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60-lecie święceń kapłańskich
ks. Kanonika Andrzejewicza

W kościele Świętego Antoniego w Sokółce odprawiona została uroczysta
Msza Święta z okazji 60-lecia święceń kapłańskich ks. Kanonika Konstantego
Andrzejewicza. W uroczystości uczestniczyli parafianie oraz Starosta Sokólski
Piotr Rećko, który wręczył Księdzu Kanonikowi pamiątkowy grawerton. We
mszy świętej uczestniczył Arcybiskup jego Ekscelencja Edward Ozorowski .

Rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września przed Pomnikiem Pomordowanych Mieszkańców Ziemi Sokólskiej W Okresie
Okupacji Hitlerowskiej Za Wolność i Niepodległość odbyły się uroczyste obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach Powiat Sokólski reprezentowali Starosta
Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy oraz Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald
Gromacki, którzy w imieniu własnym i mieszkańców Powiatu złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Materiał: Maciej Białobłocki

Materiał: M. Białobłocki, P. Białomyzy

Powiat dofinansuje Dożynki w Kuźnicy
Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Alicję Rysiejko zawarł porozumienie z Gminą Kuźnica reprezentowaną przez Wójta
Pawła Mikłasza. Jego przedmiotem jest dofinansowanie z budżetu Powiatu Sokólskiego „Dożynek Gminnych w Kuźnicy’’ z przeznaczeniem na organizację i nagrody uczestnikom konkursów i zawodów sportowych organizowanych w ramach dożynek.

Ku pamięci - 1 września '39
Początek roku szkolnego zawsze się kojarzy z rocznicą wybuchu II wojny światowej, z dniem 1 września 1939 roku. Po inauguracji roku szkolnego i po spotkaniach z wychowawcami klas delegacja uczniów naszej szkoły w składzie: Kamila
Chorąży (IV Tf) i Paulina Żukiewicz (II Tf) wraz z dyrektorem Grzegorzem Zalewskim i nauczycielem historii Sylwestrem Pakuła udała się na cmentarz przy parafii
św. Antoniego Padewskiego w Sokółce na groby czterech żołnierzy, którzy polegli
we wrześniu 1939 roku w naszym mieście, prawdopodobnie podczas bombardowania dworca kolejowego przez lotnictwo niemieckie. Złożenie wiązanki kwiatów i
zapalenie zniczy było symbolem pamięci o naszych bohaterskich przodkach, którzy
oddali swoje życie byśmy mogli żyć w wolnej Polsce.
Grzegorz Zalewski, Dyrektor ZSZ w Sokółce
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Ruszyła II edycja naboru wniosków na pomoc stypendialną
w ramach projektu pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”
Powiat Sokólski realizuje projekt pn.
„Kompetentni i wykwalifikowani”.
Jest on współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014–2020, Oś priorytetowa
III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki, Poddziałanie
3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF. Całkowita wartość projektu wynosi 1 006
375 zł, z czego 956 056,25 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie od
1.09.2017 r. do 30.06. 2019 r.

Ruszyła II edycja naboru wniosków na pomoc stypendialną w ramach projektu pn. „Kompetentni i
wykwalifikowani”

Powiat Sokólski informuje, że z dn. 4 września br. rozpoczął
się nabór wniosków na wsparcie w zakresie pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2018/2019 w ramach realizacji projektu pn.
„Kompetentni i wykwalifikowani”, skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w przedmiotach zawodowych.
Zgodnie z założeniami projektu oraz Regulaminem w roku

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.

DawnaSokólszczyzna

seria:

Nowa Wieś (gm. Dąbrowa Białostocka) opr. Grzegorz Ryżewski*

Nowa Wieś. Z dokładnym
określeniem czasu powstania
Nowej Wsi jest pewien kłopot.
Zjawia się nagle w inwentarzu z
1775 roku jako mająca już 18 dymów (wcale nie mało). Musiała
zatem powstać wcześniej. W spisach parafialnych dąbrowskich z
1709, 1728, 1732 roku nie występuje jak się wydaje wioska, którą
można by identyfikować z późniejszą Nową Wsią. Natomiast
w 1744 roku jest wieś Nowinki, a
w latach 60. XVIII wieku często
pojawia się Nowinka. Wiemy, że
Tyzenhauz, który objął ekonomię grodzieńską w dzierżenie
w 1765 roku znacznie zmienił
krajobraz osadniczy tych ziem.
Likwidował stare, małe osady tworząc nowe, zwarte wsie,
odbierał szlachcie folwarki i
dożywotnie dzierżawy. Rzeczywiście jeżeli porównamy obraz
osadniczy parafii dąbrowskiej w
1744 roku z rokiem 1775, kiedy
już od 10 lat rządził Tyzenhauz,
zobaczymy znaczną różnicę. Np.
w 1744 roku na terenie parafii
dąbrowskiej istniały takie miejscowości jak przykładowo „Głębokie, Rudźicha, Kułak, Nowinki, Niemenczyzna”, które za
przyczyną podskarbiego istnieć
przestały. Może Nowa Wieś wyłaniająca się nam w 1775 roku
jest taką nową strukturą osadniczą zorganizowaną przez Ty-

zenhauza z kilku mniejszy osad,
lub powstałą po likwidacji tychże.
Tak czy inaczej, wieś pod swoją obecną nazwą została po raz
pierwszy zapisana w 1775 roku i
w źródłach skarbowych z lat następnych (trzeba by było przejrzeć księgi metrykalne żeby to
uściślić). O ile w 1775 roku naliczono tu 18 dymów to już w 1790
aż 38 dymów, a ok. 1800 roku 44 dymy. W 1789 roku w 36 domach mieszkało 173 osoby (wieś

wówczas nazywała się Nowa).
Świadczy to o trwającym tu żywiołowo procesie kolonizacji.
Znamy spis mieszkańców wsi
z 1786 roku, która rozmierzona była na 22 włókach. Miesz-
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kali tu wówczas następujący gospodarze z rodzinami:
Dominik Konieczko, Franciszek
Krzysztofik, Kacper Bierdz, wójt
Antoni Toczko, dziesiętnik Jerzy
Lenkiewicz, Jan Tkaczuk, Maciej Zmitrowicz, cieśla Kajetan
Cerkownik, Grzegorz Kikluk
(Kiśluk?), Tomasz Michałowski, Michał Sapkowski, Marcin
Michałowski, Piotr Ruducha,
Szymon Dombrowski, Marcin
Siedzik, ławnik Jakub Harasimowicz, Józef Poliksza, Mateusz
Owsiejko, dziesiętnik Maciej
Hawrylik, Kacper Szeszko, Bartłomiej Draka, Jan Szeszko, Stanisław Siemaszko, Kazimierz Gryżenia, Andrzej Zujko, Tadeusz
Truchanowicz, Tomasz Krzysztofik, Benedykt Kułak, Piotr Kułak, wdowa Drakowa, Chwiedor
Drako, Antoni Szeszko, Stefan
Klimuszka, Andrzej Marcińczyk,
Adam Czura, wdowa Hortanowa. Pewne grunta w Nowej Wsi
obrabiał Jan Żuk z Kamiennej.
W 1853 roku było tu 41 domów, w
których mieszkało 107 mężczyzn
i 141 kobiet (mężczyzn był zawsze
deficyt, kobiety tego nie doceniają), w 1866 roku miejscowość liczyła 35 domów, w 1915 roku już
53 domy zaś w 1930 roku, aż 67
domów.

*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

szkolnym 2018/2019 Powiat Sokólski przyzna 104 stypendia
naukowe na okres 10 miesięcy w
kwocie 120 zł/m-c dla uczniów,
którzy złożą wnioski o przyznanie pomocy stypendialnej i zostaną zakwalifikowani do udzielenia
przedmiotowego wsparcia.
29 sierpnia 2018 r. Zarządu Powiatu Sokólskiego podjął
uchwałę Nr 527/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania
pomocy stypendialnej w ramach
projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" realizowanego 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 pod-

laskiej gospodarki, Poddziałanie
3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, którą
dokonano zmian w Regulaminie
przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn.
"Kompetentni i wykwalifikowani"
oraz w treści dokumentów rekrutacyjnych. Pełna treść Regulaminu wraz ze zmianami do pobrania
pod adresem:
http://sokolka-powiat.
pl/2018/09/04/rusza-ii-edycja-naboru-wnioskow-pomoc-stypendialna-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani-regulamin-wraz-zalacznikami-pobrania/
Termin składania wniosków w II edycji naboru upływa
w dniu 17 września 2018 r.
Dane kontaktowe
w sprawie projektu:
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.
MS

Wsparcie dla rodzin osób
z zaburzeniami psychicznymi
Powiat Sokólski przystąpił do realizacji zadania publicznego pn.
„Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących
Powiat Sokólski” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z
zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018r. Całkowity koszt zadania
publicznego wynosi 120 000 zł, z czego 90 000 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne jest Poradnia
Psychologiczno–Pedagogiczna w Sokółce.
Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających
poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Jednym z celów szczegółowych jest wsparcie dla rodzin osób z
zaburzeniami psychicznymi.
W związku z powyższym Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Sokółce zaprasza rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski, do udziału w
GRUPIE WSPARCIA. Grupa wsparcia posłuży nabyciu niezbędnej
wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w
życiu codziennym, wpłynie na wzrost umiejętności wychowawczych
uczestników, podniesie wiedzę na temat postępowania z dziećmi z
rożnymi dysfunkcjami rozwojowymi.
Spotkania grupy wsparcia, w której udział weźmie 10 osób, odbywać się będą w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Sokółce (ul.
Polna 1), rozpoczną się we wrześniu 2018r. i trwać będą do końca
listopada 2018r. Przewidziano 10 spotkań po 2 godziny zegarowe (w
godzinach popołudniowych).
Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia proszone są o
zgłaszanie się do Poradni w celu złożenia deklaracji przystąpienia do
działania, w terminie do 14 września 2018 r. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod nr. tel. 85 711 32 91 lub w siedzibie Poradni.
Anna Fidziukiewicz
Dyrektor PPP w Sokółce
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Boska Liturgia w Krynkach
150-lecie konsekracji cerkwi

W Krynkach odbyła się wyjątkowa
Boska Liturgia. Wierni uczcili 150-lecie konsekracji cerkwi pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W trakcie nabożeństwa odbyło się
poświecenie krzyża przy rondzie oraz
pamiątkowej tabliczki. Liturgii przewodniczył zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej arcybiskup Jakub,
który został powitany przez wiernych
oraz księdza Piotra Charytoniuka. W
uroczystości wziął udział między innymi Starosta Sokólski Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy oraz Burmistrz
Krynek Jolanta Gudalewska.
Materiał:
M. Białobłocki,
P. Białomyzy

OŚA-V.6740.5.5.2018
Powiat Sokólski

ALZHEIMER W RODZINIE – konferencja 27.09
Wrzesień jest światowym miesiącem choroby Alzheimera. Na całym świecie odbywają
się wydarzenia związane z potrzebami osób żyjących z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin i
opiekunów. Problem dotyczy również naszego miasta/wsi. Dlatego postanowiliśmy włączyć
się do debaty na ten temat w dniu 27 września, wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
Alzheimer Polska i Związkiem Powiatów Polskich.
Starosta Sokólski Piotr Rećko zaprasza na konferencję „Alzheimer w rodzinie – jak
diagnozować, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom”, która odbędzie
się 27 września br. (czwartek), w godzinach 9.00-15.00, w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8. Szczegóły na www.sokolka-powiat.pl.
Radosław Kabelis, Referat Zdrowia

Porozumienie z Parafią Prawosławną
pw. Narodzenia NMP w Krynkach
Podpisane zostało porozumienie między Powiatem Sokólskim reprezentowanym
przez Starostę Piotra Rećko, Wicestarostę
Jerzego Białomyzego i Członka Zarządu
Alicję Rysiejko a Parafią Prawosławną pw.
Narodzenia NMP w Krynkach reprezentowaną przez ks. Piotra Charytoniuka. Jego
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przedmiotem jest dofinansowanie z budżetu Powiatu Sokólskiego, zgodnie z decyzją
Zarządu Powiatu, wykonania fresku nad
wejściem do cerkwi z okazji obchodów 150.
rocznicy konsekracji Cerkwi Narodzenia
NMP w Krynkach.

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z dn. 3 września 2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 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 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2017r., poz. 1257 ze zm.) Starosta Sokólski
informuje, że w dniu 3 września 2018r. na wniosek
Burmistrza Sokółki, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka z dnia 6 lipca 2018r. decyzją nr 09/18, znak
OŚA-V.6740.5.5.2018 o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej zezwolił na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Pawłowskiego
w Sokółce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału
nieruchomości.
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka – miasto:
Działki stanowiące istniejący pas drogowy:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 3994, 3107/37,
3107/35;
obręb ewidencyjny 0234 m. Sokółka- Kamionka
Nowa: 274;
Działki po podziale (pogrubione numery) przeznaczone pod inwestycję:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 4001/1 (z podziału działki 4001); 4002/1 (z podziału działki
4002), 4003/1 (z podziału działki 4003), 4004/1 (z
podziału działki 4004), 3995/1 (z podziału działki
3995), 3107/62 (z podziału działki 3107/38);
obręb ewidencyjny 0234 m. Sokółka- Kamionka
Nowa: 280/1 (z podziału działki 280);
Działki w całości przeznaczone pod inwestycję:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2876/6;
Działki przewidziane do czasowego zajęcia na czas
prowadzenia robót budowlanych:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka:
- 2871- budowa nawierzchni asfaltowej, chodników, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej z wpustem drogowym,
- 3997, 4000, 4002/2 (z podziału działki 4002),
4003/2 (z podziału działki 4003)- regulacja wysokościowa terenu w celu umożliwienia obsługi
komunikacyjnej nieruchomości.
obręb ewidencyjny 0234 m. Sokółka- Kamionka
Nowa
- 280/2 (z podziału działki 280)- regulacja wysokościowa terenu w celu umożliwienia obsługi
komunikacyjnej nieruchomości.
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. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym
dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty
nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę
nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie
później niż w terminie 30 dni od dnia:
doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru
natychmiastowej wykonalności albo
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
-wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości
prawa użytkowania wieczystego.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym
w Sokółce w Referacie Architektury i Budownictwa,
ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, pok. 58, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody
Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem
Starosty Sokólskiego, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego, w związku z art.
11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zawiadomienie
stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez
obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Sokółce,
w Urzędzie Miejskim w Sokółce, w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie
lokalnej, które nastąpi 7 września 2018r.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko
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Ryszard Myśliwiec od urodzenia mieszka w
Kamiennej Starej, (Gmina Dąbrowa Białostocka). Pochodzi z artystycznie uzdolnionej
rodziny. Jego pasją jest zarówno rzeźba w
drewnie, jak i w słowie, tworzy poezję…
Jest Pan osobą, która ma wiele talentów – jest Pan rzeźbiarzem, a
także poetą. Proszę opowiedzieć
coś o swoich początkach.
Zamiłowanie do rzeźbienia i
do pisania poezji odziedziczyłem
od swoich przodków.
Wykonał Pan wiele rzeźb, ale
czy ma Pan jakieś szczególne dla
Pana dzieło?
Zacząłem rzeźbić bardzo
późno, to znaczy kilkanaście lat
temu i pierwsza moja rzeźba to
Maryja, która stoi w kapliczce do
dziś. Też Maryja z Dzieciątkiem następna z drzewa lipowego lekko
spróchniałego, a po kilkunastu latach stania na słupku utrwaliła jak
rzeźba z betonu. Najbardziej pracochłonnym dziełem jest Droga
Krzyżowa, ustawiona pod lasem

Ryszard Myśliwiec
rzeźbi w drewnie
i w... słowie

seria

CIEKAWI

LUDZIE

Dłutem mojego snu
Będę strugał noc aniołów
Skrzydłami bratnich dusz
Myśli moje chcą szybować
Gdzie lipowy kwiat
Zapłonął cud dłuta
Oczy otworzy na świat
Ogniskiem życia
Kawałkiem serca stworzyłem
Coś z drewna
Postać świątka lub zwierzę
Tęczę na wzór nieba
na mojej posesji. Była robiona w
tym okresie, gdy na ekrany kin
wchodził film pt „Pasja”. Zacząłem ustawiać rzeźby po wsiach i
pierwszą taką jest w Pięciowłokach - święta Anna. Natchnieniem na ustawienie w tej wsi był
sen, a że tamtych stron nie znałem
byłem zdziwiony dlaczego...
W czym Pan wykonuje swoje prace, w czym rzeźbi się najlepiej?
Najlepiej rzeźbi się w lipowym drewnie, ono jest bardzo
miękkie i trwałe, ale i w dębie, olszynie, osice rzeźbiłem. Lipa jest
odporna na korniki, tylko mrówki ją uwielbiają, dlatego trzeba
ustawiać tak by nie było styczności z ziemią.

Skąd czerpie Pan pomysły, inspiracje, motywy?
Pomysły czerpię z głowy, a
wenę z podpatrzenia gdzieś jakiegoś dzieła. I gdy ktoś zamówi i
własne pomysły podsuwa - czasami natchnienie tracę, to zwracam
się do dyskretnej Muzy, tylko ona
o tym nie wie, swoim uśmiechem
przywraca mi wenę. Motywem

Napiszę list do Ciebie
Zamknięty w butelce
Tęsknoty
Popłynie Biebrzą
Na pontonie ciszy
Popłynie
Tratwą wspomnień

rzeźb są Anioły, rzeźby sakralne
i skrzaty ogrodowe a robię tylko
duże, czasami także płaskorzeźby.

Chęci są potrzebne do tworzenia rzeźb, wytrwałość a najważniejsza cierpliwość no i wena!

Pisze Pan również wiersze. O
czym one są?
Lubię pisać poezję o przyrodzie o miłości do wszystkiego, co
mnie otacza.

Czy ma Pan jakieś plany na przyszłość? A może marzenia związane z pasją?
Moim marzeniem jest zrobić
Drogę Krzyżową z aleją Aniołów
do powrotu, by nie wracać w tym
samym miejscu.

Zrealizował Pan publikację swojej poezji.
Jeden tomik wydałem pod
tytułem „MOJE ANIOŁY” o
umiłowanej Biebrzy, gdyż mieszkam w otulinie Parku Biebrzańskiego.
Co jest niezbędne do rzeźbienia
wg Pana?

Gdzie można podziwiać Pana
prace?
Ciekawym miejscem jest gospodarstwo w Malawiczach Górnych, u pani Grażyny Zaniewskiej
niedaleko od Sokółki, tam sporo
moich rzeźb stoi i jest to bardzo
ciekawa rodzina z katolickimi
tradycjami.
pyt. E.Ł.Radkiewicz

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
MAMMOGRAFIA

CYFROWA
Zapraszamy na
BEZPŁATNE

badania mammograficzne
dla kobiet w wieku 50-69 lat
w godzinach 09:00 – 17:00

12 października 2018

przy Starostwie Powiatowym
w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8

wirtusplus.pl

do rejestracji prosimy przygotować nr PESEL
REJESTRACJA TELEFONICZNA: 85 676 03 32, 85 676 13 22

REJESTRACJA ONLINE: wirtusplus.pl
Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 12 października 2018 r. w godz. 09:00-17:00 przy Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz.
J. Piłsudskiego 8.
W związku z ogólnopolskim Programem Profilaktyki Raka Piersi realizowanym przez NFZ, zapraszamy mieszkanki Sokółki i okolic do wzięcia udziału w BEZPŁATNEJ mammografii.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie bierze udział w
ogólnopolskim projekcie „Mała
Książka – Wielki Człowiek” i zaprasza trzylatki wraz z rodzicami
do biblioteki. Szczegóły na www.
wielki-czlowiek.pl.
Badania wykazują, że dzieci
wychowywane pośród książek są
bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię.
Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w
prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze
wiersze dla…” oraz Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w
bibliotece zakończoną wypoży-

czeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Janowie

PS. Sokólska Biblioteka także
przystąpiła do projektu. (Red.)

7 września 2018 r.
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W sobotnie popołudnie na
skwerze przy pomniku marszałka Józefa Piłsudzkiego w Sokółce
odbyło się „XX Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich”.
Przygotowano wiele atrakcji dla
młodszych i starszych odbiorców. Między innymi: konkursy
z nagrodami, pokazy łucznicze,
malowanie twarzy, pokazy baniek
mydlanych, ścianka do robienia
zdjęć, przeciąganie liny, rzut podkową. Najmłodsi mogli zobaczyć
jak wyglądało obozowisko Tatarów i wnętrze tatarskiej jurty.
Na starszych czekała prawdziwa
gratka - zawody w podnoszeniu
ciężarów: ‘Wikingowie na szlaku
Tatarskim'. Gościem specjalnym
był mistrz świata Erema Mashvili.
Tanecznych i muzycznych wrażeń
dostarczyły wspaniałe zespoły
m.in. Buńczuk, Chanajki Klezmer
Band, dziecięcy zespół taneczny
ze SP nr 1 w Sokółce i Mega Twister. Muzyczną wisienką na torcie
był Alosza Awdiejew.
Materiał:
M. Białobłocki, P. Białomyzy

Nowy rok szkolny rozpoczęty!
Tym razem nowy rok szkolny rozpoczął się 3 września, dzieci
i młodzież mieli wakacje dłuższe
o weekend.
Powiat Sokólski jest organem
prowadzącym dla 5 szkół ponadgimnazjalnych są to: Zespół Szkół
w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce, Zespół Szkół
Zawodowych w Sokółce, Zespół
Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
Zespół Szkół w Suchowoli oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce. W
każdej z tych placówek, w uroczystościach inaugurujących nowy
rok szkolny brały udział osoby
reprezentujące władze Powiatu
Sokólskiego.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w
Sokółce gościł Starosta Sokólski
Piotr Rećko. W sokólskim ZSZ w
imieniu Starosty głos zabrał Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego
Krzysztof Szczebiot. Do SOSW
im. J. Korczaka w Sokółce udała
się Anetta Zubrzycka – Kierownik Referatu Oświaty Starostwa
Powiatowego w Sokółce, gdzie
odczytała słowa Starosty, skierowane do podopiecznych Ośrodka, ich rodziców, nauczycieli i
pracowników placówki:
„Drodzy Uczniowie, początek roku szkolnego to czas
wyjątkowy. Czas, w którym z
wielką ciekawością patrzycie w
przyszłość oraz zastanawiacie
się, co Was czeka w kolejnym
roku nauki. Wierzę, że będzie to
pomyślny rok. Ignacy Jan Paderewski, słynny polski pianista i
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kompozytor mówił „Wiedza jest
jedyną rzeczą, która nas wzbogaca i jedyną, której nikt nie może
nam odebrać”. Pamiętajcie, że
szkoła jest dla Was. Jest to miejsce,
w którym możecie się rozwijać i
zdobywać wiedzę, zatem korzystajcie ze wszystkich możliwości,
jakie szkoła Wam oferuje".
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w nowy rok
szkolny wszedł z nową dyrektor
– Elżbietą Szomko, którą reprezentacje nauczycieli i rodziców
podopiecznych przywitały kwiatami kwiatów. “Nasza Rada Pedagogiczna, nauczyciele, pracownicy, mają to szczęście i wyjątkowy
przywilej by pracować z państwa
dziećmi. Chcielibyśmy żeby nasz
Ośrodek stał się dla nich drugim
domem, by tutaj zdobywały wiedzę, umiejętności, by pracowały
nad sobą, rozwijały swoje zainteresowania, zdobywały nowe
sprawności.” – mówiła nowa Dyrektor.
Na koniec uroczystości
nauczyciele i rodzice uczniów
ciepłymi słowami pożegnali poprzednią Dyrektor placówki Martę Tolko-Kuziutę, która pełniła
swoją funkcję przez 15 lat.
„Walczcie o wasze dzieci, bo
kto jak nie wy… To w waszych rękach leży ich dobro. Nie poddawajcie się, bądźcie w tym wytrwali
i dążcie do celu. Macie o co walczyć, bo wasze dzieci są cudowne.
Kiedyś czytałam słowa: ”Komu
Bóg daje dziecko, które potrzebuje szczególnego wsparcia? Tylko i
wyłącznie tym rodzicom, którzy

są w stanie udźwignąć tę szczególną odpowiedzialność”. – mówiła
Dyrektor Tolko-Kuziuta.
Zapytaliśmy Dyrektor Elżbietę Szomko, jak czuje się w nowej roli. „Zdaję sobie sprawę, że
mam przed sobą nowe wyzwania.
Chciałabym zorganizować nową
salę komputerową, plac zabaw,
może siłownię na świeżym powietrzu. Szczególnie chciałabym
poprawić naszą bazę lokalową,
ale… najważniejszy jest uczeń.
Bardzo ważna jest współpraca
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Chcielibyśmy
przyjąć więcej dzieci do oddziału
przedszkolnego. U nas jest również tego typu problem, że dzieci,
które kończą Ośrodek, nie mają
się później gdzie podziać, stąd
pomysł stworzenia dziennego
oddziału, który byłby przedłużeniem etapu edukacyjnego.”
Opr. P.A. Zalewska
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Letnia Akademia
Wiedzy o Tatarach
Polskich

OŚA-V.6740.5.3.2018
Powiat Sokólski

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z dn. 6 września 2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 oraz art. 11c– ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. 2018r., poz.
1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn.
zm.) Starosta Sokólski informuje, że w dniu 06 września 2018r. na
wniosek Burmistrza Sokółki, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka z
dnia 27 czerwca 2018r. uzupełnionego 28 czerwca 2018r. i 24 lipca
2018r. decyzją nr 10/18, znak OŚA-V.6740.5.3.2018 o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej zezwolił na realizację inwestycji
drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną” z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy
następujących nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka – miasto:
Działki stanowiące istniejący pas drogowy:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 1620/2, 1622/1, 1562/6, 1648/3,
1644, 3327, 3328, 1556/1, 3332
Działki po podziale (pogrubione numery) przeznaczone pod inwestycję:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 3073/44 (z podziału działki
3073/32);
Działki przewidziane do czasowego zajęcia na czas prowadzenia
robót budowlanych:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka:
- 3073/46 (z podziału działki 3073/32), 1589/11, 1595/5, 1607/1,
1607/6, 1607/7, 1609, 1611/1, 1612/2, 1619, 1625/16 - przebudowa
napowietrznej linii energetycznej,
- 1643 – budowa nawierzchni asfaltowej, chodników, budowa kanalizacji deszczowej.
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 pełnomoc-
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nicy 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. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik
wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość
lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1. doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa
w art. 17,
2. doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
-wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Sokółce w Referacie
Architektury i Budownictwa, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,
pok. 58, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych, zawiadomienie stron postępowania uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Sokółce, w
Urzędzie Miejskim w Sokółce, w Biuletynie Informacji Publicznej
tych urzędów, a także w prasie lokalnej, które nastąpi w dniu 7
września 2018r.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko
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Dąbrowa Białostocka

DOBRE STRONY POWIATU

Gminny Dzień Pamięci
1 września o 20.00 pod pomnikiem generała Nikodema Sulika mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej obchodzili Gminny Dzień Pamięci, który jest
poświęcony osobom, które oddały swoje życie za wolność Ojczyzny.
Kwiaty pod pomnikiem składali m.in. Romuald Gromacki - Burmistrz
Dąbrowy Białostockiej, przedstawiciele szkół, urzędów i instytucji, mundurowi o raz harcerze, a także członkowie Rady Seniorów.
Uroczystość swoim występem uświetniła Orkiestra Dęta ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej pod batutą Krzysztofa Drzemickiego.
Był to także dzień, w którym odbyło się jedno z głównych wydarzeń pro-

jektu „XX-wieczny artystyczny
spacer w przeszłość”. Dofinansowany z programu Działaj Lokalnie, Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię
Rozwoju i Filantropii w Polsce
i Fundacja „Sokólski Fundusz
Lokalny.”
Uczestnicy
warsztatów
przedstawili montaż słowno–
muzyczny. Wykonali współczesne utwory o tematyce patriotycznej, a harcerze rozdawali
kotyliony, które były zrobione
przez dzieci na zajęciach patriotycznych. Zostały także rozdane
nagrody za konkurs plastyczny
„Nasza mała Ojczyzna – oczami
dziecka.”
MGOK w Dąbrowie Biał.

Spotkajmy się na
BAZARKU DLA OLUSIA (FB)
Na Facebooku trwa w najlepsze
BAZAREK DLA OLUSIA (Wydarzenie na FB), szacowana kwota
z licytacji - to dotąd ponad 8
tys. zł, możemy ją powiększyć
włączając się do licytowania!
Przypomnijmy, Olek urodził
się z 1 pkt Apgar w ciężkiej
zamartwicy
urodzeniowej.
Niedotlenienie podczas porodu
spowodowało uszkodzenia lewej
półkuli mózgu, co z kolei doprowadziło do powstania padaczki lekoopornej oraz
nastąpiło korowe uszkodzenie wzroku. Pomimo 1,5
roku Olek samodzielnie nie siedzi i główka opada mu do dołu (słabe
napięcie mięśni w obręczy barkowej). Jedynym ratunkiem na polepszenie stanu zdrowia i szansę na normalne funkcjonowanie w przyszłości jest terapia komórkami macierzystymi w Bangkoku - tylko tam
oferowana jest skuteczne leczenie wraz z terapiami wspomagającymi.
Do grudnia potrzeba 140 tys. zł. Kochani, klikamy na bazarek, a jest
tam duuuużo świetnych fantów i usług, można wciąż zaproponować
swoje! Bazarek potrwa do 9 września br., do godz. 19:00. Można również wesprzeć Olunia na portalu www.siepomaga.pl/olus-sacharko.
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Marzena Świetlicka
Lubię ludzi i kontakt z nimi...
Jest Pani pracownikiem
ARiMR Biura Powiatowego w
Sokółce, proszę opowiedzieć o
swojej pracy, doświadczeniach
zawodowych.
W Biurze Powiatowym
ARiMR w Sokółce pracuję od lipca 2006 r. roku. Obecnie zajmuję
stanowisko starszego specjalisty.
Moja praca głównie polega na rozpatrywaniu wniosków o dopłaty
bezpośrednie. Ciągły kontakt z
beneficjentami, głównie rolnikami stale wzbogaca moją wiedzę
o nowoczesnym rolnictwie oraz
problemach z jakimi borykają
się rolnicy z naszego regionu. W
pracy nierzadko spotykamy się ze
sprawami wyjątkowo skomplikowanymi, wymagającymi konsultacji z przełożonymi. Lubię swoją
pracę i kontakt z ludźmi, którym
zawsze staram się pomóc w miarę
swoich możliwości.
Wiemy, że kandyduje Pani
do Rady Miasta w jesiennych
wyborach, co Panią skłoniło do
tego?
Staram się na bieżąco obserwować aktualne wydarzenia

Sesja Rady Miasta
Sokólscy radni zadecydowali, że na poniższe
inwestycje zostaną przeznaczone gminne pieniądze: przebudowa mostu przez rz. Kładziewo w
miejscowości Żuki oraz drogi powiatowej nr 1305B
od m. Żuk i – Plebanowce - Gilbowszczyzna - 802
365,00 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 1266B
w miejscowości Nomiki - 396 636,00 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 1267B - 457 907,00 zł,
przebudowa dróg powiatowych nr 1295B i 1304
- 1 225 032,00 zł, opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej na trasie Kruglany, Nomiki Czuprynowo, Klimówka, Czepiele, Zaśpicze
- 68 568,00 zł. Na ZOZ zostanie przeznaczone 180
000,00 zł, a konkretnie na: modernizację sal na
oddziale dziecięcym - 30 000,00 zł, modernizację
oddziału anestezjologii i intensywnych terapii,
bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni - 150 000,00 zł. Zostanie ustalona nowa liczba
zezwoleń na sprzedaż alkoholu, którą ustali Rada
Miejska, usytuowanie miejsc sprzedaży alkoholu
oraz odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie
gm. Sokółka. Opr. Maciej Białobłocki
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w naszym mieście. Ta obserwacja skłania mnie do krytycznego
spojrzenia na niektóre działania
obecnych członków Rady Miejskiej.
Jaki wg Pani powinien być
dobry samorządowiec?
Według mnie powinien być
uczciwy, rzetelny, wrażliwy na
krzywdę ludzką. Dobry samorządowiec to taki, który z uwagą
wsłuchuje się w głosy mieszkańców, zna doskonale ich problemy
i szuka w miarę możliowści rozwiązania.
Jakimi zasadami kieruje się
Pani w swoim życiu i jakie ma
Pani priorytety?
W swoim życiu kieruję się
uczciwością i sumiennością.
Priorytetem dla mnie zawsze była
i jest moja rodzina, a w szczególności dwójka moich cudownych
dzieci, którym staram się poświęcić jak najwięcej wolnego czasu.
Ostatnio moja sytuacja rodzinna
bardzo się skomplikowała i to nauczyło mnie, że mimo wszystko
trzeba walczyć i nie poddawać się
a porażki przyjmować z godnością. Dzieci są moim największym
skarbem i to dla nich rozpoczynam każdy, kolejny dzień.
Jakie cechy charakteru pomagają Pani w dążeniu do realizacji
celów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym?
Jestem osobą otwartą. Uważam, że problemy każdego człowieka są ważne i każdego trzeba
OŚ-V.6740.5.4.2018

Powiat Sokólski

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z dn. 5 września 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 dróg gminnych ul. Żytniej i ul. Drzewnej 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: 2246, 3164/2, 3165/2,
2259/20, 2259/23, 2385, 2269/27, 2269/30, 2269/36,
2270/13, 2290/8, 2291/4, 2292/6, 2290/7, 2269/4,
3721/2, 2289;
Działki (pogrubione numery) przeznaczone pod inwestycję: obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2269/31,
2265/1 (z podziału działki 2265), 4206/1 (z podziału
działki 4206);
Działki przewidziane do czasowego zajęcia na czas prowadzenia robót budowlanych:
obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2394, 2284 – budowy nawierzchni asfaltowej, chodników, oświetlenia
ulicznego oraz kanalizacji deszczowej z wpustem drogowym; 2265/2 (z podziału działki 2265), 2263, 2264,
2269/32, 2270/18, 2270/17, 2270/16, 2270/15, 4196,
4198, 2292/1, 2292/4 – regulacja wysokościowa terenu
celem umożliwienia obsługi komunikacyjnej nieruchomości;
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.
Jednocześnie organ informuje, że w trakcie prowadzonego postępowania zmianie uległ zakres rzeczowy
inwestycji w odniesieniu do nieruchomości wskazanych
we wniosku z dnia 06 lipca 2018r. a mianowicie Inwestor:
- dopisał działki o nr geod. 3164/2 i 3165/2 jako przeznaczone w całości pod prowadzoną inwestycję,
- zrezygnował z realizacji inwestycji na działkach o nr
geod. 3164/1 i 3165/1,
- zmienił podział działki o nr geod. 2265, w skutek czego inwestycja ma być realizowana na działce o nr geod.
2265/1 (z przeznaczeniem pod pas drogowy) oraz 2265/2
pozostała część nieruchomości oraz przeznaczenie na
czasowe zajęcie związane z regulacją wysokościową terenu celem umożliwienia obsługi komunikacyjnej nieruchomości.
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 07 września 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 28 września 2018r.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

seria

CIEKAWI

LUDZIE

poznać bliżej aby móc ocenić sytuację w jakiej się znajduje. Nie ma
tu znaczenia wykształcenie czy
zajmowane stanowisko, bo liczy
się człowiek, jego indywidualizm,
osobowość i sposób postrzegania
świata. Cierpliwość, pracowitość,
punktualność i zorganizowanie
to cechy bez których nie zrealizowałbym celów życiowych, które
jasno sobie określiłam.
Gdybym miała więcej czasu
to…
Pewnie podróżowałabym z
dziećmi, niestety nie mam zbyt
wiele czasu dla siebie. Musiałam
przejąć wszystkie obowiązki domowe i wykonywać prace także
„męskie” w domu i wokół niego.
Każdą wolną chwilę poświęcam
moim dzieciom, ich wychowaniu. To z nimi staram się spędzać
jak najwięcej czasu. Bardzo lubię
gotować i razem z dziećmi często eksperymentujemy w kuchni,
tworząc nowe potrawy i testując
różne przepisy.
rozmawiała
Izabela A. Czaplejewicz

gdzie
WARTO być
08.09
Biebrzańskie Sianokosy, godz. 10:00, rejestracja
zawodników od godz. 8:30;
Szuszalewo, okolice kładki
turystycznej przy drodze nr
673

12.09

I Puchar Gladiatora w
wyciskaniu sztangi leżąc; hala
sportowa przy 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.
Biblioteka Publiczna w
Sokółce zaprasza na wystawę
zdjęć Krzysztofa Frejusa pt.
"Świat w podczerwieni", która
potrwa do do 22 września.

7 września 2018 r.
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Jaume Cabre
"Podróż zimowa"
Wyd. Marginesy 2018

W cieniu aktorów stoją
operatorzy, w cieniu piosenkarzy
- dźwiękowcy, a w cieniu pisarzy - tłumacze. Jolanta Kozak za
przekład "Niepamięci" powinna dostać Nobla czy coś, a gdyby nie fenomenalne translacje
Anny Sawickiej, być może nigdy
nie poznalibyśmy Jaume Cabre,
wybitnego katalońskiego autora.
Barcelończyk za jej sprawą ukazuje się w Polsce od 2013 roku.
Począwszy od najgłośniejszej
powieści "Wyznaję" przez "Głosy Panamo" czy "Cień eunucha"
aż po "Podróż zimową" - zbiór
czternastu opowiadań, tegoroczną premierę. Tym, co rzuca się
w oczy po otwarciu okładki jest
różnorodność. Cabre żongluje
tematyką, bohaterami i epokami.
Miesza emocje, wiedzie czytelnika przez kraje i miejsca. Czasami
za nos. Między słowami ukrywa
małe prawdy o życiu. We wszech-

10

7 września 2018 r.

stronności posuwa się tak daleko,
że nawet sposób wysławiania się
postaci i ich pogląd na świat, są
diametralnie inne. To samo dotyczy problematyki. Ale Jaume
Cabre znalazł sposób, by połączyć historie płatnych morderców, ekscentrycznego bibliofila,
owdowiałego hipochondryka,
szemranego posłańca czy prałata
Kurii Watykańskiej. Opowiadania korespondują ze sobą. Posiadają punkty styczne, przez które
biegnie, zszywająca je w nieco
pstrokatą, ale spójną całość, nić.
Zamknięte w takiej klamrze zyskują nowy wymiar, bo choć każde z nich broni się z osobna, razem
tworzą monumentalną powieść,
o uniwersalnym wydźwięku i
mnogości wątków. Ten zabieg
okazał się genialny. "Podróż zimowa" jest jak obraz poskładany
z fragmentów. Pojedyncze kadry
są częścią wielkiego dzieła, które
dostrzega się dopiero z odpowiedniej perspektywy. A u podstaw krawiectwa literatury leżą tu
nici. Kto by pomyślał, lecz cóż...
"U prząśniczki siedzą jak anioł
dzieweczki, przędą sobie przędą
jedwabne niteczki. Kręć się kręć
wrzeciono, wić się tobie wić! Ta
pamięta lepiej, czyja dłuższa nić."
Marcin Dębko

Podaj Łap(k)ę!
Wiadomości ze Schroniska
Czy Twoja Firma chciałby wesprzeć sokólskie schronisko, zareklamować się i jednocześnie pokazać, że biznes może
być przyjazny, wspierać lokalne inicjatywy i pracę wolontariuszy?
Rozpoczynamy prace nad kalendarzem ze zdjęciami
podopiecznych sokólskiego schroniska i szukamy firmy, która zechce nas wspomóc przy druku około 300 kalendarzy (format
do uzgodnienia). My ze swojej
strony zapewnimy piękne zdjęcia i
zaprosimy firmę do umieszczenia
swojego logo/reklamy. Wszystkie
darowizny jakie pozyskamy z dystrybucji kalendarzy wesprą podopiecznych sokólskiego schroniska.
Jak będzie wyglądał kalendarz
na rok 2019? Więcej informacji
pod numerem - 504 578 045.
W tę sobotę, 8 września, od godziny 10.00 do 14.00 zapraszamy na nasz stragan, podczas Kiermaszu Rozmaitości pod
SOK-iem. Będzie 1001 drobiazgów, możesz też nas wspomóc
przynosząc swoje fanty - książki, biżuteria, ceramika, zabawki
itd.
Cały przychód z naszego stoiska wesprze podopiecznych
sokólskiego schroniska. Mamy już komplet wolontariuszy do
pomocy :) Czekamy na Was!
www.facebook.com/ wolontariuszesokolka/
Kontakt w sprawie adopcji: 606 782 474.

prawdziwe

prawdziwk

Jasienna gawęda

Mój miniaturowy, kieszonkowy kot Baź przeżył
swoją pierwszą wizytę u weterynarza. Okazało
się, że mój zwierzak nie jest chory, a linieje. Po
czochraniu po plecach leciały z niego dmuchawce.
No ale czego się spodziewać po gadającym kocie?
Wybraliśmy się do parku, by odetchnąć jesiennym
powietrzem póki ma w sobie jeszcze letni posmak.
- Niedługo rozwiewane przez wiatr ślady zostaną skute lodem. Wszystkie nasze drogi zostaną
uwiecznione przez kronikarkę świata: Zimę… piszczał Baź z mojej kieszeni.
- Oho… Jesienna gawęda ci się włączyła. To się
leczy chyba witaminą C i herbatą.
- Czy witaminę C się je? – spytał Baź. Nie zdążyłem mu odpowiedzieć, bo się rozkaszlałem. Ponad
drzewami zobaczyłem siwy dym. Postanowiłem
zbadać sprawę. Przeszedłem powolnym krokiem
przez ścieżkę i szpaler drzew, unikając biologicznych min przeciwpiechotnych zostawionych
przez psy - niekoniecznie psy wojny. Dotarłem do
dębu, przy którym pląsali ekolodzy. Rozpoznałem
ich po gumowych butach i dredach. Tańczyli wokół olbrzymiego ogniska, w którym znalazła się
papa, malowane deski, puszki po farbie… Musiałbym podejść z licznikiem Geigera by poczuć się
pewnie.
- Co tu się… - zacząłem. Baź zjeżył się tak, że na
wszystkie strony strzeliły dmuchawce.
Najbliżej stojący ekolog podszedł do mnie i wyjaśnił sprawę.
- Przepraszam, ma pan coś toksycznego do spalenia?
- Toksycznego? Raczej nie… A mogę wiedzieć, co
robicie?
- Ratujemy naturę.
- Paląc plastik? – zdziwiłem się.
- Tak, ponieważ nie jesteśmy krótkowzroczni.
Zbliża się jesień. Widzisz, co się dzieje z drzewami?
- No, liście zmieniają kolor.
- Właśnie! Natura umiera! W zimie nie będzie
ani skrawka zieleni! To nie jest ekologiczna pora
roku, dlatego musimy doprowadzić do efektu cieplarnianego. By zawsze było ciepło i zawsze było
zielono!
Pokiwałem smutno głową.
-To trzeba zwiększyć liczbę spalanego węgla, by
poszerzyć skalę zjawiska – powiedział kpiąco –
Zużywać więcej prądu…
- Och, pracujemy nad tym! – oznajmił ekolog ku
mojemu zdziwieniu – Zamontowaliśmy w swoich
organizmach akumulatory, by działać na prąd. Nie
musimy już jeść roślin i zwierząt. Pełna naturalność i zgodność z naturą.
- Akumulatory? Nie są… za ciężkie?
-Trochę boli przy siedzeniu - ekolog poruszył się
niespokojnie. Zobaczyłem jego ogon… a raczej
wtyczkę – Wszystko dla natury!
Pokiwałem ze zrozumieniem głową. Pożegnałem
się z pół-maszyną i ruszyłem w stronę domu.
- O popatrz, nawet ekolodzy się zmieniają – podrapałem Bazia po główce, gdy wysunął ją z kieszonki.
- Wszystko się zmienia. Nawet, gdy coś porzucisz,
obrośnie to mchem, pozna smak deszczu i gniew
słońca… A gdy do tego wrócisz…
- Rany, naprawdę muszę ciebie z tej jesiennej gawędy wyleczyć – poczochrałem go mocniej i kotek
schował się do środka. Być może zasnął.
Patrzyłem na niesione prze wiatr dmuchawce.
Spadały na żółknącą trawę. Były jak pierwszy, jesienny deszcz, który nie przyniesie zbolałej spiekotą roślinności ulgi…
Tfu, cholera.
Ta jesienna gawęda jest zaraźliwa.
Kamyk
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W Korycinie, w pierwszą
niedzielę września rozegrał
się mecz Klubu Sportowego
"Sokół 1946 Sokółka" z klubem Kora Korycin. Mecz był
bardzo zacięty i obfitował w
efektowne bramki strzelane
przez zawodników Sokoła,
ostatecznie Sokólski klub wygrał 5:0. Był to mecz czwartej rundy. Pogoda dopisała i
przyciągnęła licznych entuzjastów piłki nożnej.

„Sokół 1946 Sokółka”
rozgromił „Korę Korycin”

REKLAMA

Letnie obozy narciarzy biegowych
W pierwszej połowie lipca 2018 r. grupa
narciarek biegowych
brała udział w 10-dniowym obozie sportowym w Szelmencie k/
Suwałk. Zawodniczki
są wyróżniającymi się
członkiniami Uczniowskich Klubów Sportowych: UKS Orliki Stara
Kamionka i UKS Start
Malawicze. Dziewczynki miały do dyspozycji
oprócz ciężkich treningów na nartorolkach wiele sportowych
atrakcji. Była to m.in.
możliwość korzystania z jednego
z najdłuższych w Europie wyciągu
nart wodnych o dł. 1 km, kajaków,
niesamowitego parku linowego
oraz mini golfa. Nie zabrakło też
licznych wycieczek rowerowych po
Suwalszczyźnie. Jednak chyba najlepszą atrakcją była możliwość wystartowania i sprawdzenia swoich
skrajnych możliwości fizycznych ,
pokonania własnych barier i lęków
podczas II edycji HERO RUN 2018

Szelment. W zmaganiach tych rywalizowało kilkuset uczestników w
różnym wieku. Zawodnicy mieli do
pokonania kilkadziesiąt przeszkód
terenowych o rożnym stopniu trudności. Organizator zadbał aby nikt ze
startujących po zakończeniu biegu
nie był suchy, brudny i zmęczony –
ale za to uśmiechnięty i szczęśliwy.
Natomiast w drugiej połowie sierpnia niektóre narciarki uczestniczyły
w 14-dniowym obozie narciarskim
Kadry Województwa w Białymsto-

ku, na którym mogły
trenować z najlepszymi
zawodnikami Podlasia.
Oprócz wielogodzinnych treningów na nartorolkach dziewczynki
uczestniczyły w spływach kajakowych po
rzece Supraśl, korzystały z basenu szkolnego
i sal gimnastycznych,
ćwiczyły w pobliskim
lesie Pietrasze oraz jeździły na rowerach.
Celem obozów
było podniesienie umiejętności technicznych
zawodników oraz przygotowanie
siłowo-szybkościowo-wytrzymałościowe do zawodów: Mistrzostw
Województwa, Mistrzostw Mazowsza oraz Mistrzostw Polski na nartorolkach, które rozgrywane będą we
wrześniu i październiku.
Wyjazd na obozy możliwy był
dzięki dotacji z Powiatu Sokólskiego,
Urzędu Miasta w Sokółce oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

REKLAMA

SIŁOWNIA przy ZS w Sokółce

/ul. A. Mickiewicza 11/ zaprasza

Zapraszamy od pon. do pt., od godz. 16:30 do 21:30.
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PPUH

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.

Sp. z o.o.

POSZUKUJE WYKONAWCY OCIEPLENIA
BUDYNKU BIUROWEGO (ok. 450 m2).
Plan realizacji: 2018-2019 rok.
KONTAKT: tel. 85 711 22 58,
biuro@agromech.pl lub w siedzibie firmy
os. Buchwałowo 10, Sokółka.

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

Piotr Zaręba

Dyżury Aptek w Sokółce
07.09 Apteka ogólnodostępna, ul.
Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14,
08.09 Apteka ogólnodostępna, ul.
Sikorskiego 3, tel. 85 711 24 10, 09.09
Apteka ogólnodostępna, ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14, 10.09
Apteka Na Białostockiej Nowa Farmacja, ul. Białostocka 8/10 lok. 1, tel.
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Czy dbanie o szeroko pojęty dobrostan pracowników
(well-being) staje się ogólnoświatowym trendem i odpowiedzią na rzeczywistość silnie
zdominowaną przez nowoczesne technologie czy też jest wynikiem rosnącej świadomości
jak wielkie znaczenie w miejscu
pracy ma nasze samopoczucie?

HR-owiec musi wiedzieć
jak skutecznie zarządzać
talentami pracowników

Na ocenę jakości życia składa
się wiele czynników. Ale podstawowy z nich, który je determinuje
to praca zawodowa. To ona silnie
wpływa na sposób, w jaki ludzie
oceniają poziom swojego życia.
W tym aspekcie samopoczucie w
miejscu pracy i to jak się w niej
czujemy ma ogromny wpływ na
nasze zadowolenie z życia. Pracodawcy poszukują więc drogi do
różnorodnego zadowolenia pracownika. Stąd wzięło się pojęcie
well-being, które dzisiaj jest istotnym nurtem w psychologii pracy.
Ideą well-beingu jest stworzenie
firmy, która da ludziom kreatywnym możliwość rozwijania swoich pasji, uczenia się, a przede
wszystkim współtworzenia firmy
razem z założycielami Firmy. W
tak działającej organizacji pracownicy czują się twórcami, a nie
odtwórcami projektów realizowanych w firmie. W tak rozumianej
społeczności, uczciwość, tolerancja sprawiedliwość i wzajemny
stosunek stanowi najważniejsze
wartości. Przy czym nie jest to
tzw. „korpomowa” a przykład
rozwiązań stosowanych w ramach
tzw. firm turkusowych.
Zdaniem Laloux twórcy
„turkusowej organizacji” – „najwyższą efektywność uzyskać
można wówczas, gdy daje się ludziom możliwość pracy zgodnej
z ich systemem wartości, która
zapewnia poczucie bycia ważnym
i potrzebnym. Równie istotne jest
prawo do podejmowania decyzji,
gdyż to daje nam z kolei poczucie
sprawczości i wpływu na otaczającą nas rzeczywistość. Jak sam
pisze: „człowiek działa najskuteczniej w warunkach wolności,
zaufania, partnerstwa i współpracy”.
Czy taka forma zarządzania
ma w dzisiejszych czasach szansę
powodzenia? Zdecydowanie tak –
bo tutaj każdy traktowany jest jak
indywidualność, jak pełnoprawny członek pewnej całości bez
względu na rangę zajmowanego
stanowiska.
Wiedza pracowników, ich
doświadczenie zawodowe i zaangażowanie to tak naprawdę dzisiaj
najcenniejsze czynniki i kapitał
każdej firmy. Dlatego działania
na tym poziomie i ich ciągły monitoring, ulepszanie i motywowanie są tak ważnymi składowymi
w zarządzaniu organizacją. Czy
to dobry trend? Chyba najlepszy,
bo finalnie zadowalający wszyst-
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kich, z jednej strony pracownika,
który czuje się częścią zespołu, z
drugiej – pracodawcę, którego firmę tworzy grupa zadowolonych,
szczęśliwych, a przez to chętnych
do pracy ludzi.
Wiemy już więc, że kompetentni i odpowiedzialni pracownicy są kluczową wartością dla
każdego przedsiębiorstwa i dlatego żadna nowoczesna firma nie
może funkcjonować bez działu
HR, odpowiedzialnego za zarządzenie takimi zasobami ludzkimi.
HR-owiec w dzisiejszych czasach

fot.: pixabay.com

WSE: ZARZĄDZANIE
ZASOBAMI LUDZKIMI

kierunek
na czasie

musi wykazać się nie tylko ponadprzeciętnymi zdolnościami
interpersonalnymi, dzięki którym
może pełnić rolę pośrednika i negocjatora pomiędzy pracodawcą
a pracownikami ale również musi
wiedzieć, jak skutecznie i efektywnie zarządzać talentami swoich pracowników, jak ich motywować i jak dbać o ich dobrostan
aby w pełni chcieli rozwijać swoje
możliwości. Standardowo rozumiane kompetencje z zakresu
prowadzenia procesu rekrutacji
to dzisiaj zaledwie mały procent
obowiązków z zakresu human resources management.
Studia podyplomowe na
WSE Zarządzanie zasobami
ludzkimi przeznaczone są dla
kadry kierowniczej wszystkich
szczebli i funkcji w organizacji,
a więc zarówno dla osób kierujących niewielkimi, jak i większymi zespołami pracowniczymi.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego
zarządzania personelem, poprzez
naukę m.in. właściwego doboru
pracowników, budowania systemów komunikacji wewnętrznej w
firmie, tworzenia systemu motywacji finansowej i pozafinansowej
pracowników (w/w well-being),
skutecznego rozwiązywania konfliktów czy wreszcie zarządzania
kompetencjami w dzisiejszej stale
zmieniającej się rzeczywistości.
W dzisiejszych czasach nie wystarczy tylko zrekrutować. Trzeba
wiedzieć jak zatrzymać i jak skutecznie zarządzać pracownikami.
Czy warto? Warto. Bo Ważne są Efekty!
tekst: WSE
Ogłoszenie płatne

ul. Zwycięstwa 14/3, Białystok, tel. 85 652 00 24, 85 652 09 97
dziekanat@wse.edu.pl, www.wse.edu.pl
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