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Asia walczy dzielnie,
ale wsparcie potrzebne
od zaraz!
Joanna Szyłak (Stowarzyszenie "Kładka"), to niemal instytucja pomocowa - jej ostatnia (chronologicznie) akcja - to zbiórka na
rzecz remontu na oddziale dziecięcym w sokólskim szpitalu, która pozwoli odnowić aż 3 kolejne
sale dla małych pacjentów!
Asia to również wojowniczka, jak jej francuska imienniczka sprzed wieków – ma za sobą
wiele wygranych bitew, z tym że,
o własne zdrowie. Od dzieciństwa walczy z nowotworem kości.
Choroba, niestety to zbyt duży
przeciwnik, ostatnio zaatakował
ze zwielokrotnioną siłą, Asię czeka amputacja kończyny dolnej.
Sokólska społeczność internetowa (z inicjatywy Małgorzaty Domin "Arka") nie zostawiła
jej samej - na FB do 7 listopada
trwają licytacje, z których dochód
będzie przeznaczony na protezę.
Można tam wylicytować
świetne fanty na każdą kieszeń,
a dochód z nich zasili konto Joasi. Gorrrąco zachęcamy – znaj-

dziemy tam dużo pomysłów na
prezenty – Mikołajki tuż tuż, ale
przede wszystkim pomóżmy Asi
zebrać potrzebne fundusze, bo
czeka ją bardzo kosztowna rehabilitacja.
A.Tumiel
fot.: Asia z córką Julitką
arch. rodzinne

Zbiórki internetowa:
https://www.facebook.com/
events/494861527657780/
Wpłat można dokonać
na konto Stowarzyszenia
„Kładka”, 16-100 Sokółka
konto: BGŻ BNP Paribas
nr: 93 2030 0045 1110 0000
0259 6770 z dopiskiem ,,Dla
Joasi na protezę", można
też przekazać 1% podatku KRS 0000026308, Cel szczegółowy: leczenie Asi.

Powiatowy Bieg Niepodległości
„1918 Metrów Wolności”

Bieg organizowany jest w ramach obchodów
100. ROCZNICY ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Start i meta: przy Starostwie Powiatowym
w Sokółce, ul.Piłsudskiego 8
Długość i przebieg trasy:
- 1200m - uczniowie szkół podstawowych (gimnazjów) - ul. Sikorskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Piłsudskiego
- 1918m - szkoły ponadgimnazjalne - ul. Sikorskiego, ul. 3 maja, ul. Ogrodowa, ul. Dąbrowskiego, ul.
Ściegiennego, ul. Piłsudskiego
- 2 x 1918m (3836m) - kategoria Open - -ul. Sikorskiego, ul. 3 maja, ul. Ogrodowa, ul. Dąbrowskiego,
ul. Ściegiennego, ul. Piłsudskiego -2 okrążenia.\
Obowiązują zapisy elektroniczne:
https://elektronicznezapisy.pl/event/3215/
strona.html

Honorowy patronat Starosta Sokólski

16 listopada, godz. 10.00

Organizatorzy:
Stowarzyszenie
„Towarzystwo Ziemia Sokólska”
Starosta Sokólski Piotr Rećko

Każdy ma swój Mount Everest
19.10 uczniowie z kl. 1a, 2a, 2bc i 3c LO im.
M. Kopernika w Sokółce wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Anną Kamińską – współczesną polską pisarką, dziennikarką i
autorką reportaży prasowych. Spotkanie odbyło
się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i było częścią projektu „Podlaskie Spotkania
z Pisarzami”. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się
ciekawych szczegółów o trudnym procesie gromadzenia materiałów do reportaży, o przeprowadzaniu
wywiadów z bohaterami książek, o przekonywaniu
ich do zwierzeń i ujawniania swoich dramatycznych
historii życiowych. Anna Kamińska opowiedziała o swoich wzlotach i upadkach podczas pisania,
a także o czerpaniu inspiracji. Do młodych

czytelników skierowała wiele słów zachęty
o konieczności rozwijania indywidualnych pasji, poszerzania horyzontów poprzez kontakt
z kulturą na wysokim poziomie.
Anna Kamińska jest absolwentką polonistyki
na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała m.in.
w „Gazecie Wyborczej”, „Wysokich Obcasach”. Jest
autorką książek: „Odnalezieni. Prawdziwe historie
adoptowanych” (2010), bestsellerowej biografii Simony Kossak „Simona” (2015) oraz Wandy Rutkiewicz
„Wanda” (2017). W 2017 roku otrzymała Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława
Kazaneckiego za książkę „Białowieża szeptem. Historie z Puszczy Białowieskiej”.
Opiekunowie: Małgorzata Kułakowska, Eugenia Garbuz

23 października w wieku 79 lat odszedł do wieczności

śp. Mikołaj Talarczyk
Najukochańszy Mąż, Tatuś i Dziadek

Gorący patriota, wieloletni pracownik
administracji Powiatowej i Gminnej,
Redaktor "Sokólskich Zeszytów Historycznych".
Pogrzeb śp. Mikołaja odbył się 27 października
w kościele pw. św. Antoniego w Sokółce,
o czym powiadamia pogrążona w żałobie
Żona Maria wraz z Rodziną.
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Starosta Sokólski Piotr Rećko
oraz Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska
zapraszają na uroczyste obchody

100. ROCZNICY

ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI
PROGRAM UROCZYSTOŚCI 11 LISTOPADA
8:00 Liturgia w Cerkwi Prawosławnej pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce
10:00 Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele Kolegiackim
pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce
11:30 Uroczystość patriotyczna pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego:
Przemówienia okolicznościowe / Apel poległych / Złożenie wieńców
Występ Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli
oraz Powiatowego Chóru Młodzieżowego / Stoiska służb mundurowych.

DawnaSokólszczyzna

seria:

Rynek w Dąbrowie Białostockiej
Będąc w Dąbrowie „podziwiałem” nowy dąbrowski rynek.
Mieszane mam uczucia, czy rzeczywiście teraz centrum miasta
wygląda lepiej, czy ten „salon
miasta” (jak się określa rynki),
został fajniej urządzony. Kiedyś
z Anetą Kułak sporządziliśmy
gminny program opieki nad zabytkami i wtedy tak pisaliśmy o
układzie przestrzennym, którego
rynek jest częścią najważniejszą.
„Bardzo ciekawym i niezwykle
wartościowym pod względem
historycznym jest zachowany
układ
przestrzenny
miasta, związany z
działalnością Antoniego Tyzenhauza. Ten
wybitnie zasłużony dla
naszych ziem zarządca
ekonomii litewskich
prowadził w nich bardzo czynną działalność
gospodarczą i urbanistyczną. Jemu zatem
zawdzięcza Dąbrowa
swój układ miejski, który powstał w oparciu o
dawną wieś i szlaki komunikacyjne. Zastosowano tu tzw. (ulubione
przez Tyzenhauza) rozplanowanie promieniste popularne w
epoce oświecenia. Miasto rozplanowano na regularnym ośmioboku. Istniejącą wzdłuż ulicy
Sokólskiej przedlokacyjną osadę
wprzęgnięto w nowo powstały organizm miejski. Centrum

opr. Grzegorz Ryżewski*

założenia stanowił duży prostokątny rynek, miejsce zbiegu ulic.
Całość obiegała ulica obwodna
nadająca miastu plan ośmiokąta.
Rekonstrukcji tego układu dokonała K. Glapińska (rys. schemat.).
Znawca epoki tyzenhauzowskiej
Przemysław Borowik wyrażał jednak w stosunku do tej rekonstrukcji pewne zastrzeżenia pisząc: „W
pewnych szczegółach rekonstrukcja ta budzi poważne wątpliwości.
Przede wszystkim wydaje się, że
Glapińska przesadziła nieco z ilością odchodzących od rynku ulic,

których wyrysowała aż czternaście. Przyjmując, że istotnie tyzenhauzowski prostokątny rynek
był znacznie większy niż obecnie,
ciągnąc się od placu Kościuszki
aż do ulicy 1 Maja będącej nieco
zniekształconą pozostałością po
pn.-zach. pierzei rynkowej (więc
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nieco dłuższy niż to narysowała)
to odchodzi ich tylko jedenaście.
Wedle szkicowego planu rynku z
1800 roku wykluczyć można jeszcze istniejącą obecnie, a na planie
nie odnotowaną ulicę Kołłątaja.
Tak więc z całą pewnością stwierdzić możemy istnienie tylko 10
odchodzących od rynku ulic.
Wątpliwości budzi w ogóle cała
zachodnia część tej rekonstrukcji
łącznie z wyrysowanym tam fragmentem ulicy okrężnej, po której
nie ma najmniejszego śladu i którą uznać należy za wymysł Glapińskiej. Wydaje się,
że nowe ulice w tym
ulicę okrężną tworzącą część zarysu
regularnego ośmiokąta
wymierzono
po pożarze głównie
we wschodniej części obecnego miasta, nieobjętej przed
pożarem plantą i
zabudową miejską.
Tak więc, jak się zdaje, w czasach Tyzenhauza uporządkowano i powiększono
znacznie na wschód
za rzekę Kropiwnę dawne targowisko, tworząc wydłużony prostokątny rynek, który przecinała
mniej więcej w połowie rzeka.
Odchodziły od niego promieniście ulice do ulicy okrężnej wymierzonej na planie ośmioboku z
tym, że wymierzono tylko pięć z

jego boków. Widoczne na dzisiejszym planie zniekształcenia biorą
się zapewne z faktu nie wzięcia
pod uwagę istniejących ulic i zabudowy, a przede wszystkim z powodu długiego czasu, jaki upłynął
od momentu wymierzenia ulic
do podzielenia nowo wymierzonej planty na działki miejskie.
Obok miasta istniała także rozległa jurydyka plebana dąbrowskiego. Prawdopodobnie ciągnęła
się ona od terenów bezpośrednio
położonych wokół kościoła na
południe wzdłuż traktu do Sokół-

ki, tworząc typową wieś ulicówkę.
Była ona dość gęsto zaludniona
licząc w 1789 r. 33 dymy i 167
mieszkańców. Miasteczko w tym
czasie liczyło 49 dymów w tym
tylko 10 chrześcijańskich, zaś wieś
Dąbrowa 17 dymów chrześcijańskich. Nieco wcześniej przed
1786 r. w obrębie wsi Dąbrowa
obok miasta, istniał też niewielki, liczący 3 i 5/6 włóki oraz 10
mórg oromych, folwark będący w
dożywociu niejakiego Zdanowicza mierniczego grodzieńskiego.
W czasach Tyzenhauza miasto,

wieś, jurydyka, gubernia i folwark
Dąbrowa tworzyły dość sporą,
jak na warunki ekonomiczne, liczącą ponad 100 dymów osadę.
Oprócz wybudowanych kosztem
skarbowym budynków w czasach Tyzenhauza w miasteczku
Dąbrowie zrealizowano jeszcze
inną inwestycję. W latach 17771782 wybudowano w północno-zachodniej pierzei rynku
cerkiew unicką. Była to jedyna
w tym okresie, murowana, w ścisłym tego słowa znaczeniu, świątynia chrześcijańska spośród 39
istniejących w ekonomii grodzieńskiej,
powstała zapewne
jako budynek modelowy. Wybudowano ją w Dąbrowie
zapewne po to, aby
przyciągnąć unitów
do nowo założonego miasta, co jednak
nie powiodło się”.
W
związku
ze
zniszczeniem
historycznej
miejskiej
zabudowy
podczas II wojny
światowej układ urbanistyczny
pozostaje jedynym zabytkiem
odnoszącym się do czasów Antoniego Tyzenhauza i świadczącym o miejskości Dąbrowy.
Układ
przestrzenny
miasta
Dąbrowa
Białostocka
został wpisany do rejestru
zabytków
dnia
2.05.1979
roku pod numerem 442”.
Nie jestem pewien, czy obecna
przebudowa rynku upiększyła
miasto.
*Główny Specjalista w Narodowym
Instytucie Dziedzictwa
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Nowe diamenty odkryte w sokólskim LO

Kolejnych 9 zespołów
uczniowskich otrzymało wsparcie finansowe od Odkrywców
Diamentów. Budowa robotów i
łazików, inteligentna lodówka,
system ułatwiający pracę plantatorom czy wsparcie osób starszych - tym m.in. chcą się zająć
zespoły, które otrzymały 22 października dofinansowanie.
Inicjatorem stowarzyszenia "Odkrywcy Diamentów" był
w 2015 roku rektor Politechniki
Białostockiej prof. Lech Dzienis,
który zebrał wokół siebie grupę podlaskich przedsiębiorców.
Program wsparcia młodych in-

nowatorów tworzy obecnie 13
firm i nasza uczelnia. Wspólny
cel to pomoc młodym ludziom,
którzy mają uzdolnienia i nowe
pomysły na rozwiązania z zakresu
technologii, inżynierii, designu,
matematyki oraz zarządzania,
chcą prezentować swoje projekty
na arenie krajowej i międzynarodowej. Kapituła Stowarzyszenia ocenia najpierw prace pod
względem oryginalności i szans
na komercjalizację, a następnie
przyznaje kwotę dofinansowania,
którą uczniowie mogą przeznaczyć na rozwój projektu lub opłaty związane z udziałem w konkursach.

Tym razem Kapituła po analizie16 wniosków, zdecydowała
się wesprzeć 9 zespołów. Wśród
nich znalazła się grupa Utevo
i projekt "System ułatwiający codzienne funkcjonowanie
osób starszych", kwota: 4 500
zł, mentor: Konrad Horczak
Grupę tworzą uczniowie z Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Sokółce, którzy chcą
zbudować system ułatwiający codzienne funkcjonowanie osobom
starszym bądź chorym. Rozwiązanie opierać się ma na różnych
modułach rozmieszczonych w
wielu pomieszczeniach domu
osoby podopiecznej, które zbierałyby informacje i natychmiastowo przesyłały je opiekunowi.
W sumie Kapituła Programu
Odkrywcy Diamentów przyznała
24 800 zł na dofinansowanie propozycji zespołów uczniowskich.
Kolejne posiedzenie Kapituły
zaplanowane jest na początek
przyszłego roku. Zgłoszenia innowacyjnych projektów z zakresu
nauk ścisłych przyjmowane są
w systemie ciągłym. Wysyłać je
można poprzez stronę http://odkrywcydiamentow.com.pl

Uczniowie klasy V SP w Janowie brali udział
w grze historycznej ph."Janów w biało-czerwonych barwach z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości"
źródo FB: GOKSiT- GBP w Janowie

26 października w ramach kontynuacji kilkuletniej współpracy, w
Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce została wyeksponowana wystawa prac plastycznych wychowanków internatu SOSW w
Sokółce ph. „Antystresowe esy- floresy”.
Przepiękne i bajecznie kolorowe prace plastyczne o różnorodnej
tematyce powstawały w czasie wolnym oraz na zajęciach świetlicowych
w internacie. W ich tworzenie chętnie zaangażowali się nie tylko starsi
ale również i najmłodsi wychowankowie, którzy odkryli w sobie pasje
do kolorowania różnorodnych wzorów. Inspiracji do malowania dostarczyły p. Beata Boguszewska i Katarzyna Bubieniec - wychowawczynie
internatu, dzięki którym powstała ta wystawa.
Rysowanie i kolorowanie stało się nie tylko ciekawą i miłą dla dzieci
formą spędzania wolnego czasu w internacie ale tez źródłem doskonalenia sprawności manualnej, rozwijania kreatywności oraz formą wyciszenia nagromadzonych emocji, napięć i uczuć.
Beata Boguszewska

tekst na podst. Dorota Sawicka
Rzecznik Prasowy
Politechniki Białostockiej

Książki receptą... na chandrę

Janów biało-czerwony

Antystresowe esy-floresy

Biblioteka Publiczna w Sokółce ma receptę na
jesienną chandrę. Pozyskane przez nią środki pozwoliły za zakup mnóstwa książek, zarówno słuchowisk online jak i egzemplarzy papierowych. Biblioteka zaprasza więc po kolejne nowości wydawnicze
oraz świeżutkie audiobooki. Każdy znajdzie coś dla
siebie aby zwalczyć jesienne przygnębienie. Z dobrą
książką jesień da się lubić, bo czyż nie jest przyjemnie
w taki listopadowy dzień usiąść w fotelu z filiżanką
herbaty w ręku i zaczytać się? Zapraszamy codziennie w godzinach 7.30-17.00 i w soboty od 8.00-14.00.
tekst na podst.: Beata Grecka, Biblioteka Publiczna w Sokółce

Sport to zdrowie,
każdy to powie!

Bezpłatne dyżury konsultacyje OPS
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dyżurach
specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Sokółka, ul.
Wojska Polskiego 7).
- prawnik – 5, 26 listopada, w godz. 15.00 – 18.00
- psychiatra – 7, 19 listopada, w godz. 15.00 – 17.00
- psycholog – 22, 28, 29 listopada, w godz. 16.00 – 20.00
- pedagog – 6, 20 listopada, w godz. 15.30 – 17.30.
Porady udzielane są bezpłatnie. źródło: OPS

Tu „BAZA” - zgłoś się!
Po wakacyjnej przerwie wznawia działalność Świetlica Młodzieżowa BAZA, dysponująca 16 miejscami dla osób w wieku 12-18 lat, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce lub
kwalifikujących się do takiej pomocy. Świetlica mieści się w Stowarzyszeniu „Barka” przy ul. Mickiewicza 2a, pok. 08. Młodzież, pod opieką
wychowawców, może uczestniczyć w grach i zabawach świetlicowych,
warsztatach edukacyjnych, pomocy w nauce, weekendowych wyjazdach
edukacyjno-integracyjnych i wakacyjnych obozach edukacyjno-sportowych. Od uczestników nie pobieramy żadnych opłat.
Zajęcia odbywają się we czwartki , w godz. 15.30–18.30.
Zapraszamy!
Krystyna Stefanowicz Stowarzyszenie „Barka”, fot. pixabay

W ramach podjętej współpracy
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z METAL FACH TECHNIKA GRZEWCZA na rzecz prowadzenia
zdrowego trybu życia firma Metal Fach
przekazała uczniom ośrodka za symboliczną złotówkę 5 piłek. Będą one służyć
społeczności ośrodka do podnoszenia
tężyzny fizycznej i uatrakcyjnią zajęcia
sportowe. SOSW w Sokółce
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Ciekawie o historii
24 października uczniowie
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
Białostockiej wzięli udział w pokazie historycznym przeprowadzonym przez grupę artystyczną:
„Rekonstrukto”. Dowiedzieli się
jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę. Najmilej wspominaną przez uczniów
chwilą była ta gdy mogli przebrać
się w strój powstańca, kosyniera
czy oficera I brygady Legionów
Polskich. Grupa artystyczna:
„Rekonstrukto” w przystępny dla
dzieci sposób opowiadała o powstaniach: kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym. Była
to niezapomniana lekcja historii.
Tekst: Magdalena Szymańska
fot.: Katarzyna Mojżyk

Podaj Łap(k)ę!

Toti

Wiadomości ze Schroniska
Karim

Karim to wierny, posłuszny
i lojalny młody pies, dla którego
najważniejszy jest człowiek. Chodzi bardzo dobrze na smyczy, ale
puszczony luzem nie oddala się i
przychodzi na zawołanie. Do tego
ta rasowa uroda, piękne i bystre
oczy i uszy czułe na każdy dźwięk.
Na pewno jest ktoś o nim marzy.

Zodiak

Zodiak to dojrzały, ok. 9-letni
pies. W schronisku odzyskał ufność do ludzi, nauczył się chodzić
na smyczy, cieszyć się z dotyku i
głaskania. Jest psem spokojnym,
dogaduje się z innymi psiakami. Ma
zastarzałe skręcenie lub złamanie
łapy, które jednak nie przeszkadza
mu w normalnym funkcjonowaniu.
Kto podaruje Zodiakowi stabilną i
bezpieczną przystań na drugą połowę życia?

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

Toti to pies, który został przywiązany do ogrodzenia schroniska
późnym popołudniem. Niestety
pomimo tego, że wiemy, że pies
został porzucony przez właściciela białego vana, nie udało nam się
ustalić jego personaliów. Pies ma
ok. 5-8 lat, jest przyjazny, miły i posłuszny, tym bardziej dziwi, że ktoś
pozbył się go w ten sposób.
Czy Toti ma szansę na dom? My
wierzymy, że tak.
Ewa Rajżewska-Bieszczad
z upoważnienia Fundacji Vita Canis

Słodki wymiar pomocy

Prawie 110 l krwi zebrano
w woj. podlaskim,

Z TEGO PRAWIE
POŁOWĘ W SOKÓŁCE!
W ramach XI edycji kampanii
„Zbieramy Krew dla Polski” podczas 8 zbiórek krwi na terenie naszego województwa jego mieszkańcy
oddali blisko 110 litrów krwi.
Mimo ogromnego postępu technologii i medycyny, nikt nie wynalazł
syntetycznego odpowiednika krwi.
Jej przetoczenie jest czasami jedyną
możliwością na uratowanie życia
lub zdrowia. Właśnie dlatego bardzo
dziękujemy wszystkim dawcom oraz
organizatorom, którzy przez 11 lat kampanii „Zbieramy Krew dla Polski” działali na rzecz honorowego krwiodawstwa. W tym czasie udało
nam się zebrać blisko 16 000 litrów krwi. Razem osiągnęliśmy ogromny
sukces! – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

18 października Szkolne Koło Wolontariatu SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce pod opieką p. Konieczko, zorganizowało sprzedaż domowych wypieków na
rzecz podopiecznych Schroniska dla Zwierząt w Sokółce. Akcję zorganizowano w nawiązaniu do obchodów Światowego
Dnia Zwierząt, który przypada właśnie w październiku. Ze
sprzedaży udało się zebrać kwotę 1070 zł. W akcję z ogromnym zapałem włączyli się uczniowie szkoły wraz z rodzicami
przygotowując pyszne słodkości. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

W województwie podlaskim odbyło się łącznie 8 akcji promujących honorowe krwiodawstwo, połączonych z poborem krwi, podczas których zgłosiło się łącznie prawie 270 chętnych, a ponad 240
osób oddało krew. Tegoroczna zbiórka w odbyła się w Koszarówce
(Grajewo) - 3 akcje, Łomży - 2 akcje oraz Sokółce - 3 akcje. Najlepsze
wyniki osiągnęła Sokółka (Bricomarché) – zebrano 47,3 l krwi od
105 dawców, kolejne były Koszarówka (Intermarché) – 41,4 l krwi od
92 dawców i Łomża (Intermarché i Bricomarché) – 21,2 l krwi od 47
dawców.

Źródło: SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce

tekst na podst. Grupa Muszkieterów

półka

z KSIĄŻKAMI

Natalia Sońska „Listy (nie)miłosne”
Jak można wyrazić słowami coś więcej niż wdzięczność?
Była z nim naprawdę szczęśliwa. Planowali wspólnie przyszłość, mieli nawet spisaną listę rzeczy, które chcą zrobić
razem.
Jednak on odszedł, zostawiając tylko list. I rozpacz, którą ona jeszcze długo będzie nosić w sercu.
Czy ktoś, kto od zawsze na nią czeka i jest gotów zrobić dla niej wszystko, dostanie swoją szansę?
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konkurs
SMS-y miłosne, czemu – nie! Zaproponuj
treść SMS-ową kierowaną do swojej sympatii prawdziwej, bądź wyimaginowanej.
Do zdobycia „Listy (nie) miłosne”. Na propozycje czekamy do środy, 7 listopada, do
godz. 12.00 pod adresem: redakcja@infosokolka.pl. RedNacz
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Wspomnienia FRANCISZKA CZOŁPIŃSKIEGO

50

Dyrektora sokólskiego Zespołu Szkół
Rolniczych w latach 1988-2001
CZ. 2

lat
ZSR

w Sokółce

Po otrzymaniu skierowania do pracy, 20 lutego 1959
roku, udałem się jako emigrant
z gminy Zabłudów (Rzepniki)
do Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Sokółce. Nie
przypuszczałem, że ten wyjazd
sprawi to, że w lutym 2019 r.
minie 60 lat mego pobytu na
sokólszczyźnie. Z sakramentalnego związku małżeńskiego z
żoną Krystyną mamy dwoje dorosłych dzieci, a z nich czworo
wnucząt – wnuczka zamężna,
dwoje studentów i uczeń 7. klasy
szkoły podstawowej. Rozmowę
kwalifikacyjną przeprowadził ze
mną Prezes Związku pan Franciszek Godlewski - pasjonat
piłki nożnej (często finansował
wyjazdy na spotkania z własnych funduszy). Prace agronoma rejonowego otrzymałem na
terenie GRN w Szudziałowie,
Góranach, Talkowszczyźnie i
Sokołdzie. W pierwszych tygodniach mojej pracy dokładnie
pamiętam zadania jakie zlecono mi do wykonania. Dotyczyły
one: upowszechniania w uprawie zbóż, łąk i okopowych nawozów mineralnych i chemicznego
zwalczania chwastów. Należało
rozprowadzić wśród rolników
tamtejszego rejonu 100 bezpłatnych kuponów - zleceń po
150 kg soli potasowej każdy (50
kuponów na poletko z uprawą
ziemniaków i 50 kuponów na
wyznaczona powierzchnię na
łące). Drugim zadaniem było
zorganizowanie pokazu chemicznego zwalczania chwastów.
Na przeprowadzenie pokazu na
własnym polu wyraził zgodę
rolnik zamieszkały w Szudziałowie pan Bolesław Ościłowicz. W
tamtych latach pola zbóż jarych
przypominały wiosną kwitnące łany rzepaku. W uprawach
zbóż jarych dominowały chwasty jare i ozime, które znacznie
obniżały plony. Do nich należa-
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ły m.in. uporczywa intensywnie
występująca ognicha (gorczyca
polna i rzodkiew świrzepa). Jako
agronom rejonowy przepracowałem w terenie 6 miesięcy i 10
dni. Z Szudziałowa udałem się
do Białegostoku na 2-letnie studia nauczycielskie o kierunku
rolno-pedagogicznym przygotowującym do pracy w szkołach
przysposobienia rolniczego. Po
ukończeniu studium nauczycielskiego w 1961 roku do pracy w
Powiecie Sokólskim zwerbowała
mnie kadrowa Wydziału Oświaty
i Kultury w Sokółce pani Apolonia Karpienia. Cztery lata pracy
nauczycielskiej zaliczyłem kolejno w SPR Bombla, Janowszczyzna i Rozedranka Stara. W latach
1962-67 studiowałem zaocznie
na Wydziale Rolniczym Wyższej
Szkoły Rolniczej w Olsztynie.
Ukończyłem ją z wynikiem dobrym, uzyskując tytuł inżyniera
rolnictwa. Po złożeniu przypisanych egzaminów na Wydziale
Zootechnicznym i obronie pracy
magisterskiej z wynikiem bardzo dobrym uzyskałem w 1972
roku tytuł mgr inż. zootechniki.
W czerwcu 1965 roku przyjąłem
od pana inż. Jana Zembowicza
kierownika Wydziału Rolnictwa
i Leśnictwa PPRN w Sokółce
propozycje pracy na stanowisku
kierownika Referatu Produkcji
Zwierzęcej tegoż wydziału. Głównym kierunkiem pracy na tym
stanowisku było: doskonalenie
pogłowia zwierząt gospodarskich
poprzez organizację punktów kopulacyjnych w pogłowiu bydła,
trzody chlewnej, owiec i koni,
później punkty inseminacyjne;
rozprowadzanie wśród rolników
uznanych rasowo rozpłodników
(buhaje, knury, tryki i ogiery)
oraz materiału hodowlanego żeńskiego (jałówki rasy NCB, owce
maciorki długowełniste, loszki
hodowlane - wielka biała i biała
ostroucha, również króliki) Przez

kilka lat prowadziłem powiatowe
koło hodowców koni. Na mocy
uchwały 314/71 Rady Ministrów
z dn. 30 grudnia 1971 roku utworzono w lutym 1972 r. służbę nadzoru pedagogicznego. Zostałem
powołany w Wydziale Rolnictwa i
Leśnictwa na stanowisko Inspektora Oświaty Rolniczej. Nadzór
nad espeerami w Powiecie Sokólskim sprawowałem do końca
czerwca 1975 r. (do rozwiązania
powiatów). Następne 4 lata pracy
zawodowej (do 1979 r.) w Powiecie Sokólskim to nadzór nad poza
szkolną oświatą rolniczą RRZD
Szepietowo i organizacja rozrodu
zwierząt gospodarskich - Stacja
Hodowli i Unasienniania Zwierząt Gospodarskich w Porosłach
(praca terenowa).
Za porozumieniem stron
1 lipca 1979 r. Wojewoda Białostocki powołał mnie na naczelnika gminy w Sidrze. Pracowałem
tam do końca sierpnia 1988 r. W
tym czasie z pomocą byłego Inspektora Budownictwa inż. Jana
Hrynkiewicza wykonano kilka
ważnych i niezbędnych dla gminy
zadań inwestycyjnych: wybudowano 18-rodzinny dom mieszkalny, rozbudowano budynek urzędu
gminy i wybudowano z zapleczem
mieszkalnym aptekę i pocztę. W
kosztach budowy tego obiektu
partycypowali: Urząd Gminy w
Sidrze, Przedsiębiorstwo „Cefarm” i Urząd Telekomunikacyjny w Białymstoku. Wybudowano
w stanie surowym zamkniętym
budynek dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury. Udzielono
pomocy fachowej i finansowej w
budowie zbiorczej szkoły gminnej w Sidrze dyrektorowi szkoły
śp. Irenie Skibickiej z domu Letko. Wybudowano i oddano do
użytku budynek wielofunkcyjny
we wsi Majewo Chwaszczewo.
Wybudowano również podobny
budynek na placu wiejskim we
wsi Śniczany. Wybudowano w Sidrze dwa zbiorniki małej retencji.
Dokonano uregulowania stosunków wodnych i zagospodarowano
teren na powierzchni 37 ha w Sidrze (melioracja). Wybudowano
na terenie gminy ponad 30 km
dróg utwardzonych (asfaltowych
i żwirowych)
Za ponad dziewięcioletni
liczący się wkład pracy w rozwój
infrastruktury w gminie Sidra zostałem odznaczony w maju 1988
r. przez Wojewodę Białostockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. W minionych
latach otrzymałem niżej wymie-

nione odznaczenia państwowe i
resortowe: Zasłużony Pracownik
Rolnictwa - 1974, Brązowy Krzyż
Zasługi - 1976, Srebrna Odznaka
Zasłużony Białostoczyźnie - 1980,
Srebrny Krzyż Zasługi - 1981,
Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa - 1986, Złota Odznaka
Zasłużony Białostoczyźnie - 1988,
Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2001.
Za porozumieniem stron i
zgodą Wojewody Białostockiego
w dn. 1 września 1988 r. przyjąłem obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr.
Henryka Dobrzańskiego - Hubala przy ul. Białostockiej 81 w
Sokółce. Wicedyrektorem Szkoły
była pani Anna Klej, a księgową
Heleną Szumińska, kierownikiem gospodarstwa pomocniczego był pan Michał Boboryko.
We wrześniu 1989 r. pani Klej za
porozumieniem stron przechodzi
jako nauczyciel matematyki do
Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku w Dojlidach - w to miejsce zatrudniono panią Małgorzatę Chomko. W latach 1993-2000
jęz. niemieckiego nauczała Alicja
Czołpińska - Lewandowska. Rok
1988 i następne lata to okres szybko zachodzących zmian społeczno-politycznych w naszym kraju.
Nie było już szans w zabieganiu
u władz wojewódzkich o budowę nowych obiektów szkolnych.
Przyjmując we wrześniu 1988
roku protokularnie dokumentację i majątek szkoły nie okazano
mi jakiegokolwiek dowodu starań o ujęcie do planu budowy
nowych obiektów szkolnych. Jak
to dzisiaj niektórzy twierdzą, że
była lokalizacja i plany. Zgadza
się, w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka - uwzględniono lokalizację
dla obiektów szkolnych przy ul.
Białostockiej. Plany - a jakie? To
tylko pobożne życzenia. Wokół
tego problemu było dużo hałasu,
obietnic i oczekiwań bez pokrycia. Były nie tylko chęci, zależało
mi jako emigrantowi przysłużyć

się miastu i zdobyć miano budowniczego szkoły. Zabrakło w owym
czasie tych odważnych i zdecydowanych w podjęciu decyzji w
przedmiotowej sprawie. Skończyło się tylko na remontach. Zdawałem sobie sprawę, że warunki
lokalowe w szkole były fatalne - w
budynkach było zimno. Nauczyciele i młodzież oczekiwali zmiany na lepsze. Niezwłocznie wystąpiłem do Dyrektora Wydziału
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku
o rozważenie możliwości podjęcia budowy nowych obiektów,
a w międzyczasie o wyrażenie
zgody i przydział niezbędnych
środków finansowych na poprawę warunków lokalowych szkoły. Do wniosku dołączyłem od
siebie wizję obiektów szkolnych,
pomieszczeń
dydaktycznych,
pracowni, sali gimnastycznej w
nowej lokalizacji. Otrzymałem
wtedy zgodę i zapewnienie środków finansowych na generalny
remont obu budynków szkolnych. W budynku szkolnym i po
byłym internacie znajdowało się
24 starych, dymiących pieców,
wymagających przebudowania
lub usunięcia. Posadzki i ściany
wymagały odnowienia. Państwowy Inspektor Sanitarny ustalał
coraz trudniejsze do wykonania
zalecenia. Na rozbudowę budynków szkolnych nie otrzymałem
zgody od Rady Miejskiej w Sokółce. W odpowiedzi wyjaśniono mi,
że posesja szkolna po przekątnej
będzie wykorzystana do poprowadzenia obwodnicy odciążającej
ruch kołowy ze strony Białegostoku w kierunku Kuźnicy i Krynek,
i odwrotnie. Wiosną 1989 roku
wybudowano pomieszczenie na
kotłownię i zebrano niezbędne
materiały do montażu centralnego ogrzewania. Zamówiono w
Księżynie 2 piece. Zgromadzono
niezbędną ilość grzejników, rur,
złączek i pozyskano wykonawcę. Cegłę na komin pożyczono u
ks. proboszcza J. Kuczyńskiego.
Osiemnaście pieców usunięto w
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czasie ferii zimowych 1989/90,
po czym przystąpiono do montażu centralnego ogrzewania.
Po feriach wielką radość okazali
wszyscy nauczyciele, pracownicy i młodzież - w pomieszczeniach szkolnych odczuło się
przyjemne ciepło. Wojewódzki
Zarząd Inwestycji Rolniczych
w Białymstoku był w tym czasie
dla szkół rolniczych inwestorem
zastępczym, który zorganizował
przetarg na remont obu budynków. Wykonawcą remontu
zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„Geno”
w Sokółce. Remontu budynku
dokonano w latach 1996-97 wykonując: przekrycia dachu, wymiany okien, podłóg na posadzki betonowe w salach lekcyjnych
i na korytarzach, oraz wymiany
instalacji elektrycznej. Urządzono szatnię i sanitariaty. Znalazło się miejsce na bibliotekę z
czytelnią oraz mini stanowisko
pracowni chemicznej według
zaleceń Państwowej Inspekcji
Pracy i oczekiwań pani Heleny
Dzienisowicz (nauczyciel chemii
i fizyki). Urządzono pracownię
informatyczno-internetową z 15

stanowiskami. Zorganizowano
i wyposażono warsztat mechaniczny w podstawowe narzędzia
do naprawy pobieżnej maszyn
rolniczych i zajęć warsztatowych
młodzieży. Remont kapitalny obu
budynków szkolnych był kosztowny. Po remoncie służyły one
zaledwie 10 lat. Mogłyby posłużyć jeszcze jakiś czas w innym
celu społecznym. Budynki skończyły marnie - zadecydowano o
ich likwidacji. Budynek zasadniczy szkoły spełnił swoją rolę. Na
przestrzeni 150-letniego istnienia
służył za czasów carskich jako
etapnyj dom na szlaku Sokółka - Grodno - Mińsk. W latach
międzywojennych jako szpital,
później przychodnia rejonowa,
aby od roku 1974 do 2008 był
oddanym na potrzeby szkoły (34
lata). Obiekty szkolne przetrwały do czasu powstania lepszych
warunków lokalowych. Takie
możliwości się pojawiły i zostały
w pełni wykorzystane. Rada Powiatu zdecydowała po adaptacji
budynku dawnej bursy - internatu przy ul. Polnej 1 przekazać
Zespołowi Szkół Rolniczych w

Sokółce. Zmodernizowany budynek z przyległym terenem Zarząd
Powiatu przekazał szkole na stałe
w dn. 1 września 2008 r. W adaptowanym budynku przy ul. Polnej 1 powstały nowe typy szkół:
technikum ekonomiczne, technikum rolnicze dzienne, technikum
hotelarskie, technikum żywienia i
usług gastronomicznych. Zwiększył się zakres I miejsce odbywania praktyk, zarówno w kraju, jaki
I za granicą. Szkoła dostosowuje
się w kształceniu uczniów do środowiskowych potrzeb i uzyskuje
pełną aprobatę. Od momentu
powstania szkołę ukończyło:
szkoły dzienne - 3217 absolwentów, szkoły wieczorowe i dla dorosłych - 1164. Ogółem szkolne
progi opuściło 4381 absolwentów.
W latach 90. ubiegłego stulecia budżet szkoły i gospodarstwa
pomocniczego z roku na rok był
skromniejszy. Nie było możliwości finansowych zatrudnić kogoś
na stałe na stanowisku kierownika gospodarstwa pomocniczego.
Etat wicedyrektora był uzależniony od liczby oddziałów w szkole

27 października myśliwi świętowali 60-lecie Koła Łowieckiego „Sokół” w Sokółce.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w
Sokółce, podczas której poświęcono Sztandar Koła. Kolejnym punktem uroczystości było
spotkanie społeczności Koła w sali firmy Metal-Fach. Zaproszenie na uroczystość przyjął
Starosta Sokólski Piotr Rećko, który na okoliczność pięknego jubileuszu wręczył Prezesowi Koła Łowieckiego „Sokół” Fryderykowi Szubzdzie pamiątkową statuetkę, albumy oraz
oryginalny obraz autorstwa Barbary Sawickiej. Następnie odbył się ceremoniał dekorowania odznaczeniami myśliwskimi, które przyznawane są za istotne zasługi dla łowiectwa.
Starosta Sokólski wręczył myśliwym wyróżnienia za zaangażowanie w zwalczaniu ASF na
terenie obwodów łowieckich leżących w Powiecie Sokólskim.

i był zawieszony. Z tego powodu
przyjąłem na siebie obowiązki wicedyrektora i kierownika gospodarstwa pomocniczego szkoły.
Czas wakacyjny prawie nie istniał
z powodu występujących zawsze
pilnych spraw administracyjnych
i prac w gospodarstwie pomocniczym szkoły. Trwało to do czasu
powrotu etatu wicedyrektora
szkoły pani Anny Doroty Cilulko. Przed odejściem na emeryturę
sekretarzem szkoły była pani Lucyna Januszkiewicz, a księgową w
szkole i gospodarstwie pomocniczym - Barbara Bakun. Pomocą
księgowej była Joanna Normantowicz, dzisiaj główna księgowa
szkoły. Od 1 września 2000 r.
rozpoczęła pracę jako nauczyciel
j. polskiego pani Agnieszka Kuklik. Kierowcą autokaru był śp.
Wiesław Barcewicz. Pan Tadeusz
Otoka - magazynier, ogrodnik i
fotograf - utrwala zdjęciami ważniejsze wydarzenia z życia szkoły.
Pracownikami obsługi były panie: Irena Muszler, Anna Biergiel,
Genowefa Kniga i Alicja Rakieć.
Pracownicy obsługi w szkole i

gospodarstwie pomocniczym:
pan Jerzy Rakieć - traktorzysta,
dozorca i palacz CO, Andrzej
Rakieć - palacz i dozorca, Wojciech Dzienis - palacz, dozorca ,
konserwator.
Na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2000/2001
zaproponowałem pani wicestaroście sokólskiej Cecyli Waszkiewicz skład dyrekcji szkoły
w osobach: pani Anny Doroty
Cilulko i pana Marka Andrzejewskiego. Propozycja została
przyjęta bez zastrzeżeń. Udany
duet trwa. I tak zakończył się
42-letni przebieg mojej pracy zawodowej w Powiecie Sokólskim.
Spełnione zostało dążenie szkoły
do pozyskania lepszych warunków lokalowych. Społeczność
szkolna mogła godnie obchodzić
Jubileusz 50-lecia.

Franciszek Czołpiński
24.10.2018 r.

Pełna wersja dostępna także na: www.infosokolka.pl/artykuly.osobowosc.html
opr. Ł. Mucuś

60 LAT

KŁ „SOKÓŁ”

Izabela Czaplejewicz
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Dąbrowa Białostocka
XLIII sesja Rady Miejskiej
w Dąbrowie Białostockiej

DOBRE STRONY POWIATU

19 października 2018 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali
się na XLIII sesji, już ostatniej w tej kadencji. Na początku Burmistrz przyznał stypendia uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Nagrodzeni zostali także nauczyciele,
którzy w roku szkolnym 2017/2018 wyróżnili się w swojej pracy. Po przyjęciu
informacji z realizacji zadań oświatowych na terenie gminy i podjęciu uchwał
radni podsumowali mijająca kadencję. Na zakończenie obrad radni otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz książki. Po zakończeniu obrad radni wykonali sobie
pamiątkowe zdjęcia.
Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

Budowa przydomowych
oczyszczalni w Gminie zakończona

Zakończono roboty budowlane dotyczące zadania
inwestycyjnego pn.
„Budowa mechaniczno-biologicznych
przydomowych
oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy
Dąbrowa Białostocka”

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Słowiański zew na ziemi grodzieńskiej”.Za nami warsztaty decoupage podczas, których wykonaliśmy
podkładki drewniane ze wzorami folkowymi oraz warsztaty ze śpiewu pieśni tradycyjnych pochodzących z naszych terenów.
Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ,,Kultura- Interwencje 2018. EtnoPolska''
źródło FB: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej
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Zadanie jest realizowane
w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie
energii” w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
Urząd Miejski
w Dąbrowie Białostockiej
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Złotka po raz drugi!
II MISTRZOSTWA POWIATU W FUTSALU DZIEWCZĄT. 29 października w hali
sportowej sokólskiego ogólniaka rozegrano 2. turniej w
futsalu dziewcząt o Puchar Starosty Sokólskiego. W turnieju
uczestniczyły 4 szkoły z powiatu sokólskiego: Zespół Szkół
Rolniczych w Sokółce, Zespół
Szkół w Sokółce, Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie oraz Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Sokółce.
Wyniki meczów: 1. ZS w Sokółce
1:0 SP Nr 1 w Sokółce 2. ZSR w
Sokółce 3:1 ZSCKR w Janowie
3. SP Nr 1 w Sokółce 2:1 ZSCKR w Janowie 4. ZSR w Sokółce
1:0 ZS w Sokółce 5. ZS w Sokółce
3:0 ZSCKR w Janowie 6. ZSR w
Sokółce 0:0 SP Nr 1 w Sokółce.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I MIEJSCE: ZSR w Sokółce
7pkt II MIEJSCE: ZS w Sokółce 6pkt III MIEJSCE: SP NR 1
w Sokółce 4pkt IV MIEJSCE:
ZSCKR w Janowie 0pkt NAJLEPSZY STRZELEC - Natalia
Majtas SP Nr 1 w Sokółce NAJLEPSZY ZAWODNIK- Klaudia
Sokołowska ZS Nr 1 w Sokółce
NAJLEPSZY BRAMKARZ - Patrycja Kozioł ZSR w Sokółce.

Skład drużyny ZSR w Sokółce:
Diana Grynczel, Patrycja Kozioł,
Julia Łysik, Weronika Gudalewska, Aleksandra Nowak, Natalia
Łazarewicz, Justyna Wojciechowicz, Aleksandra Januszkiewicz, Aleksandra Głowa, Anna
Harasim, Kamila Andrzejewska, trener Konrad Stackiewicz.
Organizator zawodów: Nauczyciele wychowania fizycznego ZSR
w Sokółce Anna Kuklicz Konrad
Stackiewicz Grzegorz Gudalewski.
Fot.: T. Otoka, ZSR w Sokółce

„Frazy księżyca”
w Bibliotece
26 października w Bibliotece
Publicznej w Sokółce odbyło się
spotkanie autorskie z Mateuszem
Połuszańczykiem - poetą, felietonistą i redaktorem sportowym.
Pan Mateusz zawodowo zajmuje
się również redagowaniem treści
internetowych dla serwisu NBA
Labs. Urodził się on i wychował w
Sokółce, gdzie rozpoczęła się jego
przygoda z poezją. „Frazy księżyca” to debiut młodego poety.

ciekawej dyskusji, mogli wysłuchać wybranych wierszy poety,
które zaprezentował Przemysław
Krawiel. Niespodzianką od autora
była loteria. Czytelnicy mieli okazję wylosować dwa egzemplarze
debiutanckiego tomu z autografem i osobistą dedykacją poety.
Choć klimat twórczości pana Mateusza jest melancholijny i mroczny, to na spotkaniu panowała radosna i rodzinna atmosfera.
Tekst na podst.: E.Kaźmierowicz,
B.Grecka, BP w Sokółce

REKLAMA

Sp. z o.o.
Buchwałowo 10 (dawny POM)

PIŁKARZE LO SOKÓŁKA NAJLEPSI W POWIECIE!
25 października w hali sportowej ZS w Sokółce odbyły się Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego
w futsalu chłopców szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty
Sokólskiego.
W zawodach wystartowało 6 zespołów, które rozegrały łącznie
10 meczów.
Drużyna LO Sokółka zajęła 1
miejsce, pokonując w finale
ZSZ Sokółka 4:0. Najlepszymi
bramkarzami turnieju wybrano zawodników zwycięskiego
zespołu: Gabriela Jurkowskiego i Wojciecha Cwanka, którzy
odebrał pamiątkową statuetkę.

Autor opowiedział publiczności
o swoich inspiracjach literackich
oraz o tym skąd wzięło się jego
zamiłowanie do poezji.
Spotkanie miało formę luźnego
wywiadu. W rozmowie z Grzegorzem Sawickim, dziennikarzem
sportowym, a jednocześnie bliskim przyjacielem, opowiedział
słuchaczom o swoich początkach,
planach na przyszłość i twórczości. Autor zdradził, że w przygotowaniu jest kolejny zbiór wierszy
pt.: „Soneciarnia”. Goście, oprócz

Zawody były jednocześnie formą
sprawdzenia umiejętności zespołów przed zbliżającym się sezonem rozgrywek wojewódzkich.
W roku szkolnym 2018/19 piłkarze LO Sokółka będą rywalizować
w II lidze futsalu PWSZS w Białymstoku. Gratulujemy udanego
turnieju i życzymy powodzenia w
rozgrywkach wojewódzkich! Wyniki meczów LO Sokółka - Faza
grupowa: LO Sokółka – ZS CKR
Janów 1:0, LO Sokółka – ZS Dąbrowa Białostocka 4:1; Półfinał:
LO Sokółka – ZSR Sokółka 2:1;
Finał: LO Sokółka – ZSZ Sokółka

4:0. Skład reprezentacji Zespołu
Szkół w Sokółce: Patryk Niedźwiecki (3 b) – kapitan, Jakub
Sawicki (3 d), Patryk Acewicz (3
d), Gabriel Jurkowski (3 b), Arkadiusz Bałdowski (3 d), Daniel
Danilewicz (3 d), Kacper Gawroński (3 d), Patryk Kieda (3 d),
Wojciech Cwanek (2 bc), Maciej
Asanowicz (1 d), Jakub Grzesik
(1 b), Marek Stasiulewicz (1 b),
Mateusz Zubrzycki (1 b), Dawid
Ostapkiewicz (1 a), Radosław
Turko (1 d), Jakub Rećko (1 d).
Opiekunowie: Bożena Marcińczyk, Stanisław Marchiel
tekst: St. Marchiel

PRZYGOTUJ AUTO DO ZIMY!

25.10.-25.11. nasz serwis świadczy usługi
od 7.00 do 18.30, sob. 8.00-14.00 w zakresie:
wymiany olejów i filtrów / wymiany opon /
naprawy i przeglądy przed zimą
KONTAKT: 666 860 151, 85 711 22 58 w. 107
GRATIS SPRAWDZIMY: jakość płynu chłodniczego
i hamulcowego, stan akumulatora i podwozia.

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

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

SOKÓŁKA tel. 600 486 444

Sokółka, ul. Monte Cassino 12A
DOWÓZ tel. 573 257 189
Pizza / Pasta / Świeże sałatki / Desery
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Udane starty Omegi w Otwartych
Mistrzostwach Ostrołęki
W minioną sobotę zawodnicy sokólskiej Omegi rywalizowali
w VII Otwartych Mistrzostwach
Ostrołęki w Pływaniu. Była to
impreza na bardzo wysokim poziomie. Startowało w niej blisko
300 zawodników z 30 klubów
pływackich z województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kluby
z Litwy. Zawody te cieszą się dużą
renomą, o czym świadczy fakt, że
wzięło w niej udział wielu medalistów Mistrzostw Polski Juniorów
a w ich trakcie padł rekord Polski
juniorów 14-letnich na dystansie
100m stylem grzbietowym. Sportowe zmagania odbywały się w
8 kategoriach wiekowych, każdy
zawodnik miał prawo do 3 startów indywidualnych.
Pływacy
przygotowani
przez trenerów Konrada Stackiewicza i Rafała Czarneckiego
przywieźli z pływackiej imprezy 8
medali: 1 złoty, 5 srebrnych oraz
2 brązowe. Ustanowili przy tym 4
rekordy klubu.
W kategorii wiekowej 2008
i młodsi świetnie zaprezentował
się Sebastian Michałowski, który
dwukrotnie stawał na 2. stopniu
podium w wyścigach na 50m stylem grzbietowym i 50m stylem
motylkowym. Dobre starty miał
Jakub Ignatowicz, który był 9. na
50m stylem grzbietowym i 8. na
50m stylem motylkowym.
W roczniku 2007 z dobrej
strony pokazali się Łukasz Biziuk, Dawid Uljasz oraz Amelia
Kukisz. Łukasz był 4. a Dawid 5.
w wyścigu na 50m styl. klasycznym. Amelia uzyskała rekordy
życiowe w konkurencjach 50m
styl. grzbietowym oraz 50m styl.
motylkowym.
Rocznik 2006 reprezentowało 5 zawodników OMEGI:
Iga Kuklicz, Oliwia Radel, Weronika Leosz, Michał Miszkin,
Jakub Boguszewski. Świetnie
zaprezentowała się Iga, która
zwyciężyła rywalizację na 50m

stylem klasycznym ustanawiając
nowy rekord klubu, była 5. na
50m styl. dowolnym i 50m styl.
grzbietowym. Znakomite starty
miała Oliwia, która aż trzykrotnie stawała na podium. Zdobyła
srebrny medal na dystansie 50m
styl. dowolnym oraz 2 brązowe
w wyścigach na 50m styl. grzbietowym oraz 50m styl. motylkowym. W klasyfikacji na najlepszą
zawodniczkę w swoim roczniku /
suma punktów Fina za 2 starty/
Iga zajęła II miejsce, Oliwia zaś
była 3.Weronika i Michał zajęli 9.
msc na 50m styl. klasycznym, a
Jakub w tej samej konkurencji był
8.
W roczniku 2005 z dobrej
strony pokazali się Justyna Łopatecka oraz Daniel Mrozwicz. Co
prawda nie zdobyli medalu, ale
zajmowali miejsca w okolicy podium. Justyna była 4. na dystansie
50m styl. motylkowym a Daniel
zajął to samo miejsce na 50m styl.
klasycznym.
W roczniku 2004 dobre
wyścigi zaliczyła Zuzanna Rogowicz. W swoich startach Zuzia
zajęła IV msc w wyścigu na 200m
styl. dowolnym oraz dwukrotnie
piąte w zmaganiach na 100m styl.
dowolnym i 100m styl. grzbietowym.
W roczniku 2003 bardzo dobrze spisała się Agnieszka Ancypo i zdobyła srebrny medal w wyścigu na 100m styl. klasycznym.
Była też 5. na 100m styl. grzbietowym, ustanawiając przy tym
nowy rekord klubu. Z 2 rekordami klubu wrócił z zawodów Eryk
Michałowski, poprawił je zajmując II msc w wyścigu na 100m styl.
klasycznym oraz 5. w rywalizacji
na 100m styl. grzbietowym. Julia
Sołoniewicz również włączyła się
w rywalizację na zawodach i wróciła do domu z nowymi „życiówkami” na 100m styl. dowolnym
/6. msc/ i 100m styl. grzbietowym
/8 msc/.
UKS Omega

prawdziwe

Puchar Europy
w taekwon-do ITF

prawdziwk

Zawsze chciał przejechać się karetką…

W dniach 25-28.10. w rumuńskim Sibiu odbył się Puchar Europy w taekwon-do ITF. Turniej zgromadził drużyny klubowe i reprezentacje narodowe z 28 krajów. Wśród blisko 1000 zawodników
znaleźli się również nasi zawodnicy.
Reprezentacja Combat Sports Academy wywalczyła złoty, trzy
srebrne i brązowy medal!
Największym sukcesem jest medal w drużynowych walkach
kobiet czarnych pasów! Ten wspaniały wynik wywalczyły Karolina
Budnik, Marta Mysur, Martyna Pietrzeniec, Gabriela Sztukowska
i Aleksandra Przytulska. Świetne walki Karoliny Budnik dały jej
indywidualny medal w kategorii do 50 kg. Ponadto złoty medal w
układach formalnych stopni IV-VI DAN przypadł Marcie Mysur.
Do tego dziewczęta wywalczyły brąz w układach drużynowych. W
turnieju brał też udział Maciej Budnik, który niestety po dwóch
dogrywkach pożegnał się z rywalizacją. Niestety kontuzja wyeliminowała z turnieju Patrycję Lipską.
W tej wielkiej imprezie sportowej uczestniczyliśmy dzięki
wsparciu finansowemu Powiatu Sokólskiego oraz Gminy Dąbrowa
Białostocka. Tomasz Leszkowicz

gdzie WARTObyć
11.11 Otwarcie wystawy fotografii Krzysztofa
Frejusa pt. ,,Niemi świadkowie tamtych czasów”,
Sokółka Galeria ,,Za Lirą”, godz. 16.00
16.11 - II Powiatowy Bieg Niepodległości Sokółka 1918-2018 r., start i meta: przy Starostwie
Powiatowym
w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, od godz. 10.00 szczegóły s.2
18.11. - Festiwal „Słowiański Zew na ziemi
grodzieńskiej”, MGOK w Dąbrowie Białostockiej,
godz. 15.00, wstęp wolny.

Dyżury Aptek w Sokółce
03.11.2018 Apteka „Dbam o Zdrowie”, Pl. Kościuszki 17,
tel. 736 697 812; 04.11.2018 Apteka „Cefarm”, ul. 1 Maja
17,tel. 85 711 23 86; 05.11.2018 Apteka ogólnodostępna,
ul. Grodzieńska 6A, tel. 85 711 52 34; 06.11.2018 Apteka ogólnodostępna*,ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20
14; 07.11.2018 Apteka ogólnodostępna, ul. Sikorskiego
3,tel. 85 711 24 10; 08.11.2018 Apteka ogólnodostępna,
ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14; 09.11.2018 Apteka
Na Białostockiej Nowa Farmacja, ul. Białostocka 8/10 lok.
1, tel. 85 711 24 62
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Siedzę w karetce z Dziadkiem Kotleta.
- Co jak co, ale jeszcze siebie samego nie
postrzeliłeś…
- He, he – odparł emeryt. Mimo namów nie
dał sobie odebrać łuku. Brzechwa strzały
wyrastała z jego łopatki.
- I do tego w plecy. Jakim cudem? I po jaką
cholerę?
-He, he – odparł tylko dziadek.
Karetka zatrzymała się gwałtownie. Zakląłem i sprawdziłem czy z emerytem nic się
nie stało. Dalej uśmiechał się jak głupek.
Czekałem pełen napięcia. Karetka zaczęła na coś trąbić, co w połączeniu z syreną
stworzyło nowy utwór Skrillexa.
- No do jasnej zarannej… - burknąłem i
wyszedłem z pojazdu. Obszedłem go by
zobaczyć przejście dla pieszych. Ludzie
publicznie mordowali zwierzę. To znaczy, skakali po namalowanej zebrze. To
nie mógł być strajk, ponieważ brakowało
patriotycznych flag, transparentów i wysypanego zboża.
- Ludzie! – krzyknąłem - zejdźcie z drogi,
wieziemy rannego!
Jeden ze skakunów, zbliżył się do mnie. Na
głowie miał plastikowy hełm kosmonauty.
No w sumie Halloween już blisko…
- Proszę pana, proszę nam nie przerywać,
tutaj dzieję się ważne wydarzenie!
- Niby jakie?
- Skaczemy.
- Za przeproszeniem, po jaką cholerę? –
powtórzyłem po raz drugi to pytanie.
- A po taką – zasapał – że skaczemy dla
kosmonautów.
- Że co? Co ma piernik do wiatraka?
- A to proszę pana, że kosmonauci cały czas
są w stanie nieważkości i nie mogą skakać!
Skaczemy więc w ich imieniu i specjalnie
dla nich! By upamiętnić ich oddanie i poświecenie.
- Do diabła, zaraz będziecie musieli upamiętnić starego człowieka, jeśli nie zrobicie
miejsca na przejazd karetki!
- Proszę pana, pan chyba nie wie, jakie to
dla nich ważne i jak ważna jest upamiętnianie!
- Ważniejsze jest opamiętanie do cholery!
- Czyli co, pan pogardza tym krajem i patriotyzmem skoro nie chce pan upamiętnić
kosmonautów?! Hermaszewski, mówi coś
panu? Korzeniowski?
- Korzeniowski jest chodziarzem. I co ma
skakanie do patriotyzmu?
- Nie mam zamiaru gadać z… - nie dowiedziałem się kim byłem w jego oczach, ponieważ wytrzeszczył szeroko oczy patrząc
na coś za mną. Odwróciłem się. Dziadek
Kotleta wyszedł z karetki o własnych siłach. Jednym płynnym ruchem wyrwał
strzałę ze swego ramienia i położył ją na
cięciwie łuku. Z rany trysnęła krew.
-Won stąd! – krzyknął emeryt – Powystrzelam was jedną strzałą! Zagięta to zagięta, ale działa jak bumerang więc jeśli nie
trafię to wróci!
Ludzie zaczęli odskakiwać na wszystkie
strony robiąc przejazd samochodom.
- Oj, młody.. . czy ty nie wiesz, że do debili tylko argument siły trafia – mrugnął do
mnie, z powrotem wcisnął strzałę w ranę i
wrócił do karetki. Kamyk
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XXIII Powiatowy
bieg przełajowy
30.10 w Szudziałowie na trasach przełajowych rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego Szkolnego Związku Sportowego
w drużynowych biegach przełajowych szkół podstawowych za rok
szkolny 20018/19. Organizatorami
byli: Powiat Sokólski, Wójt Gminy
Szudziałowo, Szkoła Podstawowa w Szudziałowie,
UKS Sudovia Szudziałowo, Nadleśnictwo Krynki
z siedzibą w Poczopku,
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Warunki
pogodowe były bardzo
dobre. Prowadzona była
punktacja drużynowa,
według kalendarza imprez sportowych SZS.
Przygotowaniem
tras
oraz organizacją startu i
mety zajęli się nauczyciele wf-u ze SP w Szudziałowie - Przemysław Kiedysz i Krzysztof Bach. Spikerem był nauczyciel
wf-u z Kuźnicy Edward Pawłowski. Zawody uroczyście otworzył
Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz
Sekretarz Gminy Szudziałowo
Aneta Maliszewska. Następnie
wszyscy uczestnicy zawodów odśpiewali Hymn Państwowy. Przy
ognisku można było się ogrzać i
upiec kiełbaskę oraz poczęstować
się smakołykami ufundowanymi
przez Powiat Sokólski. Nad bezpieczeństwem na trasach czuwali
uczniowie starszych klas gimnazjum oraz pracownicy Starostwa
Powiatowego w Sokółce. Sędzią
głównym był nauczyciel wf-u
Krzysztof Bach. Zabezpieczeniem
logistycznym oraz zajęli się pracownicy jednostki ZGK w Szudziałowie. Medale, nagrody oraz
dyplomy do 6. miejsca ufundowali
organizatorzy zawodów. Wszystkim gratulujemy wyników. Awans
do półfinału wywalczyły sobie osoby, które zajęły pozycje do 6. msc
w każdym biegu oraz 3 pierwsze
szkoły w klasyfikacji drużynowej.
Dziękujemy Piekarni PSS
Jaskółka w Sokółce za pieczywo i słodkości oraz Specjalnemu
Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. J. Korczaka w Sokółce
za przygotowanie pysznego bigosu.
Wyniki - Dziewczęta rocznik
2008 – 600 m: 1. Wołyniec Zuzanna SP Kuźnica 75 pkt, 2. Palacz
Agnieszka ZSS Krynki 69, 3. Kuźbiel Maria SP Korycin 64, 4. Chomicka Katarzyna SP Korycin 61,
5. Zajko Anna SP Dąbrowa Biał.
57, 6. Łazuk Gabriela SP Dąbrowa
Biał. 55. Rocz. 2007 – 700 m: 1. Burzyńska Kamila SP Korycin 75, 2.
Oświecińska Agnieszka SP Dąbro-
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wa Biał. 69, 3. Malewicz Kornelia
SP 1 Sokółka 64, 4. Kukisz Amelia ZSS Krynki 61, 5. Karczewska
Aleksandra SP Suchowola 57, 6.
Cybulko Gabriela SP Suchowola
55. Rocz. 2006 – 800 m: 1. Strzymińska Magdalena SP Korycin 75,
2. Malinowska Aleksandra SP 1

Sokółka 69, 3. Jurguć Wioletta SP
Korycin 64, 4. Gwiazda Justyna SP
1 Sokółka 61, 5. Szomko Urszula
SP Kamionka St. 57, 6. Wołczek Joanna SP Dąbrowa Biał. 55. Klasyfikacja drużynowa dziewcząt – rocz.
2008–2007–2006: 1. SP Korycin
678, 2. SP Dąbrowa Biał. 628, 3. SP
Suchowola 558, 4. SP Kuźnica 521,
5. SP 1 Sokółka 495, 6. ZSS Krynki
425, 7. SP Sidra 231, 8. SP Kamionka St. 163, 9. SP Szudziałowo 150,
10. SP Bogusze 8120, 11. SP Malawicze 113, 12. SP Kamienna N.
105, 13. SP Majewo 99, 14. SP Babiki 70. Chłopcy rocz. 2008 – 600 m:
1. Skokowski Dawid SP Dąbrowa
Biał. 75, 2. Cholewski Sebastian SP
1 Sokółka 69, 3. Miękiszewski Antoni SP Dąbrowa Biał. 64, 4. Gałka
Jaromir ZSS Krynki 61, 5. Tomaszewski Jakub SP Korycin 57, 6.
Zabłocki Szymon 2008 SP 1 Sokółka 55. Rocz. 2007 – 700 m: 1. Wiśniewski Andrzej SP Suchowola 75,
2. Strzymiński Michał SP Korycin
69, 3. Jakimowicz Krystian SP Dąbrowa Biał. 64, 4. Andruszkiewicz
Mateusz SP 1 Sokółka 61, 5. Biryło
Piotr SP Kuźnica 57, 6. Sokołowski Adrian 2SP Korycin 55. Rocz.
2006 – 800 m: 1. Trochim Kacper
SP 3 Sokółka 75, 2. Rakus Kondrat
SP Suchowola 69, 3. Bakun Wiktor
SP 3 Sokółka 64, 4. Sacharkiewicz
Damian SP Szudziałowo 61, 5.
Zdanuk Paweł SP Dąbrowa Biał.
57, 6. Piskurewicz Antoni SP 3 Sokółka 55. Klasyfikacja drużynowa
chłopców rocz. 2008-2007-2006: 1.
SP Dąbrowa Biał. 612, 2. SP Korycin 581, 3. SP 1 Sokółka 579, 4. SP
Suchowola 534, 5. SP Kuźnica 487,
6. SP 3 Sokółka 441, 7. SP Sidra 374,
8. ZSS Krynki 358, 9. SP Szudziałowo 309, 10. SP Majewo 108, 11.
SP Kamienna N. 97, 12. SP Nowy
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Dwór 73, 13. SP Kamionka St. 70, 14. SP
Bogusze 70, 15. SP
Malawicze 65, 16. SP
Babiki 36. Dziewczęta rocz. 2005 – 1000
m:1. Korolczuk Martyna SP
Dąbrowa Biał. 75, 2. Majtas
Natalia SP 1 Sokółka 69, 3.
Mróz Urszula SP Korycin 64,
4. Biryło Martyna SP Kuźnica 61, 5. Bochenko Ewelina
SP Korycin 57, 6. Głusiecka
Justyna SP St. Kamionka 55.
Drużunowo: 1. SP Dąbrowa Biał.
218 pkt, 2. SP Kuźnica 189, 3. SP
Nowy Dwór 188, 4. SP Suchowola 177, 5. SP 1 Sokółka 165, 6. SP
Korycin 121, 7. SP Majewo 99, 8.
SP Malawicze 83, 9. SP Bogusze 68,
10. SP Kamionka St. 55, 11. SP 3
Sokółka 36, 12. SP Babiki 32. Rocz.
2004 – 1000m: 1. Kopciewska Joanna SP Korycin 75, 2. Kułak Julia
SP Dąbrowa Biał. 69, 3. Radziewicz
Barbara SP Suchowola 64, 4. Bienasz Julita 2004 SP Dąbrowa Biał.
61, 5. Sieńko Martyna 2004 SP Dąbrowa Biał. 57, 6. Ruducha Aleksandra 2004 SP Kamienna N. 55.
Punktacja drużynowa dziewcząt
rocz. 2004: 1. SP Dąbrowa Biał. 232
pkt, 2. SP Suchowola 199, 3. SP Korycin 189, 4. SP 1 Sokółka 179, 5.
SP Jacowlany 130, 6. SP Sidra 129,
7. SP Kuźnica 120, 8. SP Szudziałowo 107, 9. SP 3 Sokółka 93, 10. ZSS
Krynki 93, 11. SP Kamionka St.79,
12. SP Babiki 57, 13. Kamienna N.
55, 14. SP Geniusze 31. Rocz. 2003
– 1000m: 1. Halicka Elwira SP Suchowola 75, 2. Hościło Żaneta SP
Suchowola 69, 3. Polewsko Natalia
SP Sidra 64, 4. Skibicka Barbara SP
Suchowola 61, 5. Sławińska Kamila
SP Suchowola 57, 6. Malewicz Weronika SP 1 Sokółka 55. Drużynowo: 1. SP Suchowola 262, 2. SP 1
Sokółka 205, 3. SP Kuźnica 197, 4.
SP Sidra 155, 5. SP Dąbrowa Biał.
101. Chłopcy rocz. 2005 – 1000 m:
1. Wiśniewski Michał SP Suchowola 75, 2. Bazun Adam SP Korycin 69, 3. Aniśko Jakub SP Kuźni-

ca 64, 4. Piwowarczyk Adrian SP
Kuźnica 61, 5. Lewicki Adam SP 1
Sokółka 57, 6. Kruczkowski Dawid
2005 SP Malawicze 55. Punktacja
drużynowa chłopców rocz. 2005:
1. SP Korycin 219, 2. SP Kuźnica 205, 3. SP 1 Sokółka 180, 4. SP
Suchowola 172, 5. SP Nowy Dwór
171, 6. SP 3 Sokółka 163, 7. SP St.
Kamionka 79, 8. SP Szudziałowo
55, 9. SP Malawicze 55, 10. SP Bogusze 43, 11. SP Babiki 32, 12. SP
Majewo 30, 13. SP Geniusze 24,
14. SP Dąbrowa Biał. DNS. Rocz.
2004 – 1000 m: 1. Żygieło Dawid
SP 3 Sokółka 75, 2. Kucharewicz
Dawid SP Kuźnica 69, 3. Gołkowski Maksymilian SP Korycin 64, 4.
Banel Przemysław SP Korycin 61,
5. Bućko Szymon SP Korycin 57,
6. Łabanowicz Krzysztof SP Babiki
55. Punktacja drużynowa chłopców rocz. 2004: 1. SP Korycin 230,
2. SP 1 Sokółka 182, 3. SP Kuźnica 172, 4. SP 3 Sokółka 158, 5. SP
Jacowlany 144, 6. ZS Różanystok
142, 7. SP Szudziałowo 137, 8. SP
Bogusze 75, 9. SP St. Kamionka 72,
10. SP Suchowola 369, 11. SP Malawicze 68, 12. SP Babiki 55, 13. SP
Geniusze 40. Rocz. 2003 – 1000m:
1. Chociej Krzysztof SP Sidra 75,
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2.
Czajkowski Jakub SP 1
Sokółka 69, 3.
Oleksza Kacper
SP Szudziałowo
64, 4. Szczebiot
Paweł SP Sidra
61, 5. Kasjan
Kamil SP Dąbrowa Biał. 57,
6. Bierko Mateusz SP Sidra
55. Klasyfikacja
szkół:1. SP Sidra
240 pkt, 2. PG Suchowola 190, 3. SP
Szudziałowo 188, 4. SP 1 Sokółka
187, 5. SP Kuźnica 5182, 6. SP Dąbrowa Biał. 178, 7. ZS Różanystok
173, 8. SP 3 Sokółka 32.
Szkoły ponadgimnazjalne:
Dziewczęta: 1. Kiszluk Justyna ZS
Suchowola 25, 2. Tomaszewska
Magda ZS Suchowola 20, 3. Mozolewska Gabriela 2001 ZS Sokółka
18, 4. Sawicka Gabriela ZS Suchowola 17, 5. Bogdan Anna 2001 ZSR
Sokółka 16, 6. Wiśniewska Joanna
ZS Suchowola 15. Drużynowo
dziewczęta: ZS Suchowola 95 pkt,
ZS Sokółka 79, ZSR Sokółka 20,
ZS Dąbrowa Biał. 12, ZSZ Sokółka 10, ZSCKR Janów. Chłopcy: 1.
Szymański Adrian 2000 ZSCKR
Janów 25 pkt, 2. Ignatowicz Juliusz
2001 ZSR Sokółka 20, 3. Boruch
Paweł 2000 ZS Dąbrowa Biał. 18,
4. Święc Dawid 2001 ZSCKR Janów 17, 5. Jaroszewicz Rafał ZS
Suchowola 16, 6. Pryzmont Maciej
1999 ZSCKR Janów 15. Drużynowo dziewczęta: ZSCKR Janów 93
pkt, ZS Suchowola 51, ZS Dąbrowa
Biał. 31, ZSR Sokółka 20, ZS Sokółka 13, ZSZ Sokółka 8.
Opracował: Krzysztof Bach
fot. Maciej Białobłocki
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W Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku z dniem
5 listopada 2018 r. rusza rekrutacja na nowy kierunek studiów
– informatyka stosowana. Jest
to jedyny tego typu kierunek w
regionie. Są to studia inżynierskie I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) o specjalnościach:
Java i C#. Kierunek powstał w
odpowiedzi na oczekiwania i
potrzeby lokalnego rynku IT.
Sektor IT w woj. podlaskim w
ostatnich 5 latach doświadczał
dynamicznego wzrostu, lecz
oferta edukacyjna w regionie
(liczba miejsc dla studentów
informatyki) była i jest ciągle
niewystarczająca.
Informatyka stosowana
na WSE jest nie tylko odpowiedzią na tę ogólną potrzebę,
ale też na propozycje zgłaszane
przez środowisko biznesowe (w
tym skupiający podlaskie firmy
informatyczne Klaster Informatyczny InfoTech oraz przedstawicieli firm informatycznych
będących członkami Rady Gospodarczej przy WSE).
Główną intencją zgłaszaną
przez środowisko gospodarcze,
oprócz zwiększenia ogólnej
liczby miejsc na kierunkach
informatycznych jest postulat
kształcenia praktycznego, zorientowanego na najnowsze
technologie oraz zaawansowane
umiejętności programistyczne i
na kompetencje pracy zespołowej. Ze względu na to, oferta
WSE została zaprojektowana
tak aby kierunek ten był ścisłym
kierunkiem praktycznym, ze
specjalnościami poświęconymi
językom programowania. W
przyszłości, w ramach procesu
doskonalenia programu, w ramach przewidzianych przepisami prawa, oferta specjalności
będzie modyfikowana i uzupełniana stosownie do rozwoju
technologii i wynikających z
tego potrzeb pracodawców oraz
kandydatów.
Studia trwają 7 semestrów.
Po ich ukończeniu absolwent
otrzyma tytuł inżyniera.
Na czym polega unikatowość oferty WSE?
- Jest to Pierwszy i Jedyny taki
kierunek w regionie!
- Wyposażymy studentów w
unikatowe (bardzo praktyczne) umiejętności poszukiwanie
przez firmy informatyczne
- Przekażemy wiedzę w zakresie
projektowania i wdrażania systemów informatycznych, którą
połączymy z wiedzą praktyczną z zakresu ekonomii, prawa,
zarządzania oraz przedsiębiorczości (absolwenci będą lepiej
rozumieć procesy gospodarcze
dla właściwego projektowania
systemów
wspomagających
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INFORMATYKA
STOSOWANA - jedyny taki kierunek
w regionie

działalność gospodarczą)
Gdzie absolwenci tego
kierunku będą mogli znaleźć
zatrudnienie?
Absolwenci będą przygotowani do pracy wszędzie tam,
gdzie istnieje potrzeba zastosowania konkretnych rozwiązań
informatycznych (niezależnie
od branży i zakresu tematycznego). Uzyskane kompetencje
wpisują się w zawód informatyka-programisty. Stanowiska, o
które będą mogli się ubiegać, to
np.: menedżer IT, analityk biznesowy, projektant systemów
informatycznych
e-biznesu,
specjalista ds. technologii SAP,

administrator dzieci komputerowych, administrator baz danych, programista.
Podlaskie firmy informatyczne cierpią na deficyt
wykwalifikowanych kadr inżynierskich. Programiści od
około trzech lat znajdują się w
statystykach publicznych służb
zatrudnienia na liście zawodów
deficytowych.
Przedmioty kierunkowe a
specjalnościowe (Java i C#)
Do przedmiotów kierunkowych, wspólnych dla obu
specjalności zaliczamy:
- Podstawy programowania
- Architektura systemów kom-

temat
na czasie
puterowych
- Algorytmy i struktury danych
- Systemy operacyjne
- Narzędzia procesu tworzenia
programów
- Podstawy baz danych
- Sieci komputerowe
- Programowanie obiektowe
- Przetwarzanie sygnałów i
technika pomiarowa
- Metodologia tworzenia projektów informatycznych
- E-biznes
- Praca zespołowa i komunikacja interpersonalna
- Podstawy programowania w
języku JAVA
- Podstawy programowania w
języku C#
- Grafika komputerowa
- Zarządzanie projektami informatycznymi
- Bezpieczeństwo systemów
informatycznych
- Testowanie aplikacji
- Sztuczna inteligencja
- Metody numeryczne
Przedmioty specjalnościowe: PROGRAMOWANIE
JAVA:
- Programowanie w języku
JAVA
- Technologie internetowe
- Bazy danych i mapowanie

obiektowo-relacyjne
- Technologia Java Enterprise
Edition
- Frameworki MVC
- Technologie chmurowe w
środowisku JAVA
-Zaawansowane programowanie w JAVA
- Programowanie w środowisku Android
Przedmioty specjalnościowe - PROGRAMOWANIE
C#:
-Programowanie w języku C#
- Wprowadzenie do programowania na platformie .NET
Framework
- Technologie internetowe
- Bazy danych
- Frameworki C#
- Technologie chmurowe i
komunikacja rozproszona
- Aplikacje internetowe na
platformie .NET
- Zaawansowane programowanie w C#
Kiedy rozpoczynają się
studia?
Studia stacjonarne: 23 luty
2019.
Studia niestacjonarne:
Pierwszy zjazd odbędzie się 2-3
marca 2019.
Zapisz się już dziś. O
przyjęciu decyduje kolejność
złożonych dokumentów.
ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA !
Więcej informacji dziekanat@wse.edu.pl, Tel. 85 652 09
97. ZAPRASZAMY.
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

EKONOMIA
- studia
I i III istopnia
EKONOMIA
- studia
II stopnia
BEZPIECZEÑSTWO
I HIGIENA PRACY
- studia
in¿ynierskie
BEZPIECZEÑSTWO
I HIGIENA
PRACY
- studia
in¿ynierskie
ROLNICTWO I AGROBIZNES - studia in¿ynierskie
ROLNICTWO
I AGROBIZNES - studia in¿ynierskie
INFORMATYKA STOSOWANA - WKRÓTCE
INFORMATYKA STOSOWANA - WKRÓTCE
BOGATA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH*, M.IN.
lokalne
i rachunkowoœæ
bud¿etowa
BOGATAFinanse
OFERTA
STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH*,
M.IN.
Ekonomika rolnictwa
Zarz¹dzanie BHP w organizacji
Project Management
Finanse IT
lokalne
i rachunkowoœæ bud¿etowa
Master
of
Business
Ekonomika
rolnictwa Administration (MBA)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zarz¹dzanie
BHP zasobami
w organizacji
Zarz¹dzanie
ludzkimi
Doradztwo
zawodowe
IT Project Management

Master of
Business
Administration (MBA)
* z mo¿liwoœci¹
dofinansowania
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi
Doradztwo zawodowe
OFERUJEMY TAK¯E WYNAJEM SAL
I POKOI GOŒCINNYCH

* z mo¿liwoœci¹ dofinansowania
W KONKURENCYJNYCH CENACH
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