczór filmowy, plażowanie, pływanie rowerkami wodnymi,
statkiem oraz wiele innych atrakcji podczas kolonii. Kto się nie zapisał niech żałuję PS.
Mam cudowna grupę - Janusze! Nie próżnujemy!
„Towarzystwo Ziemia Sokólska” wysłało na kolonie do Augustowa 113 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.

OŚA-V.6740.5.6.2018
		

Wypoczynek letni w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został
dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750
zł na każdego uczestnika

Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka Białystok - Grodno - Wilno
		
Jak
co
roku, z białostockiej Archikatedry, wyruszyła Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do
Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie. Drugiego
dnia pielgrzymka przybyła do
Kuźnicy. Na tak zwanej Golgocie Wschodu krótką modlitwę poprowadził abp Tadeusz
Wojda. Zgromadzonych przy
memoriale przywitał również
ks. Sylwester Szyluk, proboszcz parafii oraz wójt gminy Kuźnica Paweł Mikłasz. Po krótkich uroczystościach pątnicy udali się do kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Kuźnicy, gdzie zakończyli dzień
modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez Księdza Arcybiskupa. W sobotę rano, po porannych
modlitwach w kuźnickim kościele, pątnicy wyruszyli w stronę polsko-białoruskiego przejścia granicznego, gdzie zostali sprawnie odprawieni przez służby graniczne. XXVI Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka
Białystok - Grodno - Wilno rozpoczęła się 16 sierpnia. Pielgrzymi dotrą do Sanktuarium Matki Bożej
Ostrobramskiej w Wilnie 24 sierpnia. Uroczyste zakończenie pielgrzymki odbędzie się 25 sierpnia mszą
świętą. EŁR

Powiat Sokólski

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z dn. 21 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 oraz
art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018r., poz. 1474) oraz art.
10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.) w
postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Burmistrza Sokółki,
Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka z dnia 6
lipca 2018r., dotyczącym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
„Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w
Sokółce wraz z infrastrukturą techniczną”
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: 2270/1;
Działki po podziale (pogrubione numery)
przeznaczone pod inwestycję:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2270/24
(z podziału działki 2270/7);
Działki przewidziane do czasowego zajęcia
na czas prowadzenia robót budowlanych,
w związku z regulacją wysokościową terenu celem umożliwienia obsługi komunikacyjnej nieruchomości:

- obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2270/18,
2270/3, 2265.
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, Katastru i 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.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia,
które nastąpi w dniu 24 sierpnia 2018r.
W związku z tym zainteresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100
Sokółka wypowiedzieć się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do 14 września 2018r.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko
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Projekt 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.

W okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Powiat
Sokólski realizuje projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 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.
Projektem objęte zostały szkoły i placówki systemu oświaty,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe, tj. Zespół Szkół Zawodowych im.

Dawna Sokólszczyzna

Miejsca

Olsza (gm. Dąbrowa Biał.) opr. Grzegorz Ryżewski*

Nazwa wsi wywodzi się
oczywiście od nazwy drzew i
krzewów z rodziny brzozowatych. Ciekawy natomiast jest
pierwszy człon nazwy pod którym pierwotnie wieś występowała – Popowa Olsza. Można
domniemywać, że ziemie te
jeszcze przed kolonizacją należały do parafii dąbrowskiej. Bowiem w czasach historycznych
nie tylko księży prawosławnych
określano popami, ale również
katolickich. Może były tu jakieś
wchody leśne przysługujące parafii?
W 1698 r. Piotr Jerzy
Przebendowski, rotmistrz i płk
królewski, następnie kasztelan
inflancki (1710 r.), wojewoda
inflancki (1713 r.) oraz woj. malborski (1722 r.) otrzymał liczne
ziemie w dzierżawę. Komisarze
królewscy w 1700 r. odnotowali: „Przywileje dla Przebendowskiego, rotmistrza na Zielone Bagna (30 włók), Popowa
Olsza (20), Zwierzyniec (30),
pod Czerwonką (10), pod Pokośną (10) z wolnym wstępem
do puszczy po opał i budynki,
wolność od czynszu względem
wyrobienia tych gruntów do lat
sześciu”. Wynika z tego, że grunta te nie były jeszcze wyrobione a
więc nie były zasiedlone. To właśnie Przebendowski sprowadził
tu osadników, którzy wycieli las,
zagospodarowali pola i osiedli
w nowo założonych wsiach. W

1712 r. Przebendowski, wówczas
płk JKM trzymał w Popowej Olszy włók 20, w Zwierzyńcu włók
20, w Zielonych Bagnach (dziś
Bagny) włók 30, pod Czerwonką
i Pokośną włók 20. Wsie te stanowiły jedną jednostkę gospodarczą
zw. dzierżawą (dobrami) Popowa
Olsza i była to największe tenuta w
kluczu chodorowskim. Dobrami
w imieniu wojewody inflanckiego Przebendowskiego zarządzał
Jerzy Zembocki, do 1713 r. starosta augustowski, który wskutek
wojen i ruiny musiał to starostwo
odsprzedać.
Pobliski Grodzisk należał
do Marka Grobickiego, założyciela miasteczka w dobrach Suchowola-Olszanka w 1717 r. Z archiwaliów wynika, że dochodziło
do sporów granicznych między
Grodziskiem a Popową Olszą, co
nie zawsze kończyło się pokojowo.
W nieznanym mi bliżej czasie
dzierżawa dóbr Popowa Olsza
przeszła na Jozafata i Annę z Ossolińskich Szaniawskich, podstolich
koronnych, starostów augustowskich, którzy w 1731 r. uzyskali
konsens (zezwolenie) królewski
na cesję (odstąpienie) tych dóbr
na rzecz Stanisława Szaniawskiego, starościca koniawskiego.
Antoni Tyzenhauz, od 1765 r.
zarządca ekonomii grodzieńskiej,
podbierał szlachcie wiele dzierżaw
przyłączając je do skarbu, utworzył gubernie, które podzielił na
klucze. W 1775 r. wieś wchodziła,
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w skład guberni janowskiej klucza grodziskiego. Naliczono tu 23
domy i była to 3. co do wielkości
wieś tego klucza (po Zwierzyńcu –
26 domów i Bagnach – 24 domy).
Posiadamy niezwykle dokładny
inwentarz wsi z 1786 r. We wsi była
karczma i browar tak opisywane:
„Karczma olszańska z drzewa ciosanego słomą kryta, stara, wjezdna, do sieni wrót na biegunach
dwoje, do izby i komory drzwi
na zawiasach z zaszczepkami
żelaznemi dwoje. Podłoga, piec
i kominek z gliny, pułap z tarcic
rujnujący się. Spichlerzyk z drzewa ciosanego, stary, słomą kryty,
do którego drzwi na zawiasach z
zaszczepką. Pomost z dylów. Browar z dylów dranicami kryty, stary
mający wrota z dranic, gdzie horno na trzy kotły. Karmnik w nim
podłoga z dylów, wrota z dranic na
biegunie pod tymże nakryciem,
studnia z zrębem i żurawiem. Słodownia z drzewa ciosanego, słomą
kryta mająca drzwi do sieni podwójne, a do środka pojedyncze
na biegunach z zaszczepką”.
W 1789 r. było tu już 37 domów i 160 mieszkańców. Za rządów pruskich w 1796 r. włościanie
wsi Olsza i Lewki pisali do Kamery
z prośbą aby: „Gdy jw. Tyzenhauz,
podskarbi nadworny WKL, formował klucz grodziski z gruntów
odebranych od szlachty podzieliwszy każdemu gospodarzowi po
pół włóki to jest po ośmin 4, a dla
wsi Olszy i Lewków po ośmin 3 i

Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół
Szkół Rolniczych im. mjr Henryka
Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce,
Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika
w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkół
w Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy im. Janusza
Korczaka w Sokółce.
Głównym celem projektu jest
kształtowanie i rozwijanie zdolności
uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie
i edukacja mająca wpływ na osobisty
rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc
w wyborze ścieżki kariery zawodowej.
Od września 2018 r. Powiat Sokólski w ramach prowadzonych działań
projektowych planuje następujące formy wsparcia:
- przeprowadzenie 208 godzin zajęć dodatkowych z języka angielskiego,
przeprowadzenie 142 godzin warsztatów tematycznych w zakresie narzędzi
technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT),
- przeprowadzenie 210 kursów specjalistycznych, w zakresie: obsługi koparko

– ładowarki, magazynier z obsługą
wózków jezdniowych, kurs kosmetyczny, kurs fryzjerski, kurs pilarza,
specjalistyczny kurs gotowania, kurs
spawacza, kurs prawa jazdy kat. B,
kurs kombajnisty, kurs małej rachunkowości, kurs obsługi programów
księgowych, kurs dekoratorski, kurs
obsługi kas fiskalnych,
- sporządzenie dla 65 uczestników
projektu Indywidualnych Planów
Edukacyjno – Zawodowych,
- przeprowadzenie 98 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych z
przedmiotów ogólnokształcących,
- przeprowadzenie 99 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych z
przedmiotów zawodowych,
- pomoc stypendialną - przyznanie
104 stypendiów naukowych za wyniki w nauce na okres 10 miesięcy,
- wyposażanie pracowni i warsztatów
szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce.
Pełne informacje o działaniach
projektowych i planowanych naborach wniosków na poszczególne rodzaje wsparcia będą publikowane w
serwisie internetowym Powiatu Sokólskiego oraz mediach lokalnych.
MS

mianą nam przydać po ośminie
od wsi Bagien do tego należący
w tymże kluczu. Aże po zejściu
z tego świata jw. Tyzenhauza poszło w dzierżawę i dotychczas na
trzech ośminach siedzimy, z których równie wsie co ma każdy po
pół włoki ony taka pańszczyzna
stróża, warta, szarwark, gwałty i
magazyny dajemy jako i tamci z
pół włóki, a tak przyszliśmy do
ubóstwa i ostatniej nędzy że nie

skiego przświadczam, dzierżawca
tegoż klucza Andrzej Eysymont,
prezydent sądów ziemskich”.
W 1841 r. (zabór rosyjski, obw.
białostocki) wieś Olsza podporządkowana była kluczowi skarbowemu w Grodzisku w skład,
którego wchodziły folwarki: grodziski, kiersnowski, suchodoliński
i były folwark-klucz – ostrowiecki.
W skład folwarku grodziskiego
wchodziły wsie: Bagny (144 męż-

tylko na powinność, podatki, magazynów ale wcale żyć nie mamy
z czego. Więc żądamy o przyłączenie po jednej ośminie gruntu
z pustych placów w tychże wsiach
Olszy i Lewkach znajdujących się
które z tejże okazyi ciężaru wyż
opisanej pustkami leżą tu zdefolgować w podatkach i pańszczyźnie za które to względy jw. Panów
obowiązani zostajem przez całe
życie nasz z dziatkami naszemi
błagać majestat boski będziemy za
miłe zdrowie i długo letnie życie i
szczęśliwe panowanie nad nami.
Podpisali się Jaśnie wielmożnych
panów miłościwych i dobrodziejów wierni poddani. Na krawędzi
adnortacja: Jakowa suplika że jest
rzetelne włościan klucza grodzi-

czyzn i 133 kobiety), Grodzisk, (78
m./62k.),Olsza(70/83),Lewki(70
/59), Pięciowłóki (36/40), Zwierzany (dziś Zwierzyniec Wlk.)
(91/114), Zwierzyniec (dziś Zwierzyniec Mały) (65/64), Małowista (109/108), Kuderewszczyzna
(61/72), Sośniki Grodziskie (9/9).
W w. XIX do I wojny światowej
funkcjonowała gm. Bagny z siedzibą w Domuratach w skład
której wchodziła Olsza. W Słowniku Geograficznym czytamy:
„Gmina obejmuje 45 miejscowości, 926 dymów włościańskich
(obok 501 innych), 6338 mieszkańców włościan, uwłaszczonych
na 9829 dziesięcinach (3198 łąk i
pastwisk, 889 nieużytków), nadto
w obrębie gminy znajduje się 45

dziesięcin ziemi kościelnej i 453
dziesięcin większej posiadłości”.
W 1906 r. na czele gminy stał
starszy włołostny Iwan Marchel
zaś w 1909 Stanisław Zagórski.
W 1890 r. w skład gminy wchodziły następujące miejscowości:
Bagny, Brukowo, Chlewisk Górny, Chlewisk Dolny, Horodnianka, Grymiaczki, Głęboczyzna,
Grodzisk, Domuraty, Zwierzyniec Wielki, Zwierzyniec Mały,
Czarnorzeczka – uroczysko,
Lewki, Pięciowłóki, Kiersnówka, Grodzisk – przysiółek, Kuderewszczyzna, Czarnorzeczka
– uroczysko, Leszczany, Gajewouroczysko, Laudańszczyzna, Leśniki, Małowista, Okopy, Olsza,
Olszanka – uroczysko, Bagno
–przysiółek, Podwugły, Dwugły
– przysiółek, Ciemne – uroczysko, Podhorodnianka, Żalke –
uroczysko, Podostrówek, Ostrówek, Trzyrzeczki. Chmielówka,
Chmielniki, Jagłowo. Wśród
miejscowości niepaństwowych
wymieniano: Suchowola (obok
miasta) ziemia kościelna, Grodzisk majątek Marii Dejsza,
Grymiaczki majątek Granata.
W 1915 r. naliczono w Olszy
42 domy mieszkalne, zaś po I
wojnie światowej w 1921 r. były
tu 44 budynki z przeznaczeniem mieszkalnym, w których
mieszkało 257 os., w tym 116
mężczyzn i 141 kobiet. Wszyscy
deklarowali narodowość polską
i wiarę rzymskokatolicką. Wynika z tego, że okropności I wojny
światowej ominęły Olszę.
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
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XVII Dni Janowa, IV Ogólnopolski Festiwal Smaku BORÓWKA
I WRZOSÓWKA, Dożynki Gminne

Janów skumulował aż 3 imprezy w jednym dniu. „Podziękowania kieruję do
swojego wychowanka – Mariana Hościło, absolwenta ZS CKR w Janowie, który
zaproponował: ‘Zrobimy Dni Janowa inaczej niż dotychczas.’ Będą trwały jeden
dzień, ale będzie więcej atrakcji.” – Mówił Wójt Gminy Janów - Czesław Kiejko
podczas uroczystego rozpoczęcia. Obchody rozpoczęła msza św. w intencji mieszkańców Gm. Janów, w kościele św. Jerzego podczas kórej Dary Ołtarza złożył m.in.
Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Bożeną Jelską-Jaroś - Przewodniczącą Komisji
Rolnictwa, Transportu, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego. Dalsza część imprezy odbywała się na placu ZSS w Janowie. Uczestnicy mogli uraczyć
się plackami ziemniaczanymi, gulaszem i pasztetem z wrzosówek oraz ogórkami
małosolnymi. Rozstrzygnięto konkurs na ciasto z borówki, zawody wędkarskie
nad zalewem „Sitawka”. Uhonorowane zostały m.in. janowskie tkaczki, hodowcy,
Wójt Janowa oraz Starostowie Dożynek – Państwo Błahuszewscy. Starosta Sokólski
Piotr Rećko wręczył grawertony osobom, które w szczególny sposób przyczyniały
się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności regionu.
Obchodom towarzyszyły występy dzieci i młodzieży z Janowa, Białous i okolicznych miejscowości, a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lipska, Chór Janowianie,
zespół Jacoba Muklewicza z Ohio, Jacek Pietrzak, zespół „Trubadurzy”, „DOXX”,
kabaret PAKA… Dorosłym i dzieciom zapewniono mnóstwo atrakcji: gier, zabaw,
konkursów, stoisk gastronomicznych, rękodzielniczych, handlowych, promocyjnych, wystawienniczych… Patrycja A. Zalewska

BONY NA SZKOLENIA. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia
ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki

(9)

w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje
i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

Edukacja za Bony. Podpisywananie umów w ramach wsparcia finansowego "Bony Na Szkolenia"
Starosta Sokólski Piotr
Rećko podpisał kolejne
umowy z uczestnikami
projektu o przyznanie Bonów na Szkolenia w ramach projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju
systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego
na jakość i potrzeby re-

gionalnej gospodarki w ramach
poddziałania
3.2.1 oraz 3.2.2”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Podlaskiego

na lata 20142020, Osi Priorytetowej
III
Kompetencje
i kwalifikacje,
Działanie 3.2 Kształtowanie
i rozwój kompetencji kadr
regionu.” Kolejne 5 osób w
ramach w/w projektu i będzie się dokształcać w wy-

branych przez siebie dziedzinach. Będą to Studia
Podyplomowe Zamówienia Publiczne, Studia Podyplomowe Projektowanie
Experience i Analityka Internetowa - II edycja, Kurs
dla kandydatów na księgowego - Kurs Umiejętności
Zawodowych, Lean Management- Menedżerskie
Studia Podyplomowe w
Białymstoku.
Wydział Rozwoju i Promocji

4

Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego
zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki
w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i
rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy
kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych,
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz
wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z:
Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego
celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób
dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego,
białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie”
skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo,
bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej
inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na:
kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach
w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie
projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej
www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie
dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.
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Iwona Grzybowska
Dyrektor ZS w Sokółce
"Od młodzieży staram się czerpać
ich radość życia i żywiołowość."

Jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w
Sokółce i wspominam życzliwie profesorów, którzy w
tym czasie pracowali w LO,
szczególnie tych, którzy byli

Pani Dyrektor, od 3 lat pełni Pani funkcję dyrektora
Zespołu Szkół w Sokółce, co
Pani utkwiło najbardziej w
pamięci z tego okresu?
Rozpoczynając pracę w
liceum musiałam nauczyć się
wielu nowych rzeczy, które
są niezbędne w pracy. Spotkałam wiele nowych osób,
doświadczyłam wielu nowych sytuacji. Każdy nowy
dzień to doświadczenia,
które zmieniają mnie i moje
podejście do życia. W szkole
przepracowałam ponad 20
lat, ale funkcję Dyrektora
pełnię dopiero od 3 lat. Najbardziej stresującym wydarzeniem był Dzień Edukacji
Narodowej w 2015 r. Po raz
pierwszy jako Dyrektor przemawiałam do moich koleżanek i kolegów nauczycieli,
pracowników z którymi rozpoczynałam pracę, naszych
uczniów i nauczycieli-emerytów, którzy tradycyjnie
świętują ten dzień w naszej
szkole. Cały czas myślałam,
jakimi słowami podziękować im za wykształcenie,
za wychowanie wyniesione
z liceum. To naprawdę była
trudna chwila, ale mam nadzieję, że nie zawiodłam ani
mojej wychowawczyni, ale
profesorów, którzy uczyli
mnie w liceum.
Czy wyznaczone wcześniej
cele udało się zrealizować?
Każdego dnia staram
się, aby moi współpracownicy i uczniowie naszej szkoły
czuli się dobrze w liceum,
aby traktowali to miejsce
jak drugi dom, bo przecież
spędzają tu wiele godzin.
Staram się zapewnić im
poczucie bezpieczeństwa.
Każdy może liczyć na moje
wsparcie i ciepły uśmiech.
Chciałabym, aby Liceum
Ogólnokształcące w Sokółce
było elitarną szkołą, szkołą
którą wybiorą najlepsi absolwenci gimnazjów, którzy
będą dążyć do samorozwoju i samodoskonalenia
się, którzy wiedzą, co chcą
osiągnąć. A jednocześnie,
aby otrzymali wsparcie od
nauczycieli, którzy pokierują

Jakie ma Pani marzenia i plany, jako dyrektor szkoły?
Marzę, aby liceum było
szkołą, o której mówi się w samych superlatywach. Aby nasi
uczniowie otrzymali przygotowanie do funkcjonowania w
życiu społecznym, podejmowania samodzielnych decyzji
i odpowiedzialności za dalszy rozwój. Aby w dorosłym
życiu kierowali się zasadami
etyki i moralności, byli odpowiedzialni, szanowali siebie
i innych, aby w codziennych
sytuacjach stosowali zasady
dobrego wychowania i kultury bycia. Aby w życiu poradzili
sobie w trudnych sytuacjach.
Jest też wiele marzeń - planów
bardziej przyziemnych. Chciałabym, aby udało się przeprowadzić gruntowny remont
wewnątrz szkoły. Marzy mi się
wymiana instalacji grzewczej
(z lat 60-tych), oświetlenia, remont posadzki na korytarzach
i w salach, docieplenie dachu,
odnowienie sal lekcyjnych,
wymiana mebli, zakup szafek
dla uczniów. Mam świadomość, że to wydatki przekraczające budżet szkoły i budżet
organu prowadzącego – Powiatu Sokólskiego, ale liczę,
że dzięki funduszom z Unii
Europejskiej może się to udać.
W zeszłym roku LO świętowało 70-lecie, jak Pani to wspomina?

Młodzi są inspiracją do tego,
aby samemu się dokształcać i rozwijać.
ich rozwojem i wskażą właściwe kierunki. Czy udaje się
realizować te cele? To pytanie
należy skierować do uczniów
i pracowników szkoły.
Jak Pani postrzega współczesną młodzież?
Nawet nie wie Pani, jaką
wspaniałą mamy młodzież.
Pełną pomysłów, szukającą
nowych doświadczeń, chętną
do udziału w różnych projektach, działaniach, przedsięwzięciach (zachęcam do
odwiedzenia naszej strony
internetowej i Facebook ).
Często pozytywnie zaskakują
nas dorosłych. Młodzież, która umie się bawić, żartować,
ale kiedy przychodzą trudne
chwile - współczuć, razem
przeżywać żałobę. Młodzież,
która podejmuje się działań
na rzecz wolontariatu, poświęcając swój czas, swoją
energię i siły. A jednocześnie
realizuje się uczestnicząc
w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych, konkursach
interdyscyplinarnych i zawodach sportowych,
osiągając sukcesy na szczeblu
wojewódzkim i centralnym.
Staram się od nich czerpać ich

INFO Sokółka nr 120/2018

radość życia, ich żywiołowość.
Jednocześnie są inspiracją do
tego, aby samemu się dokształcać i rozwijać.
Jacy są współcześni nauczyciele?
Aby pracować we współczesnej szkole – trzeba stale się
uczyć. Nauczyciele muszą się
ciągle dokształcać, aby sprostać wymaganiom uczniów,
rodziców i systemu edukacji.
Podejmują naukę na studiach
podyplomowych, kursy doskonalących i kwalifikacyjnych, często są przygotowani
do nauczania kilku przedmiotów. Jednocześnie jako wychowawcy są terapeutami,
psychologami nie tylko dla
uczniów, ale często również i
dla rodziców, którzy nie mają
wiedzy jak pomóc dziecku w
trudnej sytuacji, jak walczyć
z uzależnieniami (coraz częściej od mediów społecznościowych, Internetu, czy gier
komputerowych).
Zarządza Pani placówką,
którą kiedyś sama Pani kończyła, jakie ma Pani refleksje,
wspomnienia?

wymagający,
utrzymywali
dyscyplinę na lekcjach, chcieli nas czegoś nauczyć. Z perspektywy czasu to okazało się
ważniejsze niż swoboda, jaka
panowała na niektórych lekcjach.
Myślę, że to nauczyciele
z liceum zaszczepili we mnie
pasję nauczania. W naszym
liceum uczyło mnie 3 matematyków, ale największy
wpływ miała profesor Teresa
Kozłowska. Była osobą bardzo wymagającą, ale i bardzo
sprawiedliwą. Wiedziała ile
od kogo może wymagać i to
było sztuką, której się od niej
nauczyłam. Dla tych którzy
oczekiwali więcej niż przewidywały podręczniki, wyszukiwała zadania z innych
podręczników, często nawet
studenckich. Z klasy matematycznej, w której się uczyłam, 5
osób studiowało matematykę,
choć nie wszyscy są teraz nauczycielami.
Bardzo ciepło wspominam moją wychowawczynię panią Zofię Moździerską, która była dla nas jak mama, stała
za nami murem, walczyła jak
lwica o każdego wychowanka.
Za to pragnę jej z tego miejsca
podziękować.

Ubiegły rok to był czas
ciężkiej pracy dla wszystkich
pracowników i uczniów szkoły. Staraliśmy się jak najlepiej
przygotować na spotkanie
z absolwentami. Dzięki sponsorom została odnowiona Izba
Pamięci,
przygotowaliśmy
plansze o historii szkoły, dawnych i obecnych wydarzeniach
z życia szkoły. Jak co roku, zadbaliśmy o groby zmarłych
profesorów. Staraliśmy przygotować szkołę, aby wszyscy
którzy ją odwiedzą czuli się w
niej dobrze. A potem… Były
spotkania z ciekawymi ludźmi - absolwentami, którzy
na przestrzeni 70 lat opuścili
mury szkoły. Którzy po latach
spotykali swoje koleżanki i kolegów z uśmiechem, a czasem
z łezką w oku. Wspominali
szkołę, nauczycieli - na jeden
dzień wrócili do najlepszych
wspomnień – wspomnień z lat
młodości. Ten okres zaowocował powstaniem Fundacji
Edukacyjnej Jerzego Sarosieka
– profesora z El Paso w USA –
absolwenta z 1963 r., która od
tego roku przyznaje stypendia
dla najlepszych uczniów naszej szkoły. Po raz pierwszy
stypendia zostaną wręczone 3
września – w czasie inauguracji roku szkolnego 2018/2019.

seria

CIEKAWI

LUDZIE
Jakie są Pani pasje, co Pani
robi w wolnym czasie?
Bardzo lubię podróżować. Staram się co roku zwiedzać nowe miejsca w kraju i
za granicą. Poznaję nowe
miejsca, ludzi i ich zwyczaje.
A potem z tęsknotą wracam
do Sokółki, gdzie nie ma
tłumu turystów, gdzie życie
biegnie ustalonym torem.
Lubię piec ciasta, gotować,
dużo czytam. Na inne pasje
trochę brakuje już czasu.
Jakie było w tym roku zainteresowanie Ogólniakiem
wśród młodzieży, które profile cieszyły się największym
uznaniem?
Dzięki pracy całej Rady
Pedagogicznej i wszystkich
pracowników szkoły, promocja szkoły dała bardzo
dobre wyniki. W trakcie
rekrutacji przyjęliśmy 96
uczniów, w tym aż 29 do
klasy o profilu politechniczno-informatycznym i 25 do
klasy o profilu mundurowym. Utworzyliśmy też klasę
o profilu humanistycznym i
językowo-medycznym.
Jeśli jeszcze raz stałaby Pani
przed wyborem zawodu,
to…
Byłby to zawód nauczyciela matematyki. To moja
pasja i nie zamieniłabym jej
na inną.
Wiemy, że zdecydowała się Pani kandydować
do Rady Miejskiej, jakie ma
Pani pomysły na rozwój naszego miasta, gminy?
Chciałabym, aby Sokółka była dobrym miejscem
dla rozwoju młodego człowieka. Młodzi ludzie muszą
mieć dobre warunki do nauki, do uprawiania sportu i
fajne miejsca do spędzania
wolnego czasu. Po zakończeniu edukacji powinniśmy
dać im możliwość rozwoju
zawodowego poprzez wspieranie lokalnych przedsiębiorców i pozyskiwanie inwestorów. Bardzo ważne jest
też bezpieczeństwo ludności
– budowa wiaduktu, ścieżki
rowerowe i obwodnica Sokółki.
Pyt. A. Tumiel

5

www.infosokolka.pl

Festyn rekreacy
24 sierpnia 2018 r.

NA ŚWIĘTEG

JANOWSZC

Janowszczyzna świętowała na corocznym
Festynie św. Rocha, tym razem miał on charakter rekreacyjno-sportowy, a poprzedziła go
Msza Święta Odpustowa. W programie znalazła się parada bryczek, furmanek, powozów,
wierzchowców. Uczestnicy imprezy nie tylko
podziwiali, ale mogli się nimi przejechać. Na
gości czekał poczęstunek, dania z grilla oraz
inne przysmaki. Czas umilały zespoły muzyczne Tvister oraz Formacja A Plus. W trakcie imprezy odbył się mecz towarzyski piłki nożnej.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął
Starosta Sokólski Piotr Rećko.
ORGANIZATORZY: Fundacja „Sokólszczyzna”, Powiat Sokólski, LGD Szlak Tatarski,
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie, Sołectwo Janowszczyzna,
Parafia Św. Rocha w Janowszczyźnie oraz Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Lipinie.
materiał: M. Białobłocki, P. Białoblocki
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Rycerze, rycerki i księżniczki...
Tym razem Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprosiła dzieci do zabawy ph. „Tropem rycerskiej przygody”. Dzieci wzięły udział w grach ruchowych, rozwiązywały zagadki. Zwycięzcy konkurencji otrzymywali w nagrodę pyszną niespodziankę. Każdy, kto odwiedził plac przed biblioteką, mógł znaleźć coś dla siebie:
odetchnąć w „podwórkowej czytelni” na kocyku, zająć się kolorowaniem malowanek, postrzelać z łuku, i skorzystać z wielu innych atrakcji.

Konferencja prasowa
z parasolką w tle

W ubiegły piątek, pod kinem "Sokół" w Sokółce odbyła się konferencja
prasowa, na której Piotr Karol Bujwicki mówił o swoich planach związanych z
wyborami samorządowymi. Kandydat na burmistrza odpowiadał również na
zadawane pytania i zapowiedział, że będzie organizować następne tego typu
spotkania, w ważnych dla Sokółki miejscach. PB
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Dąbrowa Białostocka

DOBRE STRONY POWIATU

Spotkanie z seniorami geodetami
województwa podlaskiego

W Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z
seniorami geodetami województwa podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz oraz Dyrektor MGOK w Dąbrowie Białostockiej Maciej Sulik, którzy zapoznali seniorów z osiągnięciami i perspektywami rozwoju miasta
i gminy Dąbrowa Białostocka.
Następnie uczestnicy spotkania
udali się do parku przy Placu
Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, zwiedzili Sanktuarium
Maryjne w Różanymstoku, Kościół św. Stanisława w Dąbrowie
Białostockiej, Cerkiew św. Jana
Teologa w Dąbrowie Białostockiej oraz drewniany Kościół św.
Anny w Kamiennej Starej. Spotkanie zakończyło się wspólnym
obiadem we wsi Hamulka.
Urząd Miejski
w Dąbrowie Białostockiej

Powstanie nowy plac zabaw!

Tym razem będzie to ukłon w stronę dzieci niepełnosprawnych. Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 146 286,00. Cała inwestycja kosztować będzie prawie 230 000,00 zł. Plac zabaw powstanie na skwerku przy ulicy Mickiewicza. Jest tam
kawałek pięknego zielonego terenu z drzewami. Pośród nich znajdzie się karuzela i
huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych. Zestaw wielofunkcyjny, piaskownica, w której będą mogły bawić się dzieci w różnym wieku. Na placu pojawią się także 2 ścieżki
sensoryczne, które pozwalają rozwijać wyobraźnię dotykową, a ta jest potrzebna do
prawidłowego poznawania świata przez dziecko. Do zorganizowania mini pikniku
będzie służyła altana. Plac zabaw będzie miejscem rekreacji i integracji z dziećmi niepełnoprawnymi.
Zastępca Burmistrza Dąbrowy Białostockiej – Artur Gajlewicz
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Robert Górka

skim ,które poleciłby Pan
np. turystom?

seria

"Staram się przy współpracy z mieszkańcami osiedla
Broniewskiego coś zrobić na tym osiedlu, bo do tej
pory było one trochę pozostawione samo sobie".
Jest Pan Wiceprezesem Klubu Szachowego czy szachy to
jedna z Pana pasji?

Jest Pan Prezesem Zarządu Spółdzielni „Nowa” w
Sokółce proszę opowiedzieć o specyfice swojej
pracy i doświadczeniach
zawodowych.

w opłakanym stanie udało
się wyłożyć kostką brukową.
Chciałem jeszcze wyremontować plac zabaw lecz nie pozwala na to Pani Burmistrz,
która "robi problemy".

Jako Prezes Zarządu
Spółdzielni "Nowa" jestem
odpowiedzialny praktycznie za wszystko, co związane jest prowadzeniem
nieruchomości. Począwszy
od spraw związanych z
rachunkowością, prawem
czy budownictwem. Praca związana jest z ciągłym
kontaktem z ludźmi. Firmę przejąłem z dużym
zadłużeniem, co udało się
w ciągu roku wyprowadzić
'na prosto'. Jest dużo spraw
nierzadko trudnych, które
trzeba załatwiać w naszych
urzędach. Dzięki Radzie
Miejskiej, która uchwaliła
pieniądze i Urzędnikom,
którzy dopełnili formalności drogi przy nieruchomościach, które były

Kilkakrotnie próbowałem forsować różne sprawy jeśli chodzi o osiedle.
Sprawy zazwyczaj zgłaszali
mieszkańcy. Pisałem wnioski i zbierałem podpisy
mieszkańców i w takiej formie składałem w urzędzie
Ze strony przewodniczącego
Rady Miasta czy większości
Radnych nie było większych
problemów. W większości
spraw Radni przyznawali
pieniądze problemy pojawiały się ze strony Pani
Burmistrz. Publicznie mówiła, że jest za wykonaniem
inwestycji, ale zawsze piętrzyła sztuczne problemy.
Jako przykład mogę podać
kałużę przy sklepie Biedronka na ul. Broniewskiego. W
tej sprawie zrobiono zdjęcie
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ubytków w jezdni w innym
miejscu i napisano, że to
teren, którego właścicielem
jest Biedronka. Pomimo
tego, że miejsce, w którym
jest kałuża było pokazywane
i Burmistrz i pracownikom.
Innym przykładem jest plac
zabaw przy nieruchomości
na ulicy Broniewskiego 5B.
W tej sprawie żeby zrobić
inwestycję trzeba podpisać porozumienie i umowę
użyczenia lub dzierżawy.
Burmistrz złożyła budżet
do zaopiniowania w Regionalnej Izbie Obrachunkowej
bez stosownych dokumentów i inwestycja musiała być
odrzucona. Teraz tłumaczy
się, że przez RIO nie może
wykonać inwestycji i otumania mieszkańców stwierdzeniem, że jeśli wykona to
"grozi jej prokurator". Często słyszę na sesjach że Radni przeszkadzają Burmistrz
wykonywać inwestycję. Po
tym co zrobiła z placem zabaw nigdy w to nie uwierzę.

W szachy zacząłem
grać w wieku 8 lat. Grywałem raczej sporadycznie
choć bardzo to lubiłem.
Nie miałem dostępu, ani
do klubów szachowych, ani
do szkoleniowców. W 2016
roku na zajęcia szachowe do
LUKS Orient Sokółka przyprowadziłem swoje dzieci
wtedy 5-letniego synka i
7-letnią córeczkę. Prezes
Wojciech Zajkowski zgromadził wokół siebie grupę
cudownych ludzi (rodziców
grających dzieci) i udało mu
się znaleźć dobrych trenerów choć nie było to łatwe.
Na Walnym Zgromadzeniu
członków klubu wybrano
mnie Wiceprezesem i od
tego się zaczęło. Jeśli coś robię - to angażuję się całym
sobą, a wszelkie niepowodzenia tylko mnie bardziej
motywują. Zacząłem grywać w turniejach z różnym
skutkiem. Udało mi się zająć
trzecie miejsce w Mistrzostwach Województwa LZS.
Bardzo bym chciał żeby
udało się zorganizować w
Sokółce duży turniej szachowy z pulą nagród ok 100 tys.
złotych. W naszym mieście
inteligentnych ludzi nigdy
za mało nawet jeśli mieli by
być tylko przejazdem.
Czy angażuje się Pan społecznie, charytatywnie?
Staram się przy współpracy z mieszkańcami z
osiedla Broniewskiego coś
zrobić na tym osiedlu bo do
tej pory było trochę pozostawione samo sobie. Od momentu kiedy rozpocząłem
pracę w Spółdzielni udało
się "wywalczyć" drogę przy
blokach, nie pozwolić na
zamkniecie z powodu wymogów prawa budowlanego
świetlicy środowiskowej na
osiedlu, nakłonić do zrobienia nowego dachu, który
przeciekał w przedszkolu nr

CIEKAWI

LUDZIE

3, udało się też przekonać
Radnych do przekazania pieniędzy na dodatkowe zajęcia
z logopedii dla 4-latków w
przedszkolach.
Jakimi zasadami kieruje się
Pan w swoim życiu i jakie
ma Pan priorytety?
Moje priorytety to rodzinka. Mam wspaniałą kochaną żonę i dwójkę kochanych dzieciaczków. Bez całej
trójki wszystko nie miało by
sensu.
Jakie cechy charakteru pomagają Panu w dążeniu do
osiągnięcia
wytyczonych
celów?
Niektórzy w mieście
twierdzą, że jestem "nawiedzony". Nie bardzo wiem
co to znaczy. Nie wiem czy
jeśli chodzi o dążenie do
celu najważniejsze są cechy
charakteru. Kiedyś pracowałem w tartaku, którym kierowałem. Właściciel, który
był moim szefem i którego
podziwiałem jako człowieka
nauczył mnie podejścia do
życia. Twierdził on, że nie
ma spraw nie do załatwienia i jeśli wykorzystałeś już
wszystkie możliwości, które
powinny przynieść skutek
i nie udało się zrealizować
zamierzonego celu, jesteś
skłonny zrezygnować, została tylko jedna możliwość,
która pewnie też się nie uda,
zrób to - przeważnie się udaje. Nauczony doświadczeniami najbardziej się postarasz.
Chcę powiedzieć coś jeszcze
co przyszło mi do głowy.
Kiedyś jeden z pracowników
zatrudnionych w Urzędzie
Miejskim w obecnej kadencji powiedział, że "Górka lubi
szkodzić ludziom". Ja chcę
prosić o to, żeby autor tego
stwierdzenia zachowywał się
jak człowiek.
Czy ma Pan swoje ulubione
miejsce w powiecie sokól-

W powiecie sokólskim mamy Jurtę Tatarską,
Meczet w Kruszynianach i
Tatarów ze wspaniałą kulturą, kuchnią i tradycjami,
którzy żyją wśród nas. Kiedyś byłem w Kruszynianach i bardzo mi się podobało także zdecydowanie
polecam. Zawsze ciekawiło
mnie jak wyglądało przystosowanie się Tatarów do
naszej kultury.
Powiat sokólski ma bogatą ofertę produktów lokalnych, który z nich według
Pana zasługuje na szczególną uwagę?
Nie wiem czy miód
to nasz produkt lokalny
choć pewnie tak. Ale bardzo nurtuje mnie problem
padających pszczół, które
jeśli wyginą ludzie też już
długo nie pożyją. Namawiałbym ludzi żeby pomyśleli o tych pracusiach,
którym bardzo szkodzimy
swoją działalnością. Produkujemy coraz mocniej
działające nawozy, które
ewidentnie szkodzą tym
pożytecznym żyjątkom.
Kandyduje Pan w jesiennych wyborach do Rady
Miasta, jaka jest Pana
wizja naszej okolicy? Jakie miałby Pan priorytety
jako radny?
Kandyduję dlatego, że
jak uda mi się zostać radnym to będzie mi łatwiej.
Potrzeby jakie są na osiedlu widzą wszyscy. Widzą
jak ludzie toną w błocie,
widzą dziury w drodze,
widzą jak dworzec nasz
odstrasza, widzą zarośnięte kapliczki. Widzą też
jak Pani Burmistrz sadzi
kwiatki żeby przekonać do
siebie kobiety, ale czy to
jest najbardziej potrzebne,
słyszę od ludzi - że nie bardzo. Chciałbym być przedstawicielem mieszkańców
i ich potrzeby realizować
będąc wybrany. Pieniędzy
nie wystarczy na wszystko
i mam nadzieję dokonywać
mądrych wyborów.

Pyt. Izabela Czaplejewicz
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Andres Ibanez
"Lśnij, morze Edenu"
Wydawnictwo Rebis 2017

Sezon urlopowy dobiega końca,
lecz to nic, bo już za rok kolejny. W czym
oprócz morza zanurzamy się na wakacjach? Oczywiście w lekturze! Słowo na
dziś to wielowątkowość. Andres Ibanez
nie stawia na minimalizm, zaczynając
od objętości. Książką "Lśnij, morze
Edenu" dałoby się zabić. To ośmiuset
stronicowa cegła - idealna dla niezdecydowanych. Bo co tu mamy? Przygoda
- jest, romans - obecny, science fiction
z naciskiem na fiction - na posterunku, obyczaj - gotów, horror... - eee... też
się znajdzie. Wyliczać tak można bez
końca i nawet gdyby Kamyk oddał mi
część swojej rubryki, nie zmieściłbym
tam wszystkiego. Trzon fabuły stanowi
katastrofa lotnicza, do której dochodzi
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nad odciętą od świata wyspą na Pacyfiku.
Narratorem jest jeden z ocalonych. Rozbitkowie liczą na szybką pomoc, lecz gdy
ta nie nadchodzi, muszą przetrwać. To
tylko szkielet konstrukcji rozbudowanej
jak Tokio. Ibanez wyżywa się literacko,
fundując czytelnikom rajd przez gatunki,
style i wątki, które przeplata jak koszykarz
wiklinę. Nie stroni od inspiracji, nie boi
się zapożyczeń, nie nuży. Trzyma tempo przez cały maraton, który dla pisarza
może okazać się zabójczy, bo nie stracić
odbiorcy na takim dystansie i przy takim
rozmachu, to jednak wyczyn. Nagły atak
hiszpańskiej prozy, ognistej jak flamenco, podniesie temperaturę jak niedawna
fala upałów, nawet podczas nadciągającej
jesieni. I choć nie nazwałbym tej książki
kieszonkową, to nasuwa mi ona na myśl
nieodparte skojarzenie z dawnymi kartridżami z bazaru. Na jednym potrafiło się
znaleźć 9999 gier. Tak kompresowali to
Rosjanie. Hiszpan wykonał taki manewr
z literaturą. Że zacytuję pewien latynoski
zespół "Don't you know i'm loco". Czy
się udało? A czy szaleństwo może się nie
udać?
Marcin Dębko

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego
21.08. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego
podjęto uchwałę w sprawie
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej.
Zarząd rozpatrzył wniosek
złożony w ramach ogłoszenia
o naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
znajdujących się na terenie
Powiatu Sokólskiego. Na zarządzie rozpatrzono wniosek
Wójta Gminy Szudziałowo
o zwiększenie środków na
realizację zadania drogowego Ostrówek – Pierożki. Na
posiedzeniu zawarto aneks
do umowy zawartej z Gm.
Szudziałowo o dofinansowanie zadania „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1273B
od km 0+000 do km 2+500”
oraz zawarto umowę z Firmą
TABLA sp. z o.o z Lublina na
wykonanie i dostawę tablic
rejestracyjnych dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w
Sokółce. Zarząd przygotował
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projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok
2018; zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Sokólskiego na lata 2018-33;
określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej,
zasad tworzenia komitetów
inicjatywy uchwałodawczej,
zasad promocji obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej
oraz formalnych wymogów,
jakimi muszą odpowiadać
składanie projekty w Powiecie
Sokólskim; wyrażenia zgody
na wynajęcie lokalu biurowego położonego w Sokółce w
budynku przy ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego na rzecz
dotychczasowego najemcy;
udzielenia dotacji na pracę
konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Sokólskiego; zmieniającą
uchwałę w sprawie określenia
zadań do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznacza się środki PEFRON
w roku 2018; tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru go-

Podaj Łap(k)ę!
WyKLIKajmy "Kocią przystań"

prawdziwe

prawdziwk

Dziękujemy Agnieszce Sienkiewicz za poniższy APEL,
wielkie serce i zaangażowanie, głosujemy, bez żadnego logowania, wystarczy mały KLIK raz dziennie, zawalczymy?!
Mamy szansę na ,,Kocią przystań'' oraz wymianę ogrodzenia
w schronisku.
Drodzy miłośnicy schroniska i pupili. W ostatnim czasie
zostały napisane projekty, które mają wspomóc nasze schronisko. Mamy 2 miesiące by codziennie klikać, a wówczas szansa
jest wielka, trzeba zaangażować jak największą ilość osób każdy głos na wagę kojca :) Codziennie robimy KLIK z każdego możliwego urządzenia. Zatem do dzieła!
https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/project/kocia-przystan/
Celem projektu jest przystosowanie pomieszczeń i
wybiegu dla kotów znajdujących się w Schronisku. Nasze
działania skierowane będą na zapewnienie im odpowiednich warunków oraz opieki podczas przebywania w schronisku. Niewątpliwie podjęte działania wpłyną na poprawę
warunków bytowych kotów przebywających u nas. W tym
celu chcemy odnowić i wyposażyć 2 pomieszczenia w taki
sposób, aby możliwe było zapewnienie bezpieczeństwa,
komfortu oraz higieny przebywających w nich kotów i kociaków. Stworzenie wybiegu zewnętrznego dla kotów przebywających na terenie schroniska zabezpieczonego od psów.
Partner: Fundacja Pomocy Zwierzętom Vita Canis

dzin zajęć niektórych nauczycieli oraz rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli; ustalenia
czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz
określenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w Przedszkolu Specjalnym
w Sokółce; zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania
rozszerzenia przez SP ZOZ
w Sokółce działalności o
udzielenie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie świadczenia
w zakresie neurochirurgii
poprzez utworzenie poradni
neurochirurgicznej; zmiany
uchwały w sprawie nadania
Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sokółce. Zarząd
omówił sprawy ewentualnego utworzenia II oddziału w
przedszkolu specjalnym i rozpatrzył wnioski Dyrektora SP
ZOZ w Sokółce o wyrażenie
zgody na zawarcie kolejnej

Nie kupuj - zaadoptuj!

Staś - 3,5-miesięczny

buro-biały kocurek.
Jest wesoły, przyjazny,
energiczny jak na kociaka przystało. Lubi
bawić się z kotami jak
i ludźmi. Kuwetkuje.
Posiada aktualną książeczkę zdrowia.

Mea

- buro-biała
3,5-miesięczna koteczka. Jest wesoła,
rozbrykana, lubi towarzystwo innych kotów. Bardzo przyjazna
do ludzi. Kuwetkuje.
Posiada aktualną książeczkę zdrowia.

www.facebook.com/wolontariuszesokolka/

Kontakt w sprawie adopcji: 606 782 474.
umowy najmu z ‘Obiady domowe i Uroczystości Rodzinne W.G.” z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo–handlowej. Na
posiedzeniu przedstawiona została informacja
Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o zawarciu umowy
z Siemens Finance Sp. z o.o. z Zarządem Województwa Podlaskiego oraz podpisaniu aneksów
do umów z NFZ. Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych warunków zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu
komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulatorów do
nauki programowania i tokarek uniwersalnych
z odczytem cyfrowym. Zarząd omówił sprawy współfinansowania i ufundowania nagród
uczestnikom „Biebrzańskich Sianokosów” oraz
rozpatrzył wnioski: Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Krynkach o wsparcie organizacji
jubileuszu 150 konsekracji Cerkwi Narodzenia
NMP w Krynkach; Tomasza Tolko o ufundowanie nagród uczestnikom „Pikniku Rodzinnego
w Bogusze 2018”; CSA z Dąbrowy Biał. o dofinansowanie udziału uczniów LO w Dąbrowie w
Pucharze Europy w Taekwon-do.

O psie, który chciał mojej zguby
Czytałem sobie „Razzmatazz” Karola Mrozińskiego, gdy nagle uderzyła mnie jak
rozpędzona ciuchcia retrospekcja. (Retrospekcja… Retrospekcja… Gdy będę mieć
córkę chyba tak ją nazwę. Retrospekcja
brzmi dumnie).
Poprzednie pokolenia z lubością powtarzają, że dzisiejsza młodzież jest zła przez telewizję. Otóż nie. Młodzież jest taka kiepska
z powodu właśnie tych poprzednich pokoleń. No bo jak wyrosnąć na normalnego
człowieka, gdy starsi ludzie chcą, żebyś był
psem? Już tłumaczę, o co mi chodzi. Było
to jeszcze w epoce chowanego łupanego –
czyli w szkole podstawowej. Nasza nauczycielka, która codziennie straszyła nas kartkówkami kazała nam przeczytać lekturę „O
psie, który jeździł koleją”.
- Dzieeeeń-doooo-bry! – powitała ją klasa
parę dni później.
- Jaki tam dobry, zaraz kartkówkę zrobię!
Lektura przeczytana?
- Taaaaak!
- Zaraz zobaczymy! Zaraz wam kartkówkę
zrobię!
Nasza pani od polskiego, nie wiedzieć czemu zaczęła nam streszczać lekturę. Potem
nam podyktowała notatkę, kończąc wywód,
że każdy powinien być jak pies, który jeździł koleją, i każdy powinien brać z Lampo
przykład (Lampo? Melampo? Lopez? Nie
pamiętam jak się nazywał...). Wszyscy zaczęli ochoczo przytakiwać, licząc na jakieś
plusy lub piątki za aktywność. Ja niestety,
byłem wystarczająco mądry by być głupi i
podniosłem rękę.
- Proszę pani? Ale ja nie chcę być taki jak
Lampo.
Przez klasę przeszedł szmer. Nauczycielka
aż zadławiła się kawą.
- Słucham? Zaraz kartkówkę zrobię! Co ty
opowiadasz dziecko?!
- No, mogę jeździć pociągiem. Jestem nawet
lepszy od Lampo, bo potrafię kupić bilet.
- Lampo był bohaterem! Poświęcił się! Zginął, broniąc dziecko!
- Ale ja nie chcę umierać – oznajmiłem – Jestem za młody, by umierać. No i sam jestem
dzieckiem.
- Gówniarzu! – krzyknęła – Jeśli znajdziesz
się w takiej sytuacji jak bohater literacki, to
masz zginąć!
- Ale ja nie chcę!
- Masz umrzeć! Masz wpaść pod pociąg!
- Ale ja nie chcę umierać! – czułem, jak
moje oczy stają się mokre.
- Jako twój nauczyciel nakazuję ci, żebyś
wpadł pod pociąg! Może wtedy czegoś się
nauczysz i zrozumiesz bohatera! Siadaj!
Jedynka! Jeszcze słowo i kartkówkę zrobię!
Tak szczerze, mam nadzieję, że moja nauczycielka skończy między setną a sto
pięćdziesiątą stroną „Boskiej Komedii”
Dantego. Ech, no i jak ludzie mają być normalni, skoro się im się wpaja od dziecka,
że mają być jak psy i skakać pod pociąg?
Innych lektur nie będę wspominać, bo jeszcze któremuś z was też się uruchomi jakieś
wspomnienie.
Skończyłem czytać Karola Mrozińskiego.
Odłożyłem go na półkę. By spłukać gorycz
po wspomnieniu pamiętnej, patalogizującej lekcji zabrałem się za coś lekkiego, po
czym spokojnie zasnę. Sięgnąłem po horror
Clive’a Barkera… Kamyk
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POWIATOWE ZAWODY KARPIOWE
o Puchar Starosty Sokólskiego
W
Powiatowych
Zawodach
Karpiowych
wystartowało 12 dwuosobowych drużyn, sklasyfikowano 10 zespołów.
Złowiono 4 karpie o masie
łącznej 13,150 kg. Wędkarze czuwali nad wodą od
godziny 10:00 18 sierpnia
do południa 19 sierpnia.
I miejsce zajęli: Leonard
Miszkin i Janusz Sierżan, II
- Jakub Lenkiewicz z Ignacym Lenkiewiczem, III Michał Supronik, Krzysztof Supronik. Zwycięzcy
otrzymali statuetki oraz
nagrody w postaci talonów
do zrealizowania w sklepie
wędkarskim. Zawody zakończyły się wspólnym
obiadem. Głównym patronem imprezy był Starosta

Sokólski Piotr Rećko. Dziękujemy Fishing Sokółka za
udostępnienie materiałów.
Patrycja A. Zalewska

Dyżury Aptek w Sokółce
25.08 Apteka „Dbam o Zdrowie”, Pl. Kościuszki 17, tel. 736 697 812; 26.08 Apteka „Cefarm”, ul. 1 Maja 17, tel. 85 711 23 86; 27.08 Apteka ogólnodostępna, ul. Grodzieńska
6A, tel. 85 711 52 34; 28.08 Apteka ogólnodostępna*, ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711
20 14; 29.08 Apteka ogólnodostępna, ul. Sikorskiego 3, tel. 85 711 24 10; 30.08 Apteka
ogólnodostępna,ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 2014; 31.08 Apteka Na Białostockiej
Nowa Farmacja, ul. Białostocka 8/10 lok. 1, tel. 85 711 24 62; 01.09 Apteka ogólnodostępna**, ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14

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 120/2018

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.

gdzie
warto
być

?

25-26.08 - zakończenie lata w Wojnowcach z Jardem, szczegóły plakat
25-26.08 Festiwal Dziedzictwa Kulturowego Korycin, sobota - godz. 15:00,
niedziela - godz. 11:00
26.08 Turniej piłki nożnej "Gramy
dla Olka", boisko Orlik w Różanymstoku,
godz.10:00
12.09 I Puchar Gladiatora w wyciskaniu sztangi leżąc; hala sportowa
ul. Mickiewicza w Sokółce; godz. 10:00;
wstęp wolny
15.09 Warsztaty tworzenia Gry
Planszowej, dzieci 8-15 lat, zapisy w Bibliotece Publicznej Gm. Krynki;
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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Na jakie obszary IT należy
zwrócić szczególną uwagę
w 2018 roku?
Przedstawiamy kierunek studiów podyplomowych – IT Project Management.
Do kogo kierujemy
ofertę?
Do wszystkich osób,
które już pracują w zawodzie Kierownika Projektu, albo chcą pracować na
tym stanowisku. Nasuwa
się pytanie: kim jest Kierownik projektu i co tak
naprawdę robi?
Project manager to
współczesny człowiek renesansu. To osoba stojąca
na straży projektu, od momentu jego przyjęcia poprzez wszystkie etapy realizacji aż po efekt finalny. To
nie tylko kontrola budżetu
i zarządzanie harmonogramem, ale także zbudowanie zespołu, motywowanie
jego członków, określenie
zasad komunikacji czy wyznaczenie kierunku i priorytetów poszczególnych
prac. Jego obowiązki najlepiej definiuje określenie
„making things happen”.
Zarządzający Projektem
odpowiada również za
kontakt z Klientem oraz za
wszelkie sytuacje kryzysowe w teamie, które wcześniej czy później na pewno
się pojawią. Zarządzanie
projektem wymaga więc
idealnej harmonii między
specjalistyczną wiedzą i
miękkimi kompetencjami, do których zaliczyć
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przede wszystkim trzeba:
umiejętności negocjacyjne
oraz łatwość rozwiązywania i łagodzenia konfliktów.
Raz przyjdzie mu pełnić rolę
wspierającego i wyznaczającego cel przywódcy, innym
razem – opierającego się naciskom strażnika projektu.
Ustalanie priorytetów, delegowanie obowiązków oraz
szacowanie czasu realizacji
poszczególnych etapów prac
to także codzienność w pracy Project Managera.
Z powyższego wynika, że skuteczna realizacja
projektów IT (skuteczna,
bo zorientowana na potrzeby klientów) wymaga,
oprócz wiedzy merytorycznej, wszechstronnej wiedzy
i umiejętności z zakresu
zarządzania. Część menedżerów projektów, posiadających wrodzone zdolności
przywódcze, skutecznie zarządza projektami w sposób
intuicyjny. Ci, którzy nie
urodzili się jednak liderami,
mogą się tego nauczyć – aby
wizja stała się rzeczywistością.
Przygotowany w WSE
program studiów IT Project
Management pozwala słuchaczom zdobyć ową kompleksową wiedzę niezbędną
do zarządzania projektami,

kierunek
na czasie

IT PROJECT
MANAGEMENT
studia podyplomowe
Odpowiedź na nowe
trendy w IT.
zapoznać się z najlepszymi
światowymi praktykami i
standardami w obszarze zarządzania projektami IT, a
przede wszystkim zdobyć
praktyczne
umiejętności
wykorzystania różnorodnych narzędzi z zakresu zarządzania projektami informatycznymi.
Kształcenie na naszej
Uczelni (jak wszystkie kierunki) ma profil praktyczny
– wykładowcami i trenerami
są w dużej mierze praktycy,
głównie menedżerowie projektów z firm informatycznych.
Absolwent
kierunku zostanie wyposażony

fot.: pixabay.com

Branża IT napędza
rynek pracy. Zapotrzebowanie na specjalistów,
których ogólnie nazywa
się „informatykami” wzrasta z roku na rok i wszystko wskazuje na to, że taki
trend utrzyma się przez
wiele lat. Nie może być inaczej, ponieważ równolegle
wzrasta konsumpcja dóbr
i usług „napędzanych” informatyką.
Zawód specjalisty ds.
IT uznawany jest obecnie
za zawód przyszłości.
Jednakże nie będzie tak
zawsze. Przyszłość mają
jedynie ci, którzy odpowiednio szybko zareagują
na zmiany i pojawiające się nowe trendy w tej
branży. Jedno jest więc
pewne – dynamika zmian
ekonomicznych, gospodarczych wymusza na
pracownikach branży IT
intensywne dokształcanie
się i specjalizację.
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w wiedzę, umiejętności i
kompetencje pozwalające na wykonywanie pracy
na stanowisku menedżera
projektu w projektach IT.
Absolwent
będzie
także przygotowany do
przystąpienia do egzaminu Professional Scrum
Master I / Professional
Scrum Product Owner.
Warunkiem ukończenia
studiów jest uzyskanie
w/w certyfikatu lub przygotowanie pracy dyplomowej. Certyficat scrum
master będzie świetnym
udokumentowaniem nabytej wiedzy. Dowiedzie,
że zdobyłeś specjalistyczną
i szczegółową wiedzę oraz,
że jesteś osobą, która chce
pracować nad sobą.
Czy warto zainwestować w certyfikat scrum
master? Wszystko zależy tak naprawdę od tego,
gdzie chcesz pracować.
Jeżeli wiążesz przyszłość
swojego rozwoju zawodowego z zarządzaniem
projektami, to taki certyfikat wesprze twój rozwój
zawodowy.
Jak zdać egzamin dowiesz się w kolejnym numerze. Zapraszamy!
tekst WSE
Ogłoszenie płatne

EKONOMIA - studia I i II stopnia

EKONOMIA - studia I i II stopnia
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