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Salon Maturzystów

Uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół
Zawodowych w Sokółce odwiedzili Salon Maturzystów Perspektywy 2018. Opiekę nad uczniami
sprawowały wychowawczynie: p. Renata Maliszewska (IV Tm) i p. Elwira Zabłocka (IV Tfi).

7 września uczniowie kl. III LO w Sokółce, uczestniczyli w
Białostockim Salonie Maturzystów, który w tym roku odbył się na
U wB. Uczniowie brali udział w spotkaniach z ekspertami OKE,
zapoznali się w ofertami wyższych uczelni i zasadami przyjęć na
studia. Szczególne zainteresowanie wzbudził wykład motywacyjny
przeprowadzony przez Nauczyciela Roku 2008 - Dariusza Kulmę
pt.: „Jak zdać maturę z matematyki czyli: jak się zmotywować? Jak
skutecznie się uczyć i zapamiętywać? Ja wyznaczyć cel i go osią-

„ALZHEIMER W RODZINIE” – konferencja 27.09
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.
W programie: 9.00 - Przedstawienie kontekstu miejscowego
dotyczącego choroby Alzheimera

/ Łączenie online z Warszawą (debata) / 10.00 - Otwarcie konferencji - dr Adam Bodnar, Rzecznik
Praw Obywatelskich oraz osoba
żyjąca z Chorobą Alzheimera
/ 10.20 - Część I - ph. „Badania
przesiewowe - wczesna diagnoza”,
Lucyna Rączy - życie z Chorobą
Alzheimera opowiedziane przez
opiekuna osoby chorującej / 10.35
- prof. Maria Barcikowska - znaczenie wczesnego rozpoznania
choroby / 11.05 - Zygmunt Wierzyński - przedstawienie korzyści

z prowadzenia badań przesiewowych na podstawie doświadczeń
europejskich / 11.20 - dr Jarosław
Derejczyk - platforma internetowa narzędziem do przeprowadzenia badania przesiewowego
- prezentacja testysenioralne.pl /
11.35 -Dyskusja / 12.10 - Część
II - ph. „Komunikacja z osobami
żyjącymi z Chorobą Alzheimera”
- panel dyskusyjny - odpowiedzi
na pytania internautów / 14.00 Dyskusja w środowisku lokalnym
- wnioski, podsumowanie.

gnąć?”. Matematyk szczególnie zapisał się w pamięci maturzystów dzięki pełnemu energii wystąpieniu. Wykłady prowadzących
okazały się być inspirujące i pomocne w planowaniu przygotowań
do matury. Szczegółowe opracowania arkuszy maturalnych dały
wiele wskazówek przyszłym studentom. Uczniowie wrócili pełni
zapału i gotowi do nauki. Tak spędzony czas na pewno nie pójdzie
na marne w okresie ciężkiej pracy przed egzaminem dojrzałości.
Dominika Tolko, Daria Chrzanowska – ucz. kl. IIIc

OSP Zubrzyca Wielka
nr 1 w województwie
9 września w Grajewie odbyły się VI Wojewódzkie Zawody
Sportowo-Pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych. Do rywalizacji stanęło 25 drużyn OSP
z całego województwa. W grupie
C 10 drużyn kobiecych, w grupie
A 15 drużyn męskich. Podczas zawodów rozegrano 3 konkurencje:
sztafeta pożarnicze 7x50m, musztra oraz tzw. ćwiczenie bojowe.
Nasza jednostka w sztafecie uplasowała się na 4. msc, w musztrze
zajęliśmy 3. msc, a bojówkę na 1.
ze wspaniałym czasem 33.80 sek.

W klasyfikacji końcowej zajęliśmy
1 miejsce. Nasza drużyna będzie
reprezentować gminę, powiat oraz
województwo na zawodach krajowych. Bardzo chcieliśmy podziękować Panu Staroście Piotrowi Rećko
oraz Wójtowi Gminy Szudziałowo
Tadeuszowi Tokarewiczowi za
fundusze jakie nam przekazali. Dzięki nim mogliśmy zakupić
sprzęt sportowy, który posłużył
nam do zwycięstwa.
Źródło: fb OSP KSRG
Zubrzyca Wielka

Starosta Sokólski

Papierosy bez akcyzyZapraszają na konferencję
w płytach kartonowo-gipsowych
„Alzheimer w rodzinie
6 września br. wspólny patrol funkcjonariuszy SG w Kuźnicy i Policji
– jak
diagnozować,
jak pomagać
na drodze
krajowej
nr 19 zatrzymał
do kontroliosobom
drogowej żyjącym
Mercede- z chorobą i ich rodzinom”

sa. W trakcie czynności kontrolnych okazało się, że kierowca przewozi duże
wyrobów tytoniowych
polskich znaków
akcyzy. ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
Salailości
konferencyjna
StarostwabezPowiatowego
w Sokółce,
33-letni mężczyzna ukrył ponad 5 tys. paczek papierosów w płytach
27 wartość
września
2018 r., godz.
9.00 – 15.00
kartonowo-gipsowych. Szacunkowa
ujawnionej
kontrabandy wynosi blisko 72 tys. zł. Obywatel Polski usłyszał zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Za popełniony czyn grozi mu wysoka kara
grzywny.
mjr SG K.Zdanowicz, POSG

Zawody w Wyciskaniu Sztangi leżąc
o I Puchar Gladiatora

We środę 12 września na hali sportowej przy ZS w Sokółce
odbyły się otwarte Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc, których
inicjatorem był Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz UKS Gladiator
Sokółka w którego skład wchodzą Patryk Kucharewicz, Kamil Bykowski i Łukasz Sobolewski. Uczestnicy walczyli o I Puchar Gladiatora w dwóch kategoriach Juniorzy do 23 lat i Seniorzy powyżej
23 lat. Pierwsze miejsce w kategorii juniorów zajął Rafał Nazaruk
(137,5 kg/107,97), II - Dawid Andruszkiewicz (125 kg/89), III Filip Połubiński (130 kg/83,97) i IV - Artur Lapata (127 kg/83,12).
W kategorii seniorów - I msc. zajął Radek Borowy (200 kg/125,76),
II - Kamil Bykowski (200 kg/123,59), III - Krystian Piotrak (187,5
kg/117,9) i IV- Paweł Pruszyński (170 kg/109,48). Zwycięzcy
otrzymali puchary i medale.
Klaudia Galej
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seria:
LUDOMIROWO (gm. Sidra)
Ludomirowo (gm. Sidra) jako
folwark i majątek ma stosunkowo krótką historię, bowiem
dobra wyodrębniły się z majątku Andrzejewo, a te wyodrębniło się z majątku Pawłowicze,
należącego do Kazimierza Downarowicza. Znawca Sokólszczyzny dr Szumski
tak o tym pisał: „Na
podstawie wyroku
sądu eksdywizorsko-taksatorskiego
z 1829 roku Wiktor Gąsowski objął
majątek w posiadanie w 1861 roku
w rezultacie działu
masy spadkowej
po matce Eleonorze z Kalenkiewiczów, wdowie po
Pawle Gąsowskim.
Majątek
przed
uwłaszczeniem obejmował 361
dziesięcin gruntów dworskich i
chłopskich; osiedlonych było w
nim 73 poddanych obojga płci.
Na podstawie ukazu z 10/22
grudnia 1865 roku większa część
majątku (Andrzejewo), należąca
do spadkobierców Wiktora Gąsowskiego, została wystawiona
na przymusową sprzedaż. Dnia
1/13 grudnia 1867 roku spadkobiercy – rodzeństwo: Ludomir i
nieletni Czesław, Stanisław, Maria, Józefa, Julia, Jadwiga sprze-

DawnaSokólszczyzna

opr. Grzegorz Ryżewski*

dali majątek Rosjaninowi Michałowi Kozminowi – urzędnikowi
z Grodna. Powierzchnia części
sprzedanej wynosiła 189 dziesięcin. Mniejsza część majątku
pozostała przy matce Kazimierze
z Karwowskich - wdowie po Wiktorze. Syn Ludomir – ożeniony z

Olgą Baehr z pobliskiego majątku
Makowlany – urządził z czasem
na gruntach przypadłych matce nowy folwark Ludomirowo”.
Po śmierci Ludomira Gąsowskiego w 1890 roku majątkiem władała wdowa po nim Olga Gąsowska,
która zmarła w 1912 roku. Po niej
majątek do 1930 roku posiadał
jej syn Ziemowit (64 ha ziemi).
Ostatnim właścicielem folwarku
przed II wojną światową był Tadeusz Gąsowski. Według Euge-

niusza Korneluka, który zbierał
informacje ustne na ten temat
Ludomirowo słynęło z parku,
w którym urządzono sadzawki,
przebogatej roślinności i dobrze
urządzonego dworu. Podobno w
czasach rosyjskich majątek odwiedzała spokrewniona z carem
przełożona klasztoru. Część bogactwa nagromadzona we dworze
pochodzić miała
właśnie od niej
(kosztowne meble).
Opowiadano, że robotnikom rolnym
płacono nie rozciętymi jeszcze
banknotami, prosto z carskiej drukarni papierów
wartościowych.
Mało to wszystko prawdopodobne, ale dobrze się tego słucha. W
okresie międzywojennym dwór
znacznie podupadł. Po II wojnie
światowej majątek uległ parcelacji, a siedlisko dworskie nabyła
rodzina Tomaszczyków (fot. z
1981 roku, dokument.: Eugeniusz
Korneluk, Andrzej Zawistowski),
którzy wznieśli tu drewniany dom
i kilka budynków gospodarczych.
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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, a
tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego. Jednym
z celów szczegółowych jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna
osób z zaburzeniami psychicznymi.
Jednym z działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce
w ramach realizowanego projektu będą warsztaty dla dzieci i młodzieży z
różnymi zaburzeniami psychicznymi. Warsztaty mają na celu rozwój zainteresowań i umiejętności, które wpłyną na samoocenę uczestników oraz będą
prowadziły do ich usamodzielnienia. W trakcie zajęć dzieci nauczą się, jak
sobie radzić w trudnych sytuacjach życiowych, będą trenować komunikację
werbalną i niewerbalną, rozwijać swoje kompetencje emocjonalno-społeczne i umiejętności interpersonalne. Warsztaty rozpoczną się w październiku
br. i potrwają do końca grudnia. Utworzone zostaną 2 grupy warsztatowe:
I - dzieci młodsze, II - starsza młodzież. Na każdą grupę warsztatową przewidziano po 15 spotkań, trwających jedną h zegarową. Zajęcia przeprowadzone zostaną na terenie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Sokółce
(ul. Polna 1).
W związku z powyższym Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce zaprasza rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski, do zgłaszania swoich dzieci do
udziału w warsztatach. Prosimy o zgłaszanie się do Poradni w celu złożenia
deklaracji przystąpienia do działania, w terminie do dn. 28.09.br. Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. 85 711 32 91 lub w siedzibie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce.
Anna Fidziukiewicz
Dyrektor PPP w Sokółce

*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

Tej jesieni czytamy... „Przedwiośnie”
W czytelni sokólskiej Biblioteki Publicznej po raz 7. odbyło się
Narodowe Czytanie, tym razem jako
lekturę wybrano "Przedwiośnie"
Stefana Żeromskiego. Tegoroczna
edycja była rozłożona na dwa dni:
w czwartek zostały przeprowadzone warsztaty pięknego czytania dla
młodzieży, zaś w piątek po południu
zaproszeni przez Bibliotekę goście
odczytali fragmenty powieści. Wydarzenie przyciągnęło wielu słuchaczy. Akcja Narodowe Czytanie jest
***
organizowana przez prezydenta RP
W tym roku współorganizaod 2012 roku. Biblioteka Publiczna
w Sokółce uczestniczy w tej akcji od torem akcji jest Fundacja Języka
Polskiego założona w 2008 r. przez
samego początku. E.Ł.Radkiewicz
językoznawców z Instytutu Języ-

Warsztay dla dzieci imłodzieży
z zaburzeniami psychicznymi

ka Polskiego Uniwersytetu
Warszawskiego.
6 września w czwartek
uczniowie klas humanistycznych z Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce
uczestniczyli w warsztatach
pięknego czytania, które poprowadziła prezes Fundacji
Języka Polskiego pani dr
Magdalena Wanot-Miśtura oraz studentka Natalia
Koszewska. Młodzież miała
okazję zmierzyć się w konkursach
wiedzy dotyczących m.in. słownictwa archaicznego w powieści
Stefana Żeromskiego. Uczestnicy

zapoznali się również z ćwiczeniami poprawiającymi dykcję. Chwilę
potem podzieleni na grupy, świeżo
zdobytą wiedzę wykorzystali w
konkursie pięknego czytania. Zwycięzcy otrzymali książkowe nagrody.
Natomiast następnego dnia
w godzinach porannych dzięki
uprzejmości pana Kazimierza Sołowieja - prezesa zarządu firmy
PPHU Krespol - panie bibliotekarki czytały wybrane fragmenty

powieści. Gościem specjalnym popołudniowego spotkania była pani
dr Monika Kresa z Fundacji Języka
Polskiego.
Osoby, które zmierzyły się
z głośnym czytaniem w nagrodę
otrzymały nowo wydany egzemplarz „Przedwiośnia” z pamiątkową pieczęcią.
Obydwu spotkaniom towarzyszył stół ze słodkim poczęstunkiem rodem z powieściowej
Nawłoci.

„Przedwiośnia” w autobusie komunikacji miejskiej.
Sokólska odsłona akcji Narodowe Czytanie co roku ma wielu
miłośników, co odzwierciedliło
ostatnie spotkanie o godzinie 17:00
w bibliotece. Czytelnię wypełnili
nie tylko słuchacze, ale również
osoby, które z przyjemnością
przeczytały ulubione fragmenty

Biblioteka serdecznie dziękuje za aktywne uczestnictwo w
Narodowym Czytaniu wszystkim
przyjaciołom biblioteki.
Katarzyna Bułkowska
Ewelina Kaźmierowicz
Biblioteka Publiczna w Sokółce
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Happening z okazji Dnia Niewidomych
We wtorek (11.09) w Sokółce obchodzony był Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Na
happening pod kinem „Sokół”
zaproszone były wszystkie osoby
z niepełnosprawnościami. Inicjatorem obchodów była pani Basia
Sawicka Prezes Koła Terenowego
Polskiego Związku Niewidomych
w Sokółce oraz Ewelina Bandzińska Prezes Stowarzyszenia „Q Pomocy”.
„Sami wiecie jak to jest być
osobą niepełnosprawną, ale my
jesteśmy ciepli, kochamy cały

świat i chcemy żeby świat nas kochał, rozumiał, żeby nam było po
prostu łatwiej” – mówiła Barbara
Sawicka.

Ciekawym punktem imprezy był eksperyment, polegający
na nałożeniu opaski na oczy,
która całkowicie odbierała możliwość widzenia. W eksperymencie udział wziął Starosta Sokólski
Piotr Rećko, który jako osoba
niewidoma miał za zadanie kupić
jabłko na ryneczku. „Odczułem
chropowatość podłoża, nierówność chodników, a każda nierówność to potknięcie z laską. Moim
zdaniem każdy włodarz powinien
wziąć udział w tym eksperymencie. Było to bardzo pouczające
doświadczenie.” – mówił Starosta
Sokólski Piotr
Rećko
Po
pouczającym
eksperymencie,
czekało na nas
jeszcze wiele
atrakcji. Dzieci
ze SP z Oddziałami Integracyjnymi
nr 2, repertuarem składającym się z
ludowych piosenek roztań-

Przyszłe stylistki robiły make-up

czyły publiczność. Jak zawsze
show zrobili również podopieczni Salezjańskiego Domu Młodzieżowego w Różanymstoku, którzy
jako grupa „Cyrkplozja”
zaprezentowali swoje umiejętności w żonglerce, akrobatyce i tańcu z ogniem.
Swoje umiejętności taneczne zaprezentowali również
podopieczni z Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy odtańczyli Poloneza.

W czasie trwania happeningu w parku przy kinie odbywała
się także niezwykła sesja zdjęciowa wykonywana przez Ewę
Rajżewską-Bieszczad. Uczennice
Zespołu Szkół Zawodowych im.
E. Orzeszkowej w Sokółce (Joanna Bartulewicz, Angelika Tober,
Wioleta Mozolewska, Paulina
Żukiewicz oraz Klaudia Łysik)
przygotowywały pod opieką pani
Elwiry Zabłockiej urocze, niepełnosprawne modelki, wykonując
fryzury oraz makijaże w kolorach
naturalnych.
ZSZ w Sokółce

materiał:
Marek Tomaszycki

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 15/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości
Cel szczegółowy 1.4.: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O UDZIELENIE
NAszans
OPERACJE
REALIZOWANE
PRZEDSIĘWZIĘCIE
1.4.2 WSPARCIA
Wyrównywanie
dzieci i młodzieży
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
IELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
na operacje z zakresu typu projektu nrNABÓR
5 - Wsparcie
małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR
nr 15/2018
IOTY INNE NIŻ LGD
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny Działanie
9.1 Rewitalizacja
i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
w ramach
Lokalnej społeczna
Strategii Rozwoju
ÓR nr 6/2018
Stowarzyszenia
Lokalna
Grupa Nr
Działania
Tatarski
Województwa
Podlaskiego na
lata 2014-2020
naboru Szlak
w GWA2014
EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-061/18

nej Strategii Rozwoju
Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości
Grupa Działania
Tatarski
Nabór Szlak
wniosków
będzie trwać w Cel
okresie
od 20.09.20181.4.:
r. do 05.10.2018
r. w godzinach
od 8:00 do 16:00
Miejsce składania wniosków:
szczegółowy
Wyrównanie
szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych
ia społecznego
i rozwój poziom
przedsiębiorczości
Maksymalny
dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu
95 %
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
PRZEDSIĘWZIĘCIE
1.4.2 wynosi:
Wyrównywanie
szans
dzieci i młodzieży
Minimalnyspołecznego
wkład własny
beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych:
min. 5% małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR
iejszenie wykluczenia
na operacje
z zakresu
typu projektu
nr 5 - Wsparcie
Limit
środków
w ramach ogłoszonego naboru: 500 000,00 zł.
Sposóblokalny
składania wniosków o dofinansowanie
ałania na rzecz
osób
niepełnosprawnych
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój
Maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowanych:
000,00 zł. 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie
Warunkiemkapitału
uczestnictwa
w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu
Działanie
społecznego
atrudnienia i rehabilitacji
zawodowej
i społecznej
osób100
z niepełnosprawnościami
elektronicznego
za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
ch ZAZ i WTZTyp Wnioskodawcy:
jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl w terminie od 20 września 2018 r.
Województwa
Podlaskiego
lata która
2014-2020
W ramach
Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie
projektu
mogą ubie- naEFS,
OWA IX. Rozwój
lokalny
Nrrealizacji
naboru
w lub
GWA2014
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-061/18
gać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru
LSR
realizująceEFS:
projekty
na od godz. 08:00 do 05 października 2018 r. godz. 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie
czna i kształtowanie
społecznego
zablokowana).
obszarzekapitału
LSR z wyłączeniem
osób fizycznych, w szczególności:
go Programu• Operacyjnego
organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty; Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków
Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 20.09.2018 r. do 05.10.2018 r. w wersji
godzinach
od 8:00
do 16:00
instalacyjnej
GWA2014
EFS.
askiego na lata
• 2014-2020
instytucje naukowe, w tym uczelnie.
Maksymalny
poziom
dofinansowania
UE
wydatków
kwalifikowalnych
na
poziomie
projektu
wynosi:
95 % do dostarczenia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak TaWnioskodawca
jest
zobowiązany
S): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki

Minimalny
własny beneficjenta
jako %
wydatków
kwalifikowalnych:
min tarski:
5%
narodowej określonych
w §wkład
7 Rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia
30 listopada
2015 r. w sprawie
1.
Trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej, wydrukowasposobu
i
metodologii
prowadzenia
i
aktualizacji
krajowego
rejestru
urzędowego
podmiotów
gospośrodków w ramach ogłoszonego naboru: 500 000,00 zł.
8 r. w godzinach od 8:00Limit
do 16:00
nych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 EFS,
darki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).
Maksymalna
na poziomie projektu wynosi:
95 % wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 zł.
2. Wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinanTyp Wnioskodawcy:
sowanie,
ych: min 5% PRZED ZŁOŻENIEM
WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie
projektu
mogą
ubiegać
się Lokalne
Grupy
oraz
3. Trzech
egzemplarzy
wersji
elektronicznej
wniosku
(PDFDziałania
i/lub XML),
nagranych na nośniku elektroO NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE www.szlaktatarski.org.pl
inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR
z wyłączeniem
osób
fizycznych,
w szczególności:
nicznym
(CD/DVD) lub
pendrive
wraz z wymaganymi
załącznikami do wniosku tj: oświadczenie o przetwarzaniu danych
osobowych
w celach konkursowych (oryginał).
• wraz
organy
prowadzące
publiczne
i niepubliczne
funkcjonujące
w systemie
oświaty;
Formularze
wniosków
z wykazem
pozostałych
dokumentów
niezbędnych
doszkoły/placówki
wyboru operacji przez
alnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
na
lata 2014-2020
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca
• instytucje
naukowe,
tym uczelnie.
LGD wraz z ich wzorami
oraz kryteriami
wyboruw
operacji
należy pobrać:
woju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru
Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną:
•
ze stronyForma
internetowej
Stowarzyszenia
LGDmusi
Szlak być
Tatarski
http://szlaktatarski.org.pl/naborprawna
Beneficjenta
zgodna
z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7
h Działania 9.1, tj.:
szlaktatarski@gmail.com
-15-2018-wsparcie-malych-szkol-ksztalcenia-ogolnego-na-obszarach-objetych-realizacja-lsr/
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego
ołecznej osób• z niepełnosprawnościami
w
ramach
ZAZ
i
WTZ
poprzez:
ze strony internetowej
Portal
Funduszy
Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/narejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).
UWAGA: Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodbory/91-rewitalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-105/
cych WTZ; wsparcie
dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą
ności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz uzyskać
•
ze strony WojewództwaPRZED
Podlaskiego
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_prograZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ
co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji
mu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/91-typ-projektu-nr-5-wsparcie-malych-szkol-ksztalNA STRONIE www.szlaktatarski.org.pl
wynoszącą min. 55% możliwych punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami.
cenia-ogolnego-na-obszarach-objetych-realizacja-lsr---stowarzyszenia-lokalna-grupa-dzialasowanie projektu nia-szlak-tatarski.html
mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty
Maksymalna liczba punktów – 38; Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru
Formularze wniosków wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z ich wzorami
operacji to 20,90 punktów.
em osób fizycznych, w szczególności:
oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
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r.
finansowane
jestStowarzyszenia
ze środków Europejskiego
Społecznego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
lata 2014-2020
• zeOgłoszenie
strony
internetowej
LGD Funduszu
Szlak Tatarski
http://szlaktatarski.org.pl/nabor-15-2018-wsparcie-malych-szkol-ksztalcenia-

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
ogolnego-na-obszarach-objetych-realizacja-lsr/
określone w ustawie o wspieraniu
rodziny
i systemie
pieczyPortal
zastępczej;
• ze
strony
internetowej
Funduszy Europejskich http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-rewitalizacja-spoleczna-ipołecznej (których głównym celem
nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);
ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-105/

Tomasz Tolko

Sołtys wsi Bogusze, były radny
miejski, pracownik branży elektrycznej opowiada o sołtysowaniu i swoich pasjach.

Boguszowianie są wspaniali...
Przed nami święto Bogusz,
warto do Was zajrzeć?
Od kilku lat organizujemy
pikniki rodzinne w Boguszach,
jest to już impreza cykliczna. W
tym roku będzie mała rocznica 5. Piknik Rodzinny Bogusze 2018.
Celem imprezy jest integracja
mieszkańców. Doskonała zabawa
dla dzieci i młodzieży. Dla dorosłych możliwość spotkania się ze
swoimi znajomymi. Ta impreza
łączy pokolenia, mieszkańcy dopytują kiedy będzie piknik, zapraszają do uczestnictwa swoich
znajomych, którzy są związani z
naszą miejscowością.
Jacy są Boguszowianie?
Mamy wspaniałych mieszkańców, zawsze gdy ktoś jest
w potrzebie jednoczymy się
i wspieramy. Dla przykładu gdy w zeszłym roku w pożarze
uległ zniszczeniu dom jednego
z mieszkańców wspólnie zorganizowaliśmy pomoc dla pogorzelca i odbudowaliśmy miejsce
do mieszkania. To była potężna
akcja, która zakończyła się sukcesem dzięki wsparciu lokalnych
firm i mieszkańców.
Jak długo jest Pan związany
z samorządnością?
Moja działalność dla społeczności lokalnej tak naprawdę rozpoczęła się, gdy zostałem
sołtysem. Poszedłem na zebranie
sołeckie i padła moja kandydatura. Nie byłem przygotowany na
taką ewentualność, ale nie miałem dużo czasu na zastanawianie
się. Skonsultowałem tą decyzję
jedynie z żoną i zgodziłem się na
kandydowanie po czym uzyskałem największą liczbę głosów i
zostałem sołtysem. Wiedziałem
na czym polega praca sołtysa, ponieważ przez długie lata sołtysem
w Boguszach był mój dziadek śp.
Alojzy. Często słyszę, że jestem
do niego podobny pod względem
charakteru - uparty a zarazem
skuteczny, ale często choleryk.
Pamiętam jak wyglądała praca
mojego dziadka jako sołtysa. Był
to okres, kiedy sołtys wydawał
kartki na produkty, wystawiał
świadectwa do sprzedaży zwierząt, zbierał też podatki. Często
pomagałem w tym dziadkowi w
zamian drobne „na lizaki”.
W związku z tym, że dziadek
był sołtysem w szkole przezywano
mnie „sołtys”. Bardzo tego nie lubiłem, a dziś patrzę na tą funkcję
z innej strony.
Początki pracy w samorządzie były dla mnie bardzo trudne,
nie umiałem pogodzić się z krytyką mojej osoby i moich działań

Piknik Rodzinny Bogusze - ta impreza łączy
pokolenia! Spotkajmy się 15 września, o godz. 11.00
jako sołtysa. W chwilach, gdy
dowiadywałem się, że ktoś negatywnie ocenia moje działania
- przeżywałem to i miałem chwile zwątpienia. Jednak nauczyłem
się rozmawiać z ludźmi i wysłuchiwać ich potrzeb i pomysłów.
Zawsze proszę, aby jeśli ktoś ma
uwagi, kierował je bezpośrednio
do mnie. Dialog wpływa na polepszenie wzajemnych relacji.
Jednym z zadań sołtysa jest
dostarczenie do każdego domostwa w sołectwie decyzji podatkowej na początku roku. Jest to
wspaniały okres, kiedy mogę niemal z każdym porozmawiać.
Co uważa Pan za swój dotychczasowy sukces jako samorządowiec?
Lubię pracować dla społeczeństwa. Sukcesem jest, gdy
słyszę „DZIĘKUJĘ” za realizację
jakiejś inwestycji. Dzięki dobrej
współpracy z samorządowcami
na różnych szczeblach udało się
przekonać do realizacji i zrealizować większość z obiecanych podczas kampanii wyborczej inwestycji. To chyba największy sukces.
Mam przede wszystkim szczęście
do wspaniałych ludzi, u których
mogę zawsze uzyskać wsparcie.
Cieszy mnie każdy odcinek
nowej drogi, realizacja każdej inicjatywy, o którą wnioskowałem
lub wspierałem.
Wyróżnieniem za swoją pracę było uzyskanie tytułu
„OSOBOWOŚĆ ROKU 2017” od
Redaktora Naczelnego "Kuriera
Porannego" oraz "Gazety Współczesnej" w kategorii "Samorząd-
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ność i społeczność lokalna". Jest
to dla mnie ogromna satysfakcja,
a jednocześnie wyzwanie do dalszego działania.
Pierwszy raz byłem zaskoczony, gdy podczas ostatnich wyborów sołtysa otrzymałem 100%
głosów za moją kandydaturą.
Nikt nie był przeciw i nikt się nie
wstrzymał w tajnych wyborach.
Świadczy to o tym, że jest pełna
aprobata dla moich działań. A to
jest bardzo ważne.
Czy ciężko jest pogodzić
pracę zawodową z działalnością
samorządową?
Ciężko, ale jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć
B. To trochę uzależnia. Czasami
brakuje mi czasu, ale staram się
tak organizować swoje zajęcia,
aby był czas na wszystko. Bardzo
ważny jest fakt, że to co robię jest
akceptowane przez rodzinę i mam
wsparcie w trudnych chwilach.
To w rodzinie zdarza się też konstruktywna krytyka mojej działalności.
Jakie ma Pan pomysły na
rozwój naszego regionu
Pozyskiwanie środków i
racjonalne ich wydatkowanie
powinno być domeną naszej
gminy. Beneficjentami tych środków powinna być gmina oraz jej
mieszkańcy. Ustalanie priorytetów powinno odbywać się przy
akceptacji społecznej. Gmina
powinna tworzyć dobre warunki
dla przedsiębiorców, którzy chcą
zainwestować na naszym terenie a tym samym tworzyć nowe
miejsca pracy. Należy rozważyć

wprowadzenie pakietu rozwiązań
motywujących rozwój sokólskich
firm.
Jakiś czas temu została powołana przy Burmistrzu Sokółki
Rada Gospodarcza. Ja do dziś nie
wiem czym się zajmuje i jaki był
cel jej powoływania. Moim zdaniem ten potencjał wybitnych
ludzi nie został wykorzystany.
Powinniśmy korzystać z wiedzy
i doświadczenia członków rady,
która powinna być organem opiniodawczo-doradczym przy podejmowaniu kluczowych decyzji
gospodarczych dla naszej gminy.
No i oczywiście wspaniale
byłoby mieć Burmistrza, który
zajmowałby się gminą a nie polityką. Taki Burmistrz wszystkich
mieszkańców bez względu na
przekonania polityczne.
Ogromnym problemem w
naszej gminie są drogi, które nie
są utwardzone. Tu należy bardzo
mocno się pochylić i opracować
program, który kompleksowo
obejmie utwardzenie takich dróg
(asfalt lub kostka brukowa) a drogi - gdzie nie ma takiej możliwości
należy doprowadzić do takiego
stanu, aby mieszkańcy nie musieli brnąć w błocie. Zawsze na
pierwszym miejscu są stawiane
duże ciągi komunikacyjne a zapomniane mniejsze drogi, które też
są niezbędne dla mieszkańców.
Zwłaszcza na tych mniejszych
drogach występują problemy z ich
prawidłowym przebiegiem. Trzeba na nowo wytyczyć trasy geodezyjnie. Sołectwa, które podsypują
drogi z funduszy sołeckich nie są
w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców. Środki z „funduszu sołeckiego” w stosunku do potrzeb
są zbyt małe. Zwłaszcza w sołectwach, które mają dużo takich
dróg. Tu niezbędne jest wsparcie
samorządu. W tej kadencji co
roku zabiegałem o dodatkowe
środki na drogi nieutwardzone.
Były one przyznawane ale potrzeby w stosunku do możliwości są
bardzo duże. Nie udawało się zaspokoić wszystkich potrzeb a jedynie dokonać napraw doraźnych
w najgorszych miejscach.
Jakie są Pana zainteresowania?
W wolnym czasie, którego mam tak naprawdę niewiele,
uwielbiam majsterkowanie i prace w gospodarstwie domowym.
Mieszkam na wsi i cały czas jest
coś do zrobienia, do przerobienia, mnóstwo pracy w ogrodzie.
Co roku staram się upiększać nasze podwórko. Lubię dbać o nasze
otoczenie, a najbardziej w okresie

seria
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wczesnej wiosny. W zasadzie, jak
się uprę, to niemal wszystko potrafię zrobić. Lubię perfekcyjne
wykonanie.
Kiedy chcę się zrelaksować,
odpocząć to zdarza mi się wziąć
wędkę i przeczesywać wodę spinningiem w poszukiwaniu upragnionego szczupaka lub innego
drapieżnika. Mimo, że nie mam
w wędkowaniu sukcesów, bardzo
mnie to relaksuje. Często biorę
wędkę i aparat fotograficzny i wyruszam w swoje ulubione miejsca
- czyli nad Biebrzę lub Narew. Na
miejscu - ciężko mi się zdecydować czy: robić zdjęcia czy łowić
ryby. Uwielbiam też zbierać grzyby - kurki i prawdziwki. Spacer w
lesie to doskonały relaks. Mam
kilka swoich ulubionych miejsc,
które odwiedzam od zawsze. Gdy
mam chwilkę staram się usiąść na
rower i przejechać kilkanaście kilometrów.
Ulubione miejsce w naszej
gminie, powiecie?
Rezerwat Szyndzielski świetne miejsce do wycieczek
rowerowych, gdzie za każdym
razem można odkryć coś nowego. W okresie zimowym uwielbiam przemierzać po drogach i
dróżkach w okolicy Szudziałowa
I Krynek w poszukiwaniu dzikich
zwierząt. Relaksuje mnie wyjazd
na „polowanie” z aparatem fotograficznym i podążanie za żubrami i innymi dzikimi zwierzętami.
W tym roku udało mi się nawet
zrobić zdjęcie samotnego wilka.
pyt. M. Tomaszycki

Rekrutacja
na turnus
rehabilitacyjny
Zarząd Stowarzyszenia na
Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”
w Sokółce informuje o rekrutacji
podopiecznych na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny w Zaździerzu,
w Ośrodku „12 Dębów”. Pobyt podopiecznego jest bezpłatny, sfinansowany ze środków: darowizny z
Telewizji Polskiej S.A. Blok Reklamowy „Reklama dzieciom” i pozyskanych na Balu Charytatywnym.
Opiekun osoby niepełnosprawnej
jest zobowiązany do uiszczenia
należności za pobyt w wys. ok.
1300 zł. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy!
Beata Tur
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5

Kuźnica
Gminne świętowanie plonów w Kuźnicy rozpoczęło się od uroczystego
nabożeństwa w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego a następnie
dziękczynnej mszy św. w kościele pw.
Opatrzności Bożej. Po koncercie Chóru Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska
Podlas. procesja z wieńcami przeszła
na kuźnicki stadion sportowy. Tam,
nawiązując do starego obyczaju, po
krótkiej modlitwie ekumenicznej odmówionej przez ks. proboszcza Sylwestra Szyluka oraz ks. prot. Jarosława Grygiewicza, zebrani podzielili się
chlebem. Imprezę oficjalnie otworzył
wójt gminy Paweł Mikłasz. Rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejszy
Wieniec Dożynkowy 2018”. Laur trafił do mieszkańców
wsi Nowodziel. Na
scenie swój program artystyczny
zaprezentowały
dzieci ze SP w Kuźnicy, przedszkolaki
oraz dzieciaki i młodzież z GOKiS-u. O
muzyczną oprawę
zadbali, m.in. Adam

ORION Puciłowski, zespół Taka Paka,
zespół Bayera oraz gwiazda wieczoru
Exaited. Swoje umiejętności zaprezentował także duet Black and White.
Grupa Falco przygotowała motoparalotniowe Pokazy Slalomowe. Gry
i zabawy poprowadzili profesjonalni
animatorzy. Zaprezentowano także
makietę 3D Kuźnicy wykonaną w ramach projektu pt. „Wszystko zaczyna
się w Bibliotece”. Na zakończenie odbyła się dyskoteka "pod chmurką" z
DJ Markiem Moniuszko. Imprezę dofinansował Powiat Sokólski. EŁR
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Święto plonów

Przyszedł czas by podziękować
rolnikom za ciężką pracę na roli i za
tegoroczne plony, które udało się zebrać mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych podczas tego,
suchego lata. Pomysł zorganizowania
Dożynek Gminnych w St. Rozedrance wyszedł od ks. Jana Tulkisa - Proboszcza Parafii pw. Najśw.
Serca Jezusowego w tejże
miejscowości.
Ostatni
raz dożynki w St. Rozedrance świętowano 15 lat
temu. Niewielki kościół
wypełnił się po brzegi.
Przy ołtarzu ustawiono
zachwycające wieńce z
okolicznych miejscowości. Mszę Św. uświetniły
występy Scholi ze St. Rozedranki pod opieką Katarzyny Hukałowicz oraz
zespołu regionalnego “Jemioła” z SOK-u. W imieniu Powiatu Sokólskiego Dary Ołtarza
wręczali: Sołtys Polanek - Krystyna
Haponik oraz Leśniczy Leśnictwa
Bogusze - Czesław Poskrobko. Po

mszy tłum uczestników Dożynek
przemaszerował na znajdujący się po
sąsiedzku plac szkoły podstawowej,
gdzie kontynuowano obchody Gminnego Święta Plonów. Wśród gości byli
m.in. przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla, Radny
Województwa Podlaskiego - Krzysztof Krasiński, Powiat Sokólski reprezentował Członek Zarządu Krzysztof
Szczebiot, towarzyszyli mu: kandydat
na burmistrza Sokółki w najbliższych
wyborach samorządowych - Piotr
Karol Bujwicki oraz przewodniczący

Stara Rozedranka
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej
w Bohonikach - Maciej Szczęsnowicz.
Byli reprezentanci służb mundurowych, grono pedagogiczne z miejscowej szkoły i wiele innych znamienitych gości. W tym roku rola Starostów

Dożynkowych przypadła Justynie Siderskiej-Gniedziejko i Marcinowi Woronieckiemu
- młodym, ambitnym
rolnikom z Rozedranki. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji,
korowód dożynkowy
prowadziła “Kapela u
Mundka”. Na scenie
wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta z Sokółki
z mażoretkami, które
dały wspaniały popis
umiejętności. Zagrali
wspaniali akordeoniści, a wieczorem do
zabawy przygrywały
zespoły: “Tvister” i Jarek Rynkiewicz.
Podczas Dożynek nie zabrakło tradycyjnego dzielenia się chlebem, były też
konkursy dla dzieci i dorosłych. Najwięcej emocji wyzwoliło “wyciskanie
dyni” niczym sztangi przez mocarzy z
okolicznych miejscowości, natomiast
dzieci i młodzież oblegały sztucznego byka, który zrzucał wszystkich z
grzbietu. Rozstrzygnięto konkurs na
najsmaczniejsze ciasto z jabłkami, a
najlepszym rolnikom, sołtysom i firmom z gminy Sokółka wręczono nagrody i wyróżnienia. PAZ
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Biebrzańskie Sianokosy

Dożynki Powiatowe

W Szuszalewie odbyły się już po raz XVII Mistrzostwa Świata w
Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”, organizowane przez Biebrzański Park Narodowy. W tym roku w zawodach udział wzięli kosiarze m.in. z Kanady, Belgii, Słowacji, Białorusi i
Węgier oraz tradycyjnie już przedstawiciele parków narodowych. Zadaniem startujących było wykoszenie 60 m pasa bagiennej łąki. Sędziowie
oceniali czas oraz jakość wykoszenia. Zawodnikom dopingowała licznie
zebrana rozentuzjazmowana publiczność. Przykładem lat poprzednich,
dla osób które z kosą mają rzadziej do czynienia, odbyła się konkurencja
o Dar Starosty Sokólskiego. Sianokosom towarzyszył również konkurs
ph. „Wykosić wiedzą”, w którym zawodnicy odpowiadali na pytania
związane z ochroną i pielęgnacją łąk biebrzańskich. Wszyscy przybyli
na Biebrzańskie Sianokosy mieli możliwość odwiedzenia stoisk z rękodziełem ludowym, tradycyjną żywnością czy promujących gminy. Na
zmęczonych kosiarzy czekało nawet stoisko z masażem. Czas wszystkim
umilały występy zespołów folklorystycznych, które porywały do zabawy. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Powiatu Sokólskiego: Starosta Piotr Rećko i Wicestarosta Jerzy Białomyzy, którzy wzorem roku poprzedniego stanęli także do rywalizacji w koszeniu. Swoją
obecność zaznaczyli także Członek Zarządu Alicja Rysiejko, Burmistrz
Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki oraz Burmistrz Lipska Lech
Łępicki. Tegoroczne Sianokosy były okazją do świętowania 25. rocznicy
powstania Narodowego Parku Biebrzańskiego. Starosta Piotr Rećko z tej
okazji złożył na ręce Dyrektora Parku Andrzeja Grygoruka symboliczny
grawerton. „To dzięki Wam Biebrzański Park Narodowy istnieje i mamy
możliwość czerpać z niego to, co najlepsze w przyrodzie, czyli czyste powietrze i nieskażone środowisko ”- powiedział Starosta zwracając się do
pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz wszystkich tych,
którzy przyczynili się do jego powstania. Ł. Mucuś

9 września odbyły się Dożynki Powiatowe w Dąbrowie Białostockiej.
Rozpoczęła je Msza św. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Liturgia św. w cerkwi pw. św. Jana Teologa. Następnie odbył się
przejazd bryczek z kościoła na stadion, gdzie była główna uroczystość,
tam też podzielono się tradycyjnie chlebem. Po części oficjalnej odbył się
turniej wsi, którego konkurencje były bardzo widowiskowe. Na scenie
wystąpiły zespoły z Krynek i Janowa, Stary Port oraz AdRem i Solatium.
O godzinie 19:00 wystąpił Zespół Prymaki, a o godz. 20:20 miał miejsce
występ gwiazdy wieczoru - Zespół Extazy. KG

GKN-II.6622.1.2018
Powiat Sokólski

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
W SPRAWIE WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI SIDERKA

Zgodnie z art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z
późn. zm.)
Starosta Sokólski informuje
o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione
do udziału we wspólnocie gruntowej wsi SIDERKA, oznaczonej
w operacie ewidencyjnym jako działki nr 39 i 354 o łącznej powierzchni 8,53 ha położone w obrębie KUDRAWKA, jednostka ewidencyjna Nowy Dwór w celu ustalenia uprawnionych do
udziału w ww. wspólnocie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
01 marca 2019 r. pod rygorem utraty uprawnień. W przypadku
złożenia wniosku po wskazanym terminie postępowanie zostanie
umorzone jako bezprzedmiotowe.
Wniosek mogą złożyć:
•
osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo
rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 r. do
31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo
•
osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące
wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo
rolne – jeżeli wspólnotą gruntowa są lasy, grunty leśne albo
nieużytki przeznaczone do zalesienia , chyba że przez okres
od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. osoby te
faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.
Niekorzystanie z gruntów wspólnoty gruntowej, w okresach wymienionych wyżej nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi
szczególnymi względami.
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Wniosek może złożyć również następca prawny osób o których
mowa wyżej.

Wniosek powinien zawierać:
•
określnie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
•
imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej
składającej wniosek,
•
adres doręczeń,
•
nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo
rolne osoby składającej wniosek,
•
określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
•
wskazanie dowodów świadczących, że Wnioskodawca spełnia warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
W przypadku, gdy we wniosku nie zostanie wskazany adres
Wnioskodawcy wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
W przypadku, gdy wniosek nie będzie spełniał pozostałych wymogów Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia
w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
Wnioski adresowane do Starosty Sokólskiego można składać:
•
osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce
(parter, Biuro Obsługi Interesanta),
•
drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce,
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,
•
poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą dostępną na
Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Sokółce
Starosta Sokólski
Piotr Rećko
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Dąbrowa Białostocka
I Ty możesz uratować komuś życie!

DOBRE STRONY POWIATU

Pogrzeb śp. mjr. Bronisława Karwowskiego
3 września 2018 r. w kościele
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika odbył się pogrzeb śp.
mjr. Bronisława Karwowskiego
ps. „Grom” z udziałem wojskowej
asysty honorowej wystawionej
przez 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy oraz pocztów sztandarowych z dąbrowskich szkół.
W ostatniej drodze naszemu lokalnemu bohaterowi, oprócz licznie zgromadzonej rodziny, przyjaciół, władz samorządowych,
towarzyszyli także uczniowie klas
mundurowych z dąbrowskiego
liceum wraz z ich opiekunem st.
chor. sztab. Januszem Bielawskim.
W uroczystościach także udział
brali przedstawiciele organizacji
kombatanckich i żołnierze.
Bronisław Karwowski, przeżywszy 94 lata, odszedł na wieczną
wartę 1 września br., w 79. rocznicę napaści Niemiec na Polskę. Mjr
Bronisław Karwowski był wieloletnim członkiem Rady Naczelnej
Związku Żołnierzy Narodowych
Sił Zbrojnych, żołnierzem wyklętym, oficerem II konspiracji NSZ
- NZW. W konspiracji działał od
1942 r., najpierw w organizacji
„Polska Niepodległa”, która w
tymże roku została podporządkowana Armii Krajowej. Był
aresztowany przez Niemców, ale

cudem udało mu się uciec podczas transportu do Łomży. Potem
był żołnierzem Pogotowia Akcji
Specjalnej. Ujawnił się w 1947r.
Rok później został ponownie
aresztowany i otrzymał wyrok 10
lat więzienia. Po opuszczeniu
więzienia przez cały okres PRL
był nadal kontrolowany przez SB.
Jako były żołnierz oddziału Henryka Jastrzębskiego ‚„Zbycha” i
były więzień polityczny był rozpracowywany w latach 1956-1959
przez Powiatową Delegaturę ds.
Bezpieczeństwa Publicznego w
Dąbrowie Białostockiej. Potem
także wielokrotnie inwigilowany.
Odetchnął dopiero w wolnej Polsce. Za służbę w Armii Krajowej
był wielokrotnie odznaczony: w
lipcu 1944 r. - Srebrnym Krzyżom Zasługi z Mieczami; Londyn,

15.08.1948 r. - otrzymał Odznakę
Białostockiego Okręgu AK, Medal Wojska; Londyn, 30.12.1949
r, - Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami; Londyn, 22.05.1984 r. Krzyż Armii Krajowej; Warszawa,
29.01.1992 r. - Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski; Warszawa, 26.06.1995 r. - Srebrny
Krzyż Zasługi z Mieczami; Warszawa, 18.04.1995 r. - Krzyż Partyzancki.
Mjr Bronisław Karwowski
był częstym gościem Zespołu
Szkół im. gen. N. Sulika. Wielokrotnie opowiadał młodzieży o
swoich wojennych i powojennych
doświadczeniach, uczył szacunku
do munduru. Wyjaśniał młodzieży, jak jego pokolenie rozumiało,
czym jest honor i patriotyzm.
Cześć jego pamięci! Chwała bohaterom!
Tekst: Edyta Budnik,
fot.: Kamil Guziejko

Spotkanie
z weteranami

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej
oraz Zespół Szkół w Dąbrowie
Białostockiej zapraszają
16 września 2018r. /niedziela/
godz. 12.00, na pl. Kościuszki
na spotkanie z weteranami misji
w Iraku i Afganistanie, połączone
z pokazem sprzętu wojskowego
oraz prezentacją służb mundurowych.
Patronat medialny:
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Ewa Kuklicz

seria

Agent celny z pasją

CIEKAWI

LUDZIE

Szacunek i kultura
wobec drugiego człowieka
to absolutna konieczność

Czym zajmuje się Pani na co
dzień?
Początkiem mojej drogi
zawodowej był sokólski zakład
fotograficzny. Rozpoczęłam staż
w rozwijającym się studio, gdzie
miła atmosfera tworzona przez
szefa i współpracowników ułatwiła mi wejście w zawodowy świat.
Okres studiów rozbudził we mnie
ciekawość świata oraz chęć poznania czegoś nowego. Zdecydowałam wtedy, że chciałabym swoją
ścieżkę zawodową ukierunkować
na prawo celne i tak też w 2007
roku podeszłam do państwowego egzaminu na agenta celnego.
Postanowiłam, że dam z siebie
wszystko, przygotuję się na 100% i
zdam ten niezwykle ważny i trudny egzamin za pierwszym razem.
Jako, że jestem ambitna i uparta
w dążeniu do wyznaczonego celu
- tak też się stało. Zdałam egzamin
z wynikiem pozytywnym przy
pierwszym podejściu i zostałam
wpisana na listę agentów celnych.
Wraz z początkiem roku 2008
rozpoczęłam pracę w doskonale
rozwijającej się agencji celnej na
Drogowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy, gdzie pracuję
po dzień dzisiejszy. Uważam, że
praca, która jest niezwykle ważna w naszym życiu powinna być
wykonywana w zgranym zespole.
Śmiało mogę powiedzieć, że mam
to niezwykłe szczęście pracować
wśród fantastycznych, ciekawych
osób, codziennie starających się
osiągać wspólne cele. Pośredniczymy pomiędzy krajowymi i
zagranicznymi przedsiębiorcami,
a organami celnymi. Zmieniające
się przepisy wymagają od nas ciągłego rozwoju i doskonalenia.

Wiemy, że startuje Pani w tegorocznych wyborach samorządowych do Rady Miejskiej, co wpłynęło na Pani decyzję?
Na moją decyzję wpłynęła
chęć uczestniczenia w rozwoju całego miasta, a szczególnie
okręgu w którym mieszkam. Jako
dziecko marzyłam o tym, by mieć
blisko domu plac zabaw, gdzie
mogłabym spotykać się z koleżankami. Przy wsparciu wielu osób
udało mi się to marzenie spełnić.
Wpadłam na pomysł by gminną
działkę leżącą blisko mego domu
zagospodarować właśnie na ten
cel. Znalazłam sponsora, napisałam kilka wniosków, byłam na
kilku spotkaniach i opuszczone
dawniej miejsce wypełnione jest

obecnie radością i energią dzieci
i dorosłych. Idąc za ciosem przy
wsparciu mieszkańców przybliżyłam władzom Sokółki problemy ulicy Sosnowej i przyległych
do niej Wasilkowskiej, Żytniej i
Jodłowej. W chwili obecnej sprawa jest rozwojowa i czekamy na
przetarg. Mam kilka pomysłów
na rozwój naszego miasta, dlatego chciałabym mieć możliwość
uczestniczenia w przeistaczaniu
się Sokółki, a wraz z nią całej gminy. Wsparcie rodziny, na którą
zawsze mogę liczyć jest dla mnie
motorem do działania.
Jaki ma Pani pomysł na rozwój
naszego regionu?
Bardzo chciałabym, aby region był bardziej atrakcyjny pod
względem zatrudnienia oraz turystyki. Nasza gmina jest terenem przygranicznym, można by
powiedzieć, że symbolicznymi
drzwiami do Unii Europejskiej
od strony wschodniej. Warto według mnie zainwestować w trwałe
miejsca, które będą przynosiły
zyski dla całej gminy. Mógłby
to być np. jakiś fajny kompleks
sportowo-turystyczny, powiązany z szeregiem tętniących życiem
punktów takich jak np. kręgielni, pizzerii, atrakcji dla dzieci.
Wspaniałym pomysłem byłoby
powiązanie tego z miejscowymi
artystami, którzy mieliby możliwość wystawiania swoich rękodzielniczych, lokalnych produktów. Wszystko to wiązałoby się z
zatrudnieniem sporej ilości ludzi,
a także z zastrzykiem gotówki dla
całej gminy. Region jest ciekawy
gdy się rozwija i gdy ma dla kogo
się rozwijać. Dlatego fantastycznie byłoby stworzyć miejsca naukowo-doświadczalne, w których
szczególnie młodzi ludzie mogliby czerpać z uroków wiedzy. Bardzo chciałabym mieć wpływ na
aktywizację bezrobotnych przyciągając do gminy inwestorów
oferujących pokaźną ilość miejsc
pracy. Rozwój infrastruktury to
również niezwykle ważny aspekt.
Ulice, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe to konieczność w każdym
rozwijającym się regionie.
Jakimi zasadami kieruje się Pani
w swoim życiu?
W życiu kieruję się zasadą
powracającego dobra. Jeśli robimy coś w dobrej wierze, wkładając w daną rzecz lub inicjatywę
całe swoje serce to wspomniane

INFO Sokółka nr 123/2018

Mam kilka pomysłów na rozwój naszego miasta, dlatego chciałabym mieć możliwość uczestniczenia w jego przeistaczaniu się
dobro na pewno do nas wróci.
Kultura osobista i życzliwość to
podstawa cywilizowanego społeczeństwa. Pracowitość i dążenie
do wyznaczonych celów to zaś
wymóg, który należy spełnić aby
móc godnie żyć w dzisiejszych
czasach. Cenię sobie również
wrażliwość na krzywdę drugiego
człowieka. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy, dialog zajmują bardzo wysoką pozycję na
liście moich priorytetów. Najważ-

niejsza jest dla mnie jednak rodzina. Dzieci są moją siłą napędową,
wyznacznikiem podejmowanych
nowych wyzwań i osiąganych celów.
Jaki spędza Pani swój wolny czas?
W wolnym czasie uwielbiam
tworzyć różne rzeczy z wielu dostępnych materiałów. Ostatnio
szczególnie upodobałam sobie
foamiran, który jest niezwykle

uniwersalnym produktem, z
którego można wyczarować niezwykłe przedmioty. Bardzo lubię
robić wianki na głowę i różnego
rodzaju kompozycje do np. flower
box, exploding box itp. Jest to dla
mnie forma relaksu, odpoczynku
od codziennych spraw. Tworząc
pokazuję swoim dzieciom, jak
można zrobić coś z niczego. Zafascynowane moim kreatywnym
podejściem same próbują nowych
sztuk. Najstarszy syn w chwilach
natchnienia pięknie rysuje i wciąż
coś konstruuje. Młodsze dzieci
uwielbiają farby i mazaki. Mam
nadzieję, że wszystkie wkrótce
odkryją w sobie talenty i świadome swoich umiejętności będą
potrafiły z nich korzystać. Jestem
zafascynowana wszystkimi ludźmi z pasją. Oprócz mojej małej
twórczości plastycznej uwielbiam
rodzinne wypady, które organizujemy gdy tylko czas nam na to pozwala. Pokazujemy dzieciom jak
piękny jest otaczający nas świat
i jakich ciekawych ludzi można
spotkać na swojej drodze.
rozmawiała
Izabela A. Czaplejewicz
OŚA-V.6740.5.8.2018

Powiat Sokólski

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dn. 14 września 2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 oraz art. 11c ustawy z dn. 10
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018r.,
poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r., poz. 1257 ze
zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka z dn.
13 sierpnia 2018r. (skorygowany 14 sierpnia 2018r.) w dn. 14
września 2018r., Starosta Sokólski decyzją 11/18, znak OŚA-V.6740.5.8.2018 zezwolił Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej
na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103525B Jaczno - Grzebienie, gm. Dąbrowa Białostocka
wraz z przebudową: przepustów pod koroną drogi oraz doziemnej i napowietrznej linii telekomunikacyjnej” z jednoczesnym
zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy
następujących nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna 201101_5 Dąbrowa Białostocka- obszar
wiejski:
Działki stanowiące istniejący pas drogowy:
obręb ewidencyjny 0009 Jaczno: 40;
obręb ewidencyjny 0006 Grzebienie: 322/1, 344/1, 331, 337/1,
325;
Działki po podziale przeznaczone pod inwestycję:
obręb ewidencyjny 0009 Jaczno: 39/1 (z podziału działki 39);
41/1 (z podziału działki 41);
obręb ewidencyjny 0006 Grzebienie: 21/2, 21/3 i 21/4 (z podz.
dział. 21/1), 70/3 (z podz. dział. 70/2), 24/8 (z podz. dział. 24/7),
26/17 (z podz. dział. 26/8), 27/9 i 27/10 (z podz. dział. 27/2),
32/2 i 32/3 (z podz. dział. 32/1), 39/2 (z podz. dział. 39/1), 40/3 (z
podz. dział. 40/2), 41/5 (z podz. dział. 41/1), 60/3 i 60/4 (z podz.
dział. 60/1), 60/6 (z podz. dział. 60/2), 59/5 (z podz. dział. 59/1),
108/4 (z podz. dział. 108/3), 109/4 (z podz. dział. 109/3), 61/8
i 61/9 (z podz. dział. 61/1), 61/11 (z podz. dział. 61/7), 62/1 (z
podz. dział. 62), 63/4 (z podz. dział. 63/3), 55/3 (z podz. dział.
55/2), 64/7 (z podz. dział. 64/4), 49/3 (z podz. dział. 49/1), 50/5
(z podz. dział. 50/2), 51/1 (z podz. dział. 51), 54/1 (z podz. dział.
54), 52/1 (z podz. dział. 52), 155/4 (z podz. dział. 155/3), 156/1 (z
podz. dział. 156), 149/1 (z podz. dział. 149), 157/1 (z podz. dział.
157), 159/6 (z podz. dział. 159/4), 159/8 (z podz. dział. 159/5),
167/7 (z podz. dział. 167/4), 168/1 (z podz. dział. 168), 169/1
(z podz. dział. 169), 170/1 (z podz. dział. 170), 153/5 (z podz.

dział. 153/4), 162/7 (z podz. dział. 162/3), 162/9 i 162/10 (z podz.
dział. 162/6), 163/3 (z podz. dział. 163/2), 164/10 (z podz. dział.
164/3), 164/8 (z podz. dział. 164/2), 177/1 (z podz. dział. 177);
Działki powstałe z podziału, planowane do przejęcia pod
drogę, stają się własnością Gminy Dąbrowa Białostocka 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 niniejszego obwieszczenia uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
obwieszczenia, które nastąpi w dn. 14 września 2018r.
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 dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego, w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dn. 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 Dąbrowie
Białostockiej, w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
a także w prasie lokalnej, które nastąpi w dn. 14 września 2018r.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

14 września 2018 r.
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jak Mes, który krzyczy: "Ubierasz
myśli w słowa, a ciało we frak / Lecz
wszystko wokół dalej woła, coś jest
nie tak". Pikanterii dodaje fakt, że
"dziwność" da się zdefiniować na
tysiąc sposobów, w przeciwieństwie do normalności. Czy istnieje
zatem coś takiego jak normalność?
Czy świat w ogóle da się zrozumieć? To właśnie niepewność
leżąca u podstaw ludzkiej natury
budzi w nas największy niepokój.
Olga Tokarczuk dociera w zakamarki, o jakich wolimy nie myśleć
na co dzień. Rozgrzebuje iluzoryczny porządek, którym szczelnie
obudowaliśmy pole widzenia, żeby
nie znalazł się w nim choćby atom
wątpliwości. Niczego nie wyjaśnia.
Lektura "Opowiadań bizarnych"
pozwala zgubić się jeszcze bardziej, lecz błądzić ze świadomością,
że wciąż niewiele wiemy. Zarówno
o sobie, jak i o świecie, a konkluzji
nie możemy się spodziewać.

Olga Tokarczuk
"Opowiadania
bizarne"

Wyd. Literackie 2018

"Dziwny jest ten świat" jak śpiewał
pewien popularny wokalista, o
nazwisku przywodzącym na myśl
rzekę. Może i dziwny, a może to
my jesteśmy dziwni? Artyści jako
jednostki wybitnie wrażliwe i niedostosowane, z natury mają tendencję do wyczulenia na absurd.
Wrodzone predyspozycje pozwalają im celnie go wskazać i zgrabnie scharakteryzować. Obecnie
mierzy się z nim Olga Tokarczuk.
"Opowiadania bizarne" nie są tak
bizarne, jak mogłoby się wydawać,
bo niewiele może nas zaskoczyć na
planecie niedorzeczności, niemniej
to miłe, gdy ktoś głośno ogłasza z
czym mamy do czynienia, zamiast
z żalem udawać twórcę nierozumianego. Ja sam "Zdziwiłbym się,
gdybym potrafił się jeszcze zdziwić", ale jednego Oldze odmówić
nie mogę. W szaleństwie nie traci
głowy. Twardo i z premedytacją
pyta o kierunek, w którym zmierzamy. Zabiera czytelnika na granicę pojmowania i percepcji. Jest

Podaj Łap(k)ę!

prawdziwe

prawdziwk

Wiadomości ze Schroniska
Emma

Czy to karmelkowy mix, miodowa słodkość, czy też marmurkowa piękność i do tego ta biała łatka na piersi, która jak nic
przypomina serduszko. Emma
ma 5 m-cy, mądre oczka, wesołą,
ale nie namolną naturę i słodkie
uszka, zupełnie jak u Zgredka z
Harrego Pottera. ERB

Marcin Dębko

8-9.09. chór seniorów „Janowianie” uczestniczył w Ogólnopolskim
Przeglądzie Ruchu Artystycznego Seniorów ARS "A" 2018 w Bydgoszczy, gdzie
zdobył nagrodę II stop. spośród 54 zespołów z kraju. Jest to powód do satysfakcji,
gdyż chór seniorów, dyrygowany przez
p. Justynę Wieruszewską - Biniek działa
przy GOKSiT w Janowie zaledwie od 4
lat i już dwukrotnie został nagrodzony
na ogólnopolskim przeglądzie.
Kier. chóru Stanisława Kowalczuk

Ryan

Ryan to brat Emmy i jak widać
natura przygotowała dwie porcje karmelu, bo wygląda jak jej
bliźniak. Ten bursztynowy psiak,
wychował się w licznym towarzystwie swego rodzeństwa, więc
pięknie dogaduje się z innymi
psami i jest bardzo przyjaźnie i
pozytywnie nastawiony do ludzi

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

Janowianie znowu docenieni

Radio G*** G***
Bądźmy szczerzy - ludzie pracujący w tv mogą
mieć serce na właściwym miejscu, ale jeśli idzie
o mózgi… To jakby dwie półkule umówiły się na
spotkanie w głowie i jedna zgubiła się gdzieś w
Kansas, a druga jechała autostopem i zaginęła.
Wystarczy posłuchać co mówią o kulturze popularnej. Według ludzi z telewizora granie na komputerze zmieni cię w mordercę (dobrze, że Hitler
co najwyżej mógł sobie pozwolić na szachy, bo
wtedy to by się działo…), a filmy - w zboczeńca
(Markiz De Sade musiał namiętnie oglądać „Pamiętniki z Wakacji”). Jest jeszcze trzecie siedlisko zła, o którym rzadko się wspomina. Muzyka.
Oglądałem ostatnio powtórkę programu, w
którym nienormalni ludzie wraz z prowadzącą
próbują udowodnić widzom i statystom, że są
normalni. W tym odcinku gościem był facet,
który tworzył muzykę popularną. Gwoździem
(mam nadzieję, że do trumny) programu było
odegranie jego najnowszej piosenki.
Do diabła, nie mogłem uwierzyć.
Wszyscy zadowoleni, klaszczą i skaczą, prowadząca program macha tyłkiem jak fiatem punto
na oblodzonych zakrętach, a ja siedzę z otwartą
gębą . Nie z powodu tyłka, a grajka, który śpiewa.
Oj, śpiewa, ale o czym. W ciągu czterech minut
muzyki wygrywanej chyba na kocim pianinie
zdołał podać przepis jak zrobić amfetaminę – z
rymami i ozdobnikami typu „oł jeee”.
Jako że była wczesna pora, myślałem że jeszcze
przysypiam. Postanowiłem zapisać kawałek tekstu na kartce i skoczyć po bułki (ale nie przez
okno, tak metaforycznie). Gdy wróciłem, okazało się, że odwiedził mnie brat, Batonik. Batonik
zdążył się rozgościć, zrobić kawę i zostać pogryziony przez mojego miniaturowego kota Bazia,
który syczał na niego z oparcia kanapy.
Przywitaliśmy się tajnym uściskiem dłoni. Mój
brat wydawał się czymś przejęty.
- Posłuchaj… hmm… Wszystko u ciebie w porządku? – spytał mnie.
- To raczej ja powinienem ciebie o to spytać. Wyglądasz jak piąta woda po kisielu.
- Nieee… Wiesz, martwię się o ciebie, że się w
coś wplączesz, w coś niebezpiecznego… - zaczął
kręcić.
- Batonik, ale niby w co mam się wplatać? – zdziwiłem się.
- A wiesz… w różne rzeczy… takie… nielegalne…
Zamyśliłem się. Brat przyszedł oddać pożyczone
książki i chyba za bardzo wczuł się w kryminał,
który przeczytał.
- Możesz w końcu powiedzieć o co chodzi? Bo
gadasz jakbym planował morderstwo.
Batonik westchnął, wskazał kartkę, która leżała
na stoliku. Tak, to była kartka z tekstem tej nieszczęsnej piosenki.
Musiałem mu puścić kawałek by udowodnić, że
wcale nie planuję rozkręcania narkobiznesu.
Trochę uspokojony, usiadł na kanapie z kawą,
nie zwracając uwagi na Bazia, który zaczął mamlać ze złością rękaw jego koszuli.
- Kurde. Widać w muzyce jest na razie wszystko
dozwolone – Batonik zadumał się - Lepiej nikomu tego nie mówić, bo jeszcze ktoś pomyśli
by wyśpiewać jak zrobić bombę lub wymyśli
zboczone słuchowisko radiowe. Prawdziwy muzyczny chlew…
- „Radio chlew”, haha.
- Tia… Lepiej nikomu o tym nie mówić. Ani nie
pisać.
- Spokojna głowa – przytaknąłem, wiedząc o co
mu chodzi – Moje pióro będzie milczeć.
Kamyk

10

14 września 2018 r.

INFO Sokółka nr 123/2018

sezonu 2018 po 5 turniejach Grand Prix
Polski znajduje się 2 zawodników LP Metal-Fach Pool Bilard Sokółka: Sebastian
Batkowski - 3 i Dominik Zając – 6.

Grand Prix Polski w bilardzie!
W pierwszy, powakacyjny weekend w gdańskim klubie bilardowym „Green Club” odbył się 5.
w tym roku rankingowy turniej
Grand Prix Polski Wik Pol Tour.
W stawce, blisko 80 zawodników,
z całej Polski znaleźli się reprezentanci naszego klubu: Sebastian Batkowski i Dominik Zając.
Sebastian zaprezentował bilard
na najwyższym, europejskim poziomie zdobywając złoty medal.
W pokonanym polu pozostawił
całą czołówkę polskich bilardzistów w tym świeżo upieczonych
mistrzów i medalistów Europy.
Nadmieńmy, iż w rozegranych
przed miesiącem ME polscy
mężczyźni wygrali klasyfikację
medalową zdobywając m.in. tytuły Mistrzów Europy indywi-

dualnie i drużynowo. Sebastian
w półfinale pokonał T. Kapłana z
Nosanu Kielce, a w finale M. Fortuńskiego z DSB Folie Bieruń. W
pierwszej szóstce rankingu Polski

XXI Otwarte Regaty o Puchar Prezesa
F.M. "FORTE" S.A
25-26 sierpnia nad Jez. Wigry - w porcie Bryzgiel - odbyły się
XXI Otwarte Regaty o Puchar Prezesa F.M. "FORTE" S.A połączone z
35-leciem KŻ "KAMENA". Żeglarze
z wielu zakątków Polski licznie zawitali do zaprzyjaźnionego portu – ponad 100 osób.
Regaty zostały rozegrane w
trzech klasach: Omega Standard (16
jachtów), Mikro (5 jachtów) i Jachty
Kabinowe (10 jachtów). Nasz klub
reprezentowały 3 załogi. W sobotę
siła wiatru od 1, w porywach nawet
do 5 w skali Beauforta. Opady deszczu towarzyszyły żeglarzom przez
większość biegów Bardzo zacięta walka do ostatniego wyścigu.
W sobotę wykorzystując dobre
warunki wiatrowe rozegrano 4
wyścigi. O godz.18.00 odbyły się
koncerty szantowe połączone z
ogniskiem żeglarskim. Śpiew i
zabawa do białego rana, lecz nie
można było zapominać że rano
trzeba ruszyć do dalszej walki.
W niedzielę został rozegrany
1 wyścig. Wiatr słabszy niż w
dniu poprzednim. Tym razem
deszcz oszczędził żeglarzy. Wy-

niki przedstawiają się następująco: "A037" - Wojciech Dziurdź, Katarzyna
Czarniecka, Adam Dziurdź - miejsce
5; "Czarna Perła" - Piotr Kułak, Jarosław Kułak, Ryszard Bronowicz - msc.
12; „Elm@” - Marek Lewosz, Tomasz
Lewosz - 8. Następnym punktem regat
był Bieg Samotników ku pamięci żeglarzy, którzy odeszli na wieczną wachtę.
Wystartowało 12 zawodników: W.
Dziurdź – 6. msc., P. Kułak – 11. Na koniec imprezy nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów i nagród. Wszystkim
serdecznie gratulujemy!
AHOJ! KŻ Żagiel

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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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.

LP Metal-Fach Pool Bilard

gdzie
WARTO być
15.09
XXXVII
Międzynarodowy
Memoriał im. St. Kirpszy, start
przy ZSO w Sokółce, os. Zielone, godz.13.00. Kolarze będą
ścigali się po pętli prowadzącej
do Drahli, przez Bobrowniki,
Starą Kamionkę, Pawełki do
Sokółki. W zależności od kategorii wiekowej będzie to 17 do
68 km.
15.09
Pikinik Rodzinny Bogusze, od.
godz. 11.00
16.09.
Mecz Podlaskiej Klasy Okręgowej, stadion OSiR w Sokółce,
godz. 16.00.
16.09.
Kolarski wyścig szosowy XIII
Międzynarodowe Kryterium
im. J. Gościło, pl. Kościuszki
w Dąbrowie Biał. start godz.
10.00.,
Festiwal „Nasza droga do
niepodległości”, pl. Kościuszki
w Dąbrowie Biał., godz. 16.00.
27.09.
Konferencja „Alzheimer w
rodzinie-jak diagnozować, jak
pomagać osobom żyjącym
z chorobą i ich rodzinom”,
sala konferencyjna Starostwa
Powiatowego w Sokółce ,ul.
Marsz. J. Piłsudskiego 8, w
godz. 9.00-15.00
28.09.
„Sokółka boxing show”, hala
sportowa przy ul. Mickiewicza
11; godz. 18:00; biletowany
12.10.
Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku
50-69 lat, przy Starostwie Powiatowym w Sokółce ul. Marsz.
J. Piłsudskiego 8, w godz. 9.0017.00., rejestracja tel. 85 676 03
32, 85 676 13 22 - przygotować
nr PESEL
20.10.
I Zjazd Absolwentów w Zespole Szkół Rolniczych im. mjr H.
Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce z okazji 50-lecia, zapisy w
sekretariacie szkoły i na www.
zsrsokolka.pl w zakładce 50 lat
ZSR.

Nabór dzieci do grup szkoleniowych w szachy
Współcześni naukowcy przeanalizowali tę grę, według ich
wniosków, szachy: poprawiają zdolności intelektualne, arytmetyczne i językowe, zwiększają IQ, kształcą umiejętności krytycznego myślenia i wspomagają rozwój inteligencji emocjonalnej i
umiejętności psychospołecznych. źródło: www.dziecisawazne.
pl
Trenuje już u nas ponad 50 dzieci, od 5 do 15 lat. Mamy 7 grup
o różnym poziomie zaawansowania, z czego jedna - to nauka
gry w szachy. Zapraszamy na zajęcia próbne. Przekonaj się, czy
jest to coś dla Twojego dziecka. Naszymi szachistami zajmują się
profesjonalni instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia, w małych
6-8 os. grupach, w poniedziałek i piątek od 16.30 do 19.30 w
SP 1.
Zawodnicy naszego klubu zdobywają medale: ME, MP, Eliminacji Międzywojewódzkich, Mistrzostw Woj. Podlaskiego, a
najlepsi otrzymują nagrody i stypendia.
Nasz klub to również wyjazdy na turnieje, wakacyjne kolonie
szachowe, imprezy integracyjne, zarówno dla dzieci jak też rodziców.
Dla miłośników szachów organizujemy 45 turniejów w roku
szkolnym (w tym ok. 40 wtorkowych w Sercu - Polski Dom Rodzinny, gdzie znajduje się siedziba klubu).
Wszelkie informacje pod tel. 603 589 493 lub e-mail: kontakt@
luksorient.pl. Wojciech Zajkowski LUKS Orient
REKLAMA

PPUH

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,
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Uczelnie publiczne cieszą się w Polsce niezmiennie
prestiżem i renomą wśród których największy szacunek mają
uniwersytety. W naszym kraju
działa 20 Uniwersytetów, które
są niczym wyznacznik prestiżu.
Uważa się powszechnie, że są
to szkoły z tradycjami, nierzadko wielowiekowymi. Jednakże,
obecnie wiele prywatnych, tj.
niepublicznych uczelni ma wyrobiony prestiż i markę dzięki
którym mogą z sukcesami konkurować z najlepszymi publicznymi uczelniami.
Z reguły, szkoły prywatne
są bardziej elastyczne w stosunku do zmian na rynku pracy
dzięki czemu ich oferta edukacyjna może być lepiej dopasowana do aktualnych trendów i
potrzeb pracodawców. Z drugiej
strony studenci rozpoczynający
naukę na uczelni publicznej
mają stuprocentową pewność,
że nie zakończy ona swojej działalności np. ze względu na brak
chętnych studentów. Ponadto,
istnienie uczelni z długoletnimi
tradycjami gwarantuje również
poziom rozpoznawalności tej
marki wśród pracodawców, co
znowu przekłada się na możliwość wyboru atrakcyjniejszych
ofert pracy.
Krzywdzące natomiast dla
wielu uczelni prywatnych może
być stwierdzenie, że nie wymagają one zbytniego zaangażowania w naukę, zaś zaliczenie
przedmiotu, wykładu czy roku
jest uzależnione jedynie od
opłaty czesnego. Nic bardziej
mylnego. Trzeba zdawać sobie
sprawę, że w obu typach uczelni liczba godzin jest taka sama,
podobnie jak kadra dydaktyczna, która niejednokrotnie pracuje w obu tych placówkach.
Prowadzi to do wniosku, że wymagania wobec studentów są do
siebie zbliżone. Trzeba również
mieć świadomość, że większość
uczelni prywatnych to uczelnie
o charakterze praktycznym.
Kształcenie praktyczne skutkuje zatrudnieniem praktyków i
profesjonalistów w danej dziedzinie. Wynika to z tego, iż znakomita większość studentów na
uczelni prywatnej sama zarabia
i opłaca czesne, stąd chce mieć
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Co wybrać?

temat
na czasie

Uczelnie prywatne
czy państwowe?

Uczelnie prywatne
to uczelnie
o charakterze
praktycznym.

pewność, że ta inwestycja im się
opłaci.
Omawiając kwestię opłat
za zajęcia dydaktyczne należy
dodać, że teoretycznie jedynie
studenci uczelni państwowych
nie muszą płacić czesnego. Jednak z opłat czesnego zwolnieni są jedynie studenci studiów
dziennych. Studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) oraz
studia podyplomowe na uczelniach państwowych zawsze są
płatne. W przypadku uczelni

studia wyższe w WSE
kursy
warsztaty

szkolenia

fot.: pixabay.com

Rynek edukacyjny w
Polsce daje wiele możliwości studiowania w
uczelniach prywatnych
lub państwowych. Które
są lepsze? Obalamy mity,
przestawimy wady i zalety uczelni państwowych i
prywatnych.

niepublicznych zawsze trzeba
regulować czesne.
Mniej rozbudowana struktura uczelni prywatnych stanowi również ich zaletę. Przejawia
się to w krótszych kolejkach do
dziekanatu, powstawaniu większej ilości działów wyspecjalizowanych w pomocy studentowi
na każdym etapie jego edukacji.
Mniejszy biurokratyzm pozwala
na szybsze załatwienie sprawy.
Na uczelni niepublicznej student niejednokrotnie może poczuć się jak na indywidualnym
toku studiowania. Zdarza się, że
wykład na uczelni państwowej
jest prowadzony dla 200 osób, a
na prywatnej – dla 20. Na uczelni prywatnej łatwiej jest również
z reguły wprowadzić nowości,
np. e-learning (kształcenie na
odległość) czy promocje cenowe, jak chociażby zwolnienie
ze wpisowego. W tego typu
szkołach zazwyczaj ułatwiony
kontakt z wykładowcami, którzy podają studentom prywatny
numer telefonu, e-maila albo
namiary na Facebooku.
Podsumowując, zarówno
uczelnie prywatne jak i publiczne maja mnóstwo zalet, ale też
i w każdej z nich znajdziemy
wady. Jednak kluczowe jest nasze zaangażowanie i ambicje
wykorzystania tego co daje nam
uczelnia. W takim ujęciu nie ma
znaczenia czy wybieramy uczelnię prywatną czy publiczną.
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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