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Przystanek Nadzieja

Przygotowania do Święta Niepodległości
We wtorek, 7 listopada spotkaliśmy się w Muzeum Ziemi
Sokólskiej na warsztatach plastycznych prowadzonych przez
panią Edytę Wiśniewską. Celem
było uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wykonanie kokard
narodowych. Jednocześnie kontynuowaliśmy nasze tradycje
wolontariackie. Stąd obecność
zaprzyjaźnionych Klubów Wolontariuszy z:
-Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce pod opieką pań: dyrektor
Joanny Gejdel i nauczycielki Katarzyny Rabiczko ,
-Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce pod opieką pani
dyrektor Elżbiety Szomko,
-Przedszkola nr 2 w Sokółce pod
opieką pani Sylwii Szomko,
-Przedszkola nr 3 w Sokółce pod

opieką rodziców wolontariuszy,
- Przedszkola nr 5 w Sokółce pod
opieką pani Agnieszki Puszko.
Oczywiście nie zabrakło też
uczestników grupy „Przystanek
Nadzieja”. Wszyscy pracowali
bardzo ochoczo i z wielką radością, a piękne kokardy niewątpliwie zostaną wykorzystane podczas uroczystości 11 listopada.
Będą nam przypominać o naszych narodowych barwach oraz
wyrażać dumę z bycia Polakiem.
Krystyna Stefanowicz
Stowarzyszenie „Barka”

Honorowy patronat Starosta Sokólski

WSPARCIE POTRZEBNE!
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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

Szczęście - to każdy jego
uśmiech... Oluś Sacharko
Poznajmy Małego Siłacza z
Siderki. Kim jest Oluś Sacharko?
To dwuletni chłopczyk, który urodził się w ciężkiej zamartwicy, po
porodzie był poddany reanimacji.
W wyniku silnego niedotlenienia
doszło do porażenia mózgowego,
z którym przyjdzie mierzyć się
Olkowi przez resztę życia…
Oluś samodzielnie nie siedzi, bardzo źle widzi, nie trzyma
prosto główki..., ale ma ooogromne szczęście - wybrał cudownych
ludzi na swoich rodziców i dostaje
od nich bezmiar miłości. Rodzice Olka szukają wszelkich możliwych i dostępnych sposobów,
żeby poprawić jakość życia ukochanego synka, marzą żeby zaczął
doganiać rówieśników, choćby
swoim tempem…
Tato Olka: Mamy niesamowite szczęście, bo mamy naszego
syneczka. Zaczęliśmy tracić na-

Powiatowy Bieg Niepodległości
„1918 Metrów Wolności”

dzieję, że kiedykolwiek będzie nam
dane zostać rodzicami. Jednak stał
się cud. Dla nas najpiękniejszy na
świecie. Rodzice zdrowych dzieci
cieszą się z tego, jak te obracają się na brzuszek, siadają, robią
pierwsze kroki. Dla nas szczęście
to chwila, w której po kilku miesiącach rehabilitacji wzroku Olek
skupi swoje oczy na jakimś przedmiocie. Dla nas szczęście - to każdy jego ruch, uśmiech, obniżyliśmy
wymagania, ale daliśmy mu 3 razy
więcej miłości...
U chłopczyka zdiagnozowano padaczkę lekooporną, zespół West'a, korowe uszkodzenie
wzroku, objawiające się brakiem
jego koncentracji na osobach czy
przedmiotach, a także wykryto
astygmatyzm oraz dalekowidztwo. Oluś ma słabą obręcz barkową, porażenie 4-kończynowe i
dość dużą spastykę w rączkach,

jest rehabilitowany od 5. miesiąca
życia.
Na internetowym forum
rodziców dzieci chorych na padaczkę i porażenie mózgowe tato
Olusia przeczytał o terapii komórkami macierzystymi prowadzonej przez międzynarodową firmę
Beike Biotechnology w Bangkoku
i rodzice podjęli decyzję, że zrobią wszystko, co w ich mocy, by
Olek się jej poddał. Leczenie jest
kompleksowe i zawiera 8 iniekcji
niemrożonych komórek macierzystych (300 mln), podanych
do rdzenia kręgowego i dożylnie,
podanie czynnika wzrostu nerwu wraz z terapiami wspomagającymi, których w Polsce się nie
stosuje. Są duże szanse, że po terapii Oluś usiądzie samodzielnie,
poprawi mu się motoryka i może
wkrótce postawi swój pierwszy

16 listopada, godz. 10.00

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

krok. Nadzieje są ogromne, wiary
też rodzicom nie brakuje – bo poruszają niebo i ziemię, żeby zdobyć potrzebne na terapię środki.
Dotychczasowa rehabilitacja ich
synka pochłania lwią część budżetu domowego. Terapia komórkami macierzystymi jest poza ich
zasięgiem. Długo bili się z myślami co zrobić, ale podkreślają, że
kiedy chodzi o życie własnego
dziecka, priorytety są oczywiste.
Rodzice Olusia: Prosimy
Was o wsparcie, ponieważ koszty
terapii są dla nas ogromne – 35 tys.
dolarów, co w naszej sytuacji finansowej przekracza nawet nasze
wyobrażenia. Wierzymy, że uda
nam się zebrać tę kwotę, aby Oluś
miał szansę na lepszą jakość życia
i rozwój. Wierzymy, że przyjdzie
dzień, kiedy spojrzymy mu głęboko
w oczy i powiemy zgodnie – było
warto synku…

Od kilku miesięcy prowadzone są liczne akcje i zbiórki
na rzecz Olka (Jaczno, Dąbrowa
Białostocka, Białystok, Facebook), niestety wciąż do zebrania
pozostaje ogromna kwota, bo aż
93 tysiące… I czas ucieka nieubłaganie - żeby Oluś miał możliwość
rozpoczęcia terapii od 6 stycznia
– do 6 grudnia trzeba pokryć jej
cały koszt… jakiż to byłby cudowny prezent na Mikołajki dla Małego Bohatera!
Dobrze wiemy, że łącząc
siły, serca i złote polskie – możemy wyczarować lepsze życie dla
Olusia.

JAK MOŻEMY POMÓC?
1. Zbierając plastikowe nakrętki, kontakt: 880 334 487
2. Wysyłając SMS-y pod nr
72365 z treścią: S12122 (koszt
2,46 zł z VAT-em)
3. Dokonując wpłaty za pośrednictwem portalu www
Fundacji Siepomaga.pl: https://www.siepomaga.pl/
olus-sacharko?fbclid=IwAR0Wx7JJuAAIOAaJ8PBc6tx-iECE4hshKv5oOWY9SLSWzHWD3bAJwxJhbIg
4. Wpłacając pieniądze na konto fundacji, która się Olusiem
opiekuje: Fundacja Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym
„SŁONECZKO”, konto: 89 8944
0003 0000 2088 2000 0010. Tytuł przelewu: 1132/S Aleksander
Sacharko.
5. Inicjując własną akcję –
- a wszystko to, by na buźce Olusia
– częściej malował się uśmiech!
A.Tumiel
fot.: arch. rodzinne
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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.

seria:

CMENTARZ W JANOWIE

DawnaSokólszczyzna

opr. Grzegorz Ryżewski*

żeliwnej podstawie: O KRWAWE
wa. Uwagę zwraca żeliwny monuWedług Romualda Bujwickiego
SERCE JEZUSA CHRYSTUSA
mentalny krzyż na nagrobku proobecny cmentarz grzebalny w
ZLITUJ SIĘ NAD UMARŁYMI
boszcza janowskiego ks. Andrzeja
Janowie powstał w 1794 roku:
1873 R.; JESU CHRISTE/ MISEPolakowskiego, który żył w latach
„Polowy cmentarz janowski
RERE NOSTRI/ SECUNDUM
1775-1822, czy żeliwny krzyż na
zlokalizowano poza miastem w
MAGNUM/ MISERICORDIAM
kamiennym cokole w ogrodzeniu,
1794 r. Staraniem proboszcza ks.
na mogile ks. Jana Polikowskiego
TUAM/ A. DNI 1873/ Z SIAndrzeja Polakowskiego oraz
TAWKI; ZA DUSZE/ MAŁYCH
z napisem: „ŚP. ksiądz Jan Poliwysiłkiem parafian został on
DZIATEK/ PROSZĘ O ANIELkowski żył lat 80. Zmarł 20 styczogrodzony kamiennym murem.
SKIE/
PODrewnianą zaś kaZDROWIENIE/
pliczkę cmentarną,
FUNDATOR
bez prawa odpraBLAUSZEWwiania w niej Mszy
SKI/ 1878 R.;
Św.,
ufundował
krzyż z tabliczką
parafianin Siniło”.
inskrypcyjną w
Dziwny zatem wyrzadko
spotydaje się fakt, że
kanej
formie:
wizytacja z 1804
prostokąt zakońroku wspominała
czony trójliściem
jedynie cmentarz
DO
POCIEprzykościelny:
SZENIA/ MAT„cmentarz w koło
KI
BOSKIEJ/
kościoła kamieniaMATEUSZ
mi w górę na dwa
KORZENIEWłokcie ułożony staSKI/ 1875 R., o
raniem teraźniejhiszego ks. plebana”. Stary kościół i ks. Ryszard Knobelsdorf zamordowany przez Rosjan 20.08.1920 r. znaczeniu
storycznym - graZ inicjatywy probosznitowy nagrobek D.O.M./ Ś. P.
cza ks. Ryszarda Knobelsdorfa
nia 1867 r. Rządził parafią prawie
X. ONUFRY/ CZAJKOWSKI/
50 lat. Pokój jego duszy”; Wokół
nową kaplicę cmentarną, z ołPROBOSZCZ/
JANOWSKIEkaplicy zachowały się nagrobki
tarzem św. Michała i z prawem
GO KOŚCIOŁA/ UR. 29 PAŹ
żeliwne w formie postumentów
odprawiania w niej Mszy Św.,
1830 R./ †4 KWIE.1894 R./
zwieńczonych krzyżami, kamienpostawiono w 1897 r. Materiał w
PROSI O ZDROWAŚ MARJA.
ne obeliski, nagrobki z początku
większości uzyskano z rozbiórki
Informacje na temat tego obiektu:
XX w. w formie kamiennych koczęści kościoła, dobudowanej w
R. Bujwicki, Janów i okolice, Biadrugiej połowie lat sześćdzienarów, żeliwne krzyże z 2. poł. XIX
łystok 2008; I. Górska, Cmentarze,
w., ceglany obelisk - pierwotnie
siątych XIX w. Wykorzystano
[w:] Z biegiem Biebrzy. Przewodtynkowany (analogią takiej forwówczas carskie pozwolenie
nik historyczno-etnograficzny,
my są podobne obeliski z cmenna remont i odnowienie starej
Białystok -Suchowola 2012.
tarza katolickiego w Grodnie,
kaplicy. Cmentarz powiększodatowane na pocz. XIX w.), sporo
ny został po roku 1934 r. starazachowało się sztabińskich krzyży
niem ks. Adama Ostrowskiego.
Centralnym obiektem cmentarza
z 2. poł. XIX w. wśród nich m.in.
*Główny Specjalista w Narodowym
krzyż żeliwny na ostrosłupowej,
jest drewniana kaplica pogrzebo-

SP w Janowie: DLA NIEPODLEGŁEJ️
11 listopada 1918r. nasz
kraj po 123 latach zaborów powrócił na mapę świata! W tym
roku mija 100 lat od tego, jakże
ważnego dla nas wydarzenia!
My, Polacy, jesteśmy narodem
dumnym i bohaterskim, celebrującym własną przeszłość, by móc
z nadzieją patrzeć w przyszłość.
Pamiętamy o wartościach, które
przez wieki stanowiły o naszej
sile i tożsamości, wielkości, potędze i bogactwie duchowym.
Włączając się w ogólnopolskie obchody upamiętniające odzyskanie niepodległości,
uczniowie wzięli udział w konkursie recytatorskim poezji patriotycznej „Dla Niepodległej”.
Do
konkursu
zgłosiło
się 35 uczniów. Komisje konkursowe po wysłuchaniu recytowanych utworów, przyznały
następujące
miejsca:

W kategorii klas IV–VI:
I miejsce – Dańko Damian
II miejsce – Kimborowicz Emilia
III miejsce – Rymarska Julia
Wyróżnienie – Sienkiewicz Katarzyna, Stasiełuk Natalia
W kategorii klas VII–VIII SP i III
Gimnazjum
I miejsce – Sawicka Milena,
Wysocka Martyna
II miejsce – Giełażyn Sylwia
III miejsce – Kul Sylwia
Wyróżnienie – Stefanowicz
Bartek
Dziękujemy
wszystkim
uczestnikom dzisiejszego konkursu. Gratulujemy zwycięzcom!
Uroczyste wręczenie dyplomów i
nagród odbędzie się w najbliższy
piątek podczas uroczystej akademii z okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości.
Biblioteka Szkolna SP Janów

Instytucie Dziedzictwa
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Na spotkanie z Karmelkiem do Teatru Lalek

25 października uczniowie
z klas V i VI wyjeżdżali do Białostockiego Teatru Lalek, aby
obejrzeć spektakl „Karmelek” w
wykonaniu profesjonalnych aktorów. Celem wyjazdu było rozbudzanie zainteresowań teatralnych
uczniów, uczenie zachowania się
w teatrze oraz aktywny odbiór
sztuki. Dzieci obejrzały uroczy i
zabawny spektakl o pragnieniu
akceptacji i uznania. Tytułowy
Karmelek to wiejski szczeniak poszukujący odpowiedzi na pytanie
„Do czego może się przydać piesek”? Ta z pozoru nieskomplikowana historia stopniowo wprowa-

dzała dzieci w tematykę przyjaźni,
lojalności i budowania poczucia
własnej wartości. W trakcie spektaklu aktorzy zachęcali małych
widzów do aktywnego udziału
w sztuce, co sprawiało dzieciom
dużo frajdy i wywoływało wiele
spontanicznych reakcji. Z zapartym tchem śledziły losy psiaka,
aby na zakończenie nagrodzić aktorów gromkimi brawami.
Przy okazji wizyty w teatrze uczniowie odwiedzili Piwnicę Lalek, gdzie mogli obejrzeć
przepiękne lalki nieużywane już
w przedstawieniach. O tym niezwykłym miejscu opowiedziała

dzieciom pracownica teatru, rozpoczynając słowami: „Tutaj lalki
przebywają na emeryturze… :)”.
Później uczniowie dowiedzieli
jakie są rodzaje lalek, gdzie i jak
powstają oraz jak się je animuje.
Wyjazd zorganizowała p.
Ewa Wińska, która wraz z p. Małgorzatą Taudul pełniły opiekę nad
uczniami podczas wycieczki.
Dzięki uprzejmości Starosty
Sokólskiego, który użyczył samochód, dzieci dotarły do teatru i z
powrotem bezpiecznie i nieodpłatnie. Serdecznie dziękujemy!

100 PYTAŃ NA 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI
5 listopada w Zespole Szkół w Sokółce odbył się Powiatowy Konkurs "100 PYTAŃ NA 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018". Celem
konkursu było: uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości, kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 2018 oraz rozwijanie
indywidualnych umiejętności poznawczych uczniów z dziedziny historii
Polski, geografii Polski, historii sportu i literatury polskiej.
Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce reprezentowało sześciu
uczniów: Kamil Andronik, Adam Nikołajuk, Patryk Panasiuk (wszyscy
IV Tfi), Piotr Jacewicz, Maciej Żuk (obaj III Tm) i Juliusz Woronowicz
(II Tfi).
Największy sukces odniósł Juliusz Woronowicz, który otrzymał wyróżnienie i nagrodę rzeczową, zaś pozostali uczniowie dostali dyplomy
uczestnictwa w konkursie.
Serdecznie dziękuję za dużą frekwencję, miłą atmosferę i wspaniałą
zabawę.
Sylwester Pakuła

Ewa Wińska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 21/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości Cel szczegółowy: 1.2. Zmniejszenie wykluczenia społecznego
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typu projektu nr 6 a-d – Programy aktywności lokalnej
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
Podlaskiego na lata 2014-2020 Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-066/18
IELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE Województwa
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR
15/2018
NabórLGD
wniosków będzie trwać w okresie od 14.11.2018 r. do 28.11.2018 r. w godzinach od
8:00 donr
16:00
•
ze strony Województwa Podlaskiego https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_prograOTY INNE NIŻ
mu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/91-typ-projektu-nr-6-programy-aktywnosci-lokalnejprojektu
wynosi: 95
%
w ramach
Lokalnej
Strategii
Rozwoju
R nr 6/2018 Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
---stowarzyszenia-lokalna-grupa-dzialania-szlak-tatarski.html
Stowarzyszenia
Lokalna
Grupa
Działania
Szlak Tatarski
Minimalny
wkład
własny
beneficjenta
jako
%
wydatków
kwalifikowalnych:
min.
5%
nej Strategii Rozwoju
Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 800 000,00
zł.
Cel
główny
1:
Zwiększenie
włączenia
społecznego
i
rozwój
przedsiębiorczości
Grupa Działania Szlak Tatarski
Miejsce składania wniosków:
Maksymalna wartość wydatków Cel
kwalifikowanych:
300 1.4.:
000,00Wyrównanie
zł.
szczegółowy
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych
a społecznego i rozwój przedsiębiorczości
Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównywanie
szans dzieci
i młodzieży
Typ Wnioskodawcy:
ejszenie wykluczenia
Sposób składania
wniosków
o dofinansowanie
na9.1,
operacje
zakresu
typu2014-2020,
projektu onr
5 - Wsparcie
małych
szkół
ogólnego
na obszarach
objętych realizacją LSR
W ramachspołecznego
Działania
zgodnie zzSZOOP
RPOWP
dofinansowanie
projektu
mogą
ubie-kształcenia
ałania na rzeczgać
osób
niepełnosprawnych
Warunkiem
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Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną:
Rozporządzenia
Rady
Ministrów
zi dnia
30poprzez:
listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego
łecznej osób PRZED
z niepełnosprawnościami
w
ramach
ZAZ
WTZ
szlaktatarski@gmail.com
ZŁOŻENIEM
NALEŻY
ZAPOZNAĆ
SIĘ Z PEŁNĄ
TREŚCIĄ OGŁOSZENIA
rejestruWNIOSKU
urzędowego
podmiotów
gospodarki
narodowej,
wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U.
2015 poz. 2009).
cych WTZ; wsparcie dotychczasowych
uczestników
WTZ
nową ofertą
UWAGA: Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodnoO NABORZE DOSTĘPNĄ
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Ogłoszenie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
2 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
ogolnego-na-obszarach-objetych-realizacja-lsr/
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pieczy zastępczej;
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Kuźnica: BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Po modlitwie różańcowej w Kościele
przeszliśmy barwnym korowodem
do Domu Kultury. I tu zabawom
i tańcom nie było końca. Piękny,
blond Anioł porwał wszystkich do
niebiańskiej zabawy. Były słodkości, puszysta wata cukrowa, stworki
z balonów, malowane buźki i zamykanie w mega bańce mydlanej.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kuźnicy

Podaj Łap(k)ę!

A gdy spotkasz niewidomego albo słabo widzącego...

Wiadomości ze Schroniska

Oto puchate maleństwo pięknie umaszczony piesek, który
będzie średniej wielkości. Jest po
szczepieniach i gotowy do adopcji.
Jak każdy maluch potrzebuje czułości, przytulania i uwagi. W zamian na pewno dostrzeżesz miłość
w tych bystrych oczkach.

Oto ona, nieco mniej puchata
od swego brata, ale nie mniej piękna. Sunia jest po szczepieniach
i jest gotowa do adopcji. Będzie
średniej wielkości. Kto pokocha tę
foczkę, da ciepły i bezpieczny domek?

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

Ewa Rajżewska-Bieszczad
z upoważnienia
Fundacji Vita Canis

4 października w SOSW im.
J. Korczaka w Sokółce gościliśmy
wyjątkowe osoby: panią Barbarę Sawicką, prezesa Sokólskiego Koła Podlaskiego Związku
Niewidomych w Sokółce oraz
pana Marcina. Celem spotkania
było zapoznanie społeczności
Ośrodka z funkcjonowaniem
osób niewidomych i słabo widzących. Podczas przeprowadzonych przez nich warsztatów
nasi uczniowie mieli możliwość
wczuć się w rolę tych osób oraz
mogli przećwiczyć udzielanie
pomocy osobie niewidomej w
różnych sytuacjach życiowych.
Na pewno zdobyte umiejętności
ułatwią nam wszystkim relacje z
osobami niewidomymi. Dziękujemy za spotkanie!
Społeczność SOSW

Serdeczne podziękowania wspaniałej społeczności SP w Starej Kamionce za cały bagażnik jedzenia,
pościeli, zabawek i innych rzeczy.
Jeśli Twoja szkoła też zebrała dary,
zorganizowała kiermasz lub w inny sposób angażuje się w pomoc zwierzętom nie
zapomnijcie o podesłaniu nam zdjęć i krótkiego info, które z radością zamieścimy na
naszej stronie.

Pastelowo konkursowo
Uczniowie SOSW w Sokółce pod
kierunkiem Elżbiety Szomko uruchomili pokłady swojej wyobraźni,
chwycili za kredki pastele i stworzyli niepowtarzalne prace plastyczne,
które zostały przesłane na 49. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny.
Twórcom życzymy powodzenia!

Schronisko dla Zwierząt w Sokółce - Wolontariusze

SP w St. Kamionce
Przyjaciele schroniska

półka

Elżbieta Szomko

z KSIĄŻKAMI

Sylwia Trojanowska „Sekrety i kłamstwa”
Magdalena po latach wraca do rodzinnego domu, żeby pogodzić się z najważniejszą osobą jej dzieciństwa – charyzmatycznym
i apodyktycznym dziadkiem. Ludwikowi zależy na tym, by ukochana wnuczka z nim zamieszkała, lecz ona stawia warunek – chce
w końcu poznać jego skrzętnie skrywaną przeszłość. W opowieściach Ludwika losy rodziny splotą się z burzliwą historią Szczecina
z czasów drugiej wojny światowej. Jaką tajemnicę chronił przed światem? Magdalena, wędrując po śladach z przeszłości, odwiedza
miejsca znane z młodości i na nowo buduje relacje z dawnymi sąsiadami. Czy w rodzinnym mieście czeka na nią również miłość?
Sylwia Trojanowska odkrywa tajemnice, o których nikt już nie pamięta. „Sekrety i kłamstwa” to mieszanka emocji, uśmiechu
i wzruszeń zapisanych w pożółkłym rodzinnym albumie.
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konkurs
„Listy (nie) miłosne” - tradycyjnie
odbierze pani Agnieszka :) a „Sekrety
i kłamstwa” trafią do osoby, która jako
pierwsza zaproponuje autorski slogan
„reklamujący” - promujący czytanie.
Czekamy do środy, 14 listopada,
do godz. 12.00 pod adresem:
redakcja@infosokolka.pl. RedNacz

9 listopada 2018 r.

5

SP w Nowym Dworze: Dzień Postaci Bajkowych

Biblioteka dla Niepodległej
W ramach projektu ph.
„Biblioteka dla Niepodległej”,
realizowanego przez Bibliotekę
Publiczną w Sokółce, 7 listopada
bibliotekarki z Filii Bibliotecznej
Nr 1 na Osiedlu Zielonym odwiedziły w świetlicy dzieci ze Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Sokółce.
Zajęcia jak na bibliotekę
przystało rozpoczęły od lektury. Tym razem, było to krótkie
opowiadanie Wojciecha Widłaka „Komendant Wolnej Polski”.
Książka opowiada o życiu i walce o wolność Polski przez Józefa
Piłsudskiego. Dzieci z uwagą wysłuchały treści oraz żywo o niej
dyskutowały.
Kolejnym etapem zajęć było
rozwiązywanie w grupach krzyżówki z wiedzy o Polsce. Każda z

grup z wielkim zaangażowaniem
podjęła próbę odpowiedzi na pytania i odnalezienia ukrytego w
niej hasła.
Ostatnim elementem zajęć
było wykonanie przez uczniów
biało-czerwonych kotylionów z
napisem NIEPODLEGŁA. Młodzi ludzie zobowiązali się do zabrania ich ze sobą na obchody
100. rocznicy odzyskania Niepodległości, które odbędą się w
ich szkole.
Zajęcia przeprowadziły bibliotekarki: Krystyna Marcinkiewicz i Iwona Oleńska. Dziękujemy wychowawczyni Jolancie
Paruk za aktywny udział w zajęciach.

Dzień Postaci Bajkowych u najmłodszych - pełna gala, świetna zabawa, wzbogacenie wiedzy o świecie,
o którym dorośli już tylko marzą… Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze

Bibliotekarki z Filii Bibliotecznej Nr 1

Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg na odcinku
Chmielniki - Chmielówka
Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko zawarł umowę o dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1341B i 1343B
na odcinku Chmielniki – Chmielówka - ETAP I” z
Gminą Suchowola reprezentowaną przez Michała
Matyskiela - Burmistrza Suchowoli. Kwota przetargu wynosi 1 603 435,87. 330 000 zł Powiat Sokólski
pozyskał, jako dotację w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych uruchomionego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. KG

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

(10)

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

Edukacja za Bony. Podpisywananie umów w ramach wsparcia finansowego "Bony Na Szkolenia"
Zarząd Powiatu Sokólskiego w osobach Alicji Rysiejko i Krzysztofa Szczebiota
podpisali kolejne umowy
z uczestnikami projektu o
przyznanie Bonów na Szkolenia w ramach projektu pn.
„Zintegrowany program
rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zoriento-

6

wanego na jakość
i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1
oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
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Województwa
Podlaskiego
na lata 20142020, Osi Priorytetowej
III
Kompetencje i kwalifikacje,
Działanie 3.2 Kształtowanie i
rozwój kompetencji kadr regionu.” Kolejne 3 osoby w ramach w/w projektu i będą się

dokształcać w wybranych
przez siebie dziedzinach.
Będą to studia podyplomowe - finanse, rachunkowość przedsiębiorstw, Kurs
umiejętności zawodowych
z zakresu zawodu mechanik maszyn i urządzeń
drogowych (koparko-ładowarki, koparki, ładowarki,
walce drogowe oraz Język
angielski - szybka nauka,
zajęcia indywidualne - poziom średnio zaawansowany - wyższy B1+/B2.

Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego
zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki
w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i
rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy
kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych,
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz
wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z:
Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego
celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób
dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego,
białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie”
skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo,
bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej
inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na:
kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach
w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie
projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej
www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie
dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.
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Ślubowanie klas mundurowych i akademia w ZS
W sokólskim Zespole Szkół odbyła się uroczystość z okazji 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rozpoczęło
ją ślubowanie 22 uczniów klas
mundurowych. Przysięgą składaną na sztandar szkoły rozpoczęli
nowy etap w życiu, który pozwoli
pogłębić wiedzę, zdobyć niezbędne umiejętności oraz kwalifikacje
zawodowe. Klasa mundurowa
dała krótki pokaz musztry, której
uczyli się od września. W imieniu
Starosty Sokólskiego Piotra Rećko
list gratulacyjny odczytała Anetta
Zubrzycka, Kierownik Referatu
Oświaty w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Podczas uroczystości wręczono także nagrody
uczestnikom konkursu "100 py-

Take only pictures
Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na listopadową wystawę ph. Wśród Setek
Tysięcy Kolorów autorstwa grupy
Urban Exploration Sokółka. Wystawa czynna do końca miesiąca
w godzinach pracy biblioteki.
Najważniejsza zasada, jaką
się kieruje grupa podczas swoich wędrówek po opuszczonych
miejscach, brzmi: „Take only pictures, leave only footprints”, co w
wolnym tłumaczeniu oznacza, iż
odwiedzając jakieś opuszczone
miejsce nie zabierają z niego nic
prócz zdjęć, które sami wykonali.
Nie pozostawiają tam też nic poza
śladami swoich stóp. Starają się
chronić odwiedzane miejsca. Nigdy publicznie nie podają ich lo-
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tań na 100-lecie niepodległości"
oraz szkolnego testu historycznego "Pierwsze lata niepodległości".
Odznaczenie za pracę na rzecz
Związku Inwalidów Wojennych
RP otrzymała z rąk Waldemara
Kiljanka, prezesa Związku Inwalidów Wojennych, pani Lila Micun,
była wieloletnia Kierownik Wydziału Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym. Młodzież
szkolna przygotowała również
montaż słowno-muzyczny upamiętniający to ważne wydarzenie
historyczne, jakim jest odzyskanie Niepodległości. Młodzież
podczas swojego występu wplotła między prezentowane utwory
także historię sokólszczyzny.E.Ł.R.

kalizacji oraz zabraniają robienia
tego swoim fanom na stronie. Starają się zahamować postępujący
wandalizm oraz uchronić obiekty
przed niepowołanymi intruzami.
Robią to, co są w stanie, by historyczne miejsca pozostawały wolne
od śmieci, zniszczeń bądź grabieży.
Katarzyna Bułkowska,
Biblioteka Publiczna w Sokółce
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Dąbrowa Białostocka
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI
„Słowiański zew’’
Konkurs odbył się 7 listopada w ramach projektu „Słowiański zew na ziemi grodzieńskiej”
dofinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Kultury w
ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”
Celem konkursu było:
propagowanie i kultywowanie
tradycji folkloru, rozbudzanie
zainteresowań kulturą ludową,
słowiańską, wspólna zabawa,

wymiana doświadczeń scenicznych uczestników, popularyzacja
pieśni ludowych oraz piosenek
folkowych, wyłonienie talentów
wokalnych.
Uczestnicy rywalizowali w 2
kategoriach.
I kategoria Piosenka folkowa
współczesna:
a) soliści w wieku od 13 do 16
lat, I miejsce - Adrian Daniluk, II

DOBRE STRONY POWIATU
miejsce - Patrycja Mężyńska, IV
miejsce - Natalia Grabińska, V
miejsce - Justyna Kasjan;
b) soliści powyżej 16. roku życia
I miejsce - Aleksandra Jarocka; c)
zespoły wokalne - Komisja przyznała równorzędnie trzy I miejsca zespołom: Solatium, Śpiewaj
Dusza i Bracia Daniluk.
II kategoria Tradycyjna
pieśń ludowa (pieśni w języku
polskim, białoruskim, ukraińskim):
a) soliści powyżej 16. roku życia,
I miejsce - Magdalena Milewska,
II miejsce - Julia Oszmian, III
miejsce - Waleria Łukaszewicz;
b) zespoły śpiewacze: I miejsce
- Tre Donne, II miejsce - Zespół
Regionalny Lipsk, II miejsce Zespół Folklorystyczny Dębina.
Komisja przyznała także
nagrodę specjalną zespołowi
śpiewaczemu Tre Donne, który
zachwycił swoim śpiewem całą
widownię.
Wszystkim
zwycięzcom
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
MGOK
w Dąbrowie Białostockiej

Zapraszamy potencjalnych wolontariuszy!
Mamy 20 miejsc, więc nie zwlekajcie. Byłoby miło, żeby obok naszej sprawnej i dynamicznej młodzieży
znalazła się jakaś osoba dorosła, ograniczeń wiekowych nie ma ;)
MGOK w Dąbrowie Białostockiej

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Słowiański zew na ziemi grodzieńskiej”. Zapraszamy wszystkich na wielkie podsumowanie, które odbędzie się 18 listopada w kinie ,,Lotos''. Obiecujemy, że będzie kolorowo,
folkowo i bajecznie.
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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KRYNKI: Drzewa najstarszymi „opowiadaczami” historii

Grupa Nieformalna w składzie: Lucyna Jurkiewicz, Grażyna
Baranowska, Bogumiła Sołoniewicz oraz Mirosław Sobański
pozyskała minigrant na działania edukacyjne dla młodzieży
w starym podworskim parku w
Krynkach z programu regrantingowego "Dbamy o drzewa 2
- inicjatywy społeczne" realizowanego przez OWOP w ramach
zadania zleconego przez Zarząd
Województwa Podlaskiego. Od
kilku lat na terenie starego parku trwają różne inicjatywy, które
zmierzają do tego, aby przywrócić
świetność tego miejsca. Park jest
perełką historyczno-przyrodniczą Krynek, dlatego warto o niego zadbać. Działania edukacyjno-przyrodnicze z młodzieżą służą
właśnie temu, aby zainteresować

młode pokolenie skarbem, jaki
mamy i wzbudzić w nich potrzebę dalszych akcji na rzecz parku.
21 września grupa młodzieży z
kl. VII z wychowawczynią Joanną
Chrzanowską - biologiem, Renatą Makar - nauczycielką przyrody
i geografii oraz z koordynatorem
projektu Lucyną Jurkiewicz ruszyli do starego parku podworskiego w Krynkach, aby zapoznać
się z jego historią, walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Lucyna Jurkiewicz opowiedziała o
historii tego miejsca, o jego znaczeniu dla miejscowości Krynki.
Młodzież poznawała właściwości
drzew, uczyła się podstaw ich inwentaryzacji, w tym dokonywania
pomiarów obwodu, wysokości i
szerokości korony (to była łamigłówka). Dokonano też wyboru

4 najokazalszych drzew (3 dęby i
lipa), które będą nazwane imionami królów związanych z historią
Krynek. Wywiązała się też bardzo
interesująca dyskusja "po co chronić stare drzewa?", zainicjowana
przez młodzież, padały ciekawe
wypowiedzi. Uzmysłowiono sobie, że oto stoimy przy najstarszych zabytkach Krynek - że nie
budynki, a właśnie drzewa z tego
parku są najstarszymi "opowiadaczami" historii naszego miejsca.
5 października w Gminnym
Ośrodku Kultury w Krynkach,
zorganizowane zostało spotkanie,

waliśmy plan założenia dworskiego z 1790 roku z planem z przełomu XIX/XX wieku a stanem
dzisiejszym. Odszukiwaliśmy na
planach nasze wybrane drzewa.
Stary park w Krynkach, jak widać,
jest dobrym miejscem do edukacji
dzieci i młodzieży pod względem
przyrodniczym,
historycznym
i kulturowym. Z zadowoleniem
zauważyliśmy, że w starym parku
nie ma śmieci, młodzież dostrzegła sens ich sprzątania przed 2 laty.
16 października ze specjalistą od zieleni dokonaliśmy oględzin i oceny zdrowotnej drzew

na którym, dzięki zasobom archiwalnym poznawaliśmy wygląd
starego parku podworskiego w
latach jego świetności. Porówny-

wybranych przez uczestników
projektu. Padła sugestia, aby za
pomnik przyrody uznać część
zadrzewionej alei na osi północ południe w parku.
31 października podsumowaliśmy nasz projekt. Uczestnicy i zaproszeni goście ponownie

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego
6.11. odbyło się posiedzenie
Zarządu Powiatu Sokólskiego. Zarząd przygotował projekty uchwał
na najbliższą Sesję Rady Powiatu
dotyczące: zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018,
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sokólskiego
na lata 2018-2033; zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz
zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu; zmieniającą uchwałę w
sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sokólskiego; zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości
diet radnym Powiatu; w sprawie
oddania w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym nieruchomości rolnej oznaczonej nr 35/2,
położonej w obrębie ewidencyjnym Grodziszczany, gmina Dąbrowa Białostocka, stanowiącej
własność Powiatu Sokólskiego, w
sprawie zmiany wynagrodzenia
Kierownika SP ZPO w Krynkach,
w sprawie powołania komisji do
odbioru robót budowlanych.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZS w
Dąbrowie Białostockiej o zabezpieczenie środków na wkład własny w Pilotażowym Programie

Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony
Certyfikowanych Wojskowych
Klas Mundurowych.
Zarząd złożył wniosek do
Wojewody Podlaskiego o udzielenie wsparcia finansowego na
zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Pozytywnie zaopiniowano wniosek UKS
„Mikolo” w Sokółce w sprawie
zmiany kosztów realizacji zadania
„Z siatkówką po zdrowie, z siatkówką po sukces”. Zarząd podjął
uchwałę w sprawie upoważnienia
do wykonywania czynności zwią-
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zanych z przystąpieniem i realizacją projektu pozakonkursowego
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
sokólskim (V) realizowanego ze
środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020,
Oś Priorytetowa I Osoby młode
na rynku pracy, Działanie 1.1.
wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnych
rynku – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie
udzielane z EFS.
Maciej Białobłocki

zjawili się w parku podworskim w
Krynkach. Każda z grup wskazała
swoje wybrane drzewo, nadała mu
imię wybranej postaci historycznej. Przygotowano krótkie scenki
historyczne oraz wierszyki związane z postaciami historycznymi i
ich związkami z naszą ziemią. Na
zakończenie odbyło się ognisko,
aura była prawie letnia, humory
też. Dziękujemy Pani Burmistrz
Jolancie Gudalewskiej za umożliwienie nam realizacji projektu na
terenie parku i wszelką okazaną
pomoc, dyrekcji ZSS w Krynkach
- paniom Annie Tomulewicz i
Barbarze Turycz - za życzliwość i
umożliwienie realizacji projektu z
nauczycielami i młodzieżą, dziękujemy pani dyrektor GOK-u w

Krynkach Elżbiecie Czeremcha
za okazaną pomoc przy działaniach z młodzieżą, dziękujemy też
paniom Joannie Chrzanowskiej i
Renacie Makar za zaangażowanie się w działania przyrodnicze
związane z projektem.
Tekst na podst.
Lucyna Jurkiewicz
REKLAMA

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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Patriotyczne zajęcia artystyczne
W ramach projektu ph „Na
zawsze Niepodległa” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Sokółce w okresie od 17.09. do
12.11.2018r. rozpoczął się cykl
zajęć muzycznych i teatralnych, w
których bierze udział 25 uczestników.
Inicjatywa ta jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie lokalnie” dofinansowanego
ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi operatorami projektu są:
Fundacja Okno na Wschód oraz
Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.
Podopieczni chętnie przystąpili do proponowanych działań artystycznych o tematyce
patriotycznej, których podsumowaniem ma być wspólnie przygotowany montaż słowno- muzyczny pt. „Gałązka rozmarynu”,
który zostanie zaprezentowany
podczas uroczystej wieczornicy,
przed społecznością Ośrodka
oraz zaproszonymi gośćmi.

Podczas wspólnych spotkań
pod okiem prowadzących uczestnicy pilnie uczą się słów i melodii
znanych pieśni patriotycznych
oraz wcielają się w role bohaterów
inscenizacji. Wspólnie projektują
i wykonują scenografię do przedstawienia oraz przygotowują stroje.
Zajęcia teatralne i muzyczne o tematyce patriotycznej przyczyniają się do kultywowania
tradycji obchodzenia ważnych
świąt państwowych – Święto Odzyskania Niepodległości przez
Polskę i popularyzacji twórczości
muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej. W ten sposób
jest kształtowana świadomość
narodowa i postawa patriotyczna młodego pokolenia. Zajęcia
upowszechniały wiedzę o historii
państwa polskiego, sprzyjały integracji uczestników.
Końcowy efekt naszych
wspólnych działań teatralno-muzycznych już niebawem!
Beata Boguszewska

Bezpieczna szkoła
7 listopada w Zespole
Szkół Zawodowych w Sokółce
odbyło się szkolenie wszystkich nauczycieli i pracowników
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szkoły w ramach programu
"Bezpieczna szkoła". Tematyka
szkolenia była związana z zagrożeniami współczesnej szko-

prawdziwe

Na zawsze Niepodległa
24 i 25 października w ramach działań projektu ph. „Na zawsze Niepodległa” odbyły się kolejne zajęcia plastyczne. Inicjatywa
ta jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi operatorami projektu są: Fundacja Okno na
Wschód oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.
24.10. zajęcia poświęcone były tematyce kokardy narodowej,
która przez swoje podobieństwo często nazywana jest „kotylionem”.
Ta biało-czerwona ozdoba w kształcie rozety noszona jest na piersi,
jako symbol patriotyczny. Uczniowie dowiedzieli się jak zmieniał
się wygląd kokardy narodowej przez lata, jaka jest jej prawidłowa
kolorystyka oraz w jakich okolicznościach dawniej je noszono. W
związku ze zbliżającą się 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości
przez Polskę uczestnicy projektu wykonywali własną kokardę narodową. W pracy wykorzystali kolorowy papier oraz białą i czerwoną włóczkę, którą wyplatali w kształt rozety. Zastosowane techniki
oprócz ciekawego efektu końcowego, sprzyjały rozwojowi sprawności manualnej, wymagały skupienia oraz koncentracji uwagi.
Powstałe prace zostaną wykorzystane w czasie powiatowych
obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę –
będą zdobiły piersi uczestników patriotycznej uroczystości zorganizowanej w Sokółce.
W zajęciach poprowadzonych przez członków stowarzyszenia i czterech dzielnych wolontariuszy wzięła udział grupa 25 podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” uczestniczących w
realizacji projektu.
25.10. podopieczni kolorowali powstałe na pierwszych zajęciach szkice. W trakcie pracy twórczej powstawały małe arcydzieła
przedstawiające naszą Ojczyznę, symbole narodowe, zabytki czy
miejsca bliskie sercom podopiecznych. Wszystkie prace wezmą
udział w konkursie pt. „Polska moja Ojczyzna” ogłoszonym w
SOSW w ramach realizowanego projektu.
Celem wszystkich zajęć plastycznych było poszerzanie wiedzy
uczestników na temat naszego kraju, kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej, szacunku do symboli narodowych, a także
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.Ewa Wińska

ły i z procedurami reagowania w
sytuacji zagrożenia. Projekt jest
finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zajęcia były przeprowadzane
przez panów: pułkownika rezerwy doktora Krzysztofa Danielewicza, Marka Baranowskiego i
Dariusza Kiliana. Zajęcia składały się z dwóch części, części
teoretycznej, gdzie panowie
przedstawili zagrożenia w szkole
wynikające z aktualnej sytuacji w
Europie i świecie i części warsztatowej, gdzie w grupach zastanawialiśmy się jak zareagować w
sytuacjach, kiedy jest zagrożenie
atakiem terrorystycznymi i jest
ryzyko wzięcia zakładników,
kiedy jest podłożony ładunek
wybuchowy, kiedy jest zagro-

żenie środkami chemicznymi i
biologicznymi i kiedy do obiektu wtargnie napastnik z bronią.
Panowie w trakcie zajęć akcentowali szczególnie konieczność posiadania odpowiednich procedur
w sytuacjach zagrożeń, a także
konieczność ćwiczenia tych procedur, by wszyscy wiedzieli jak
mają się zachować w sytuacjach
zagrożenia. Dziękujemy prowadzącym za bardzo wciągające
szkolenie przeprowadzone w
niewątpliwie bardzo interesujący
sposób świadczący o gruntownej
wiedzy panów o zagrożeniach
współczesnej szkoły.
Grzegorz Zalewski,
dyrektor ZSZ w Sokółce

prawdziwk
Everything stays…
- A sąsiad słyszał?
- Ale że co?
- No, że ma być Koniec Świata. Tylko
tym razem taki prawdziwy. Ale nie to,
że „prawdziwy” tylko taki prawdziwy,
że prawdziwy.
- Znowu? A to ten… To ma być Koniec
Świata taki po Bożemu czy ateistyczny?
- A to się je rozróżnia?
- No ba! Taki normalny, tradycyjny to
wychodzi jakiś święty, zaczyna dąć w
trąbę Jerychońską i jak w „Szeregowcu
Rayan’ie” diabły z aniołami zaczynają
się tak naparzać, że aż Ziemia się na
kawałki rozlatuje. Albo jakiś potop czy
coś… No a taki ateistyczny, to gdy w
nas uderzy jakaś kometa Harleya, albo
całą Ziemię wessie czarna dziura. Albo
Słońce. Słońce też może nas wessać.
- To ja ten wolę wariant z naparzanką.
Jak tradycja to tradycja. Powymyślali
te komety zamiast się trzymać tego, co
się wierzyło z dziada-pradziada…
- Święta prawda, sąsiad.
- I trzeba się każdej tradycji trzymać
sąsiad, bo jak jakiś święty zobaczy to
się obrazi i cały ten Koniec Świata zostanie odwołany na zawsze.
- O, to też święta prawda.
- A kiedy ten Koniec ma być?
- A jakoś tak po świętach chyba.
- Dobrze, bo tak z kacem do roboty od
razu iść to niedobrze. Dają na to wolne, prawda?
- No… nie bardzo wiadomo właśnie…
- Hmmm… Zaraza.
- Święta prawda, sąsiad.
- No bo to trzeba może by jakieś pismo
do burmajstra zmajstrować… a może
do prezydenta? No bo Koniec Świata
to ważne święto, można powiedzieć,
jedyne w swoim rodzaju. Wolne powinni ustanowić.
- A no, trzeba. Tylko jak ktoś miał wizytę u lekarza akurat na ten dzień to
pech…
- A wtedy to mu już chyba obojętne.
No bo w sumie koniec, to koniec…
Zresztą i tak wszystkich nie zadowolisz. Liczy się, żeby nam było dobrze.
- Święta prawda, sąsiad… A pan tu
czego?
- Ja tylko kapustę kupić chciałem – odparłem, gdy w końcu sprzedawca i jego
kolega mnie zauważyli.
- O, no i pewnie słuchał prywatnych
rozmów... – oburzył się jeden z rozmówców.
- Czekaj. Te, ja go znam, on jakieś tam
rzeczy do gazety pisze. Może niech by
napisał taki apel, żeby był ten dzień
wolny?
- Ty to masz łeb, sąsiad!
- Tylko żeby było inteligentnie i ironicznie, nie tak jak zawsze.
- Święte słowa, sąsiad!
Kamyk
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Październikowe starty zawodników SKK Sokół
"Październikowe starty zawodników Sokólskiego Klubu
Kolarskiego skupiły się na kolarstwie torowym i przełajowym. Na
początku miesiąca kilkuosobowa
reprezentacja pojechała na tor do
Pruszkowa na mistrzostwa młodzików. Dwa tygodnie później
areną zmagań stał się Supraśl i
Białystok, gdzie młodzi kolarze
z Sokółki sprawdzili się na ogólnopolskim wyścigu w kolarstwie
przełajowym, mającym rangę
mistrzostw województwa podlaskiego i podczas Pucharu Polski w
kolarstwie przełajowym.

Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików
w Kolarstwie Torowym
w Pruszkowie (7 października).

- Jesteśmy nowicjuszami w tej dziedzinie kolarstwa z prozaicznych powodów - brak jest w okolicy krytego
toru kolarskiego, ale też tradycji i

specjalistycznego sprzętu. Zawodnicy ścigają się na zupełnie innych
rowerach niż te, którymi jeździ się
na szosie. Choć nie przeszkodziło
to nam nawiązać rywalizacji z najlepszymi. Należy dodać, że zawody
odbywały się na nowoczesnym i
jedynym w Polsce torze kolarskim
w Pruszkowie, a to dodatkowy

bodziec, który dodawał skrzydeł
- stwierdza Piotr Kirszpa, trener
zawodników z Sokólskiego Klubu
Kolarskiego "Sokół"
Podczas zmagań na pruszkowskim torze Dawid Żygieło uplasował się na 6. pozycji w
wyścigu młodzików na 250 m.
Zanotował też świetny wynik w
sprincie, wygrywając kwalifikacje,
następnie dochodząc aż do finału
w systemie pucharowym (jeden na
jednego). Ostatecznie wywalczył
srebrny medal mistrzostw.
Ponadto drużyna w składzie
Dawid Żygieło, Radosław Struczewski, Sebastian Sawoń i Piotr
Struczewski zajęła 2. miejsce w
wyścigu drużynowym młodzików
(2km). Chłopaki startowali też indywidualnie i notowali dobre lokaty.
- Bardzo dobre wyniki osiągnęliśmy
na rowerach wynajętych z wypo-

życzalni, które są zdecydowanie
wolniejsze od używanych przez
konkurencję. Nie ukrywamy, że
naszym priorytetem zawsze była i
jest szosowa odmiana kolarstwa i
na niej się skupiamy - komentuje
Piotr Kirpsza.

SIŁOWNIA przy ZS w Sokółce

/ul. A. Mickiewicza 11/ zaprasza

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

Wyścigi w kolarstwie przełajowym w Supraślu i Białymstoku
(20 i 21 października)

Pierwszego dnia, w sobotę,
odbył się Ogólnopolski Wyścig w
Kolarstwie Przełajowym o Puchar
Burmistrza Supraśla. Zawody te
stanowiły również mistrzostwa
województwa podlaskiego w tej
dziedzinie kolarstwa.
W kategorii Żak nie miał
sobie równych Jaś Kaźmierowski,
który wywalczył 1. miejsce. W kategorii Młodzik na 4. pozycji uplasował się z kolei Piotr Struczewski,
a na szóstym Kacper Trochim. Radosław Struczewski ścigający się w
kategorii Junior Młodszy nie zdołał ukończyć wyścigu. 11. miejsce
wywalczył z kolei Jakub Mozolewski startujący w Elicie.
Niedziela to zmagania pod
znakiem Pucharu Polski w Kolarstwie Przełajowym na białostockich Dojlidach. Swoją znakomitą
dyspozycję i pełną dominację po
raz drugi potwierdził Jaś Kaźmierowski, który stanął na najwyższym stopniu podium i założył na
szyję złoty medal tych wysokiej
rangi zawodów. 7. miejsce w tej
kategorii wiekowej wywalczył zaś
Jakub Deputat.

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.

Bliska pełnego sukcesu była
Nikola Gliniecka, która o kilkanaście sekund przegrała bój o pierwsze miejsce w kategorii Żaczka.
Musiała więc zadowolić się srebrnym medalem.
Na 9. miejscu w kategorii
Młodzik uplasował się Piotr Struczewski. Dawid Żygieło był czwarty, a Radosław Struczewski ósmy w
wyścigu Juniorów młodszych.
- Sezon przełajowy 2018/2019
trwa od jesieni do stycznia. Ta dyscyplina charakteryzuje się tym,
że trasa wiodąca po krętych okrążeniach z wieloma nawrotami o
długości przeważnie około 2-3 km
zawiera elementy i przeszkody,
na których zawodnik zeskakuje z
roweru i pokonuje je biegiem lub
przeskokiem. Są to wyścigi dość
krótkie, ale bardzo dynamiczne.
Zalążek takiej trasy znajduje się na
Osiedlu Zielonym w Sokółce, gdzie

Maratony Kresowy 2018

Tymczasem na początku
października dobiegł końca cykl
szesnastu wyścigów MTB z serii
Maratonów Kresowych. Na brawa
zasługuje postawa zarówno Nikoli
Glinieckiej, która uplasowała się na
1. miejscu w klasyfikacji generalnej
wyścigu Mini, jak i Jasia Kaźmierowskiego, który odebrał puchar za
drugie miejsce w "generalce" (również Mini).
Młodzi zawodnicy z SKK
Sokół cały sezon pracowali też na
drużynowy sukces, którym jest 2.
miejsce w klasyfikacji generalnej,
które stało się udziałem klubu kolarskiego z Sokółki."
Mariusz Bykowski, fot.: J. Kaźmierowski

gdzie WARTObyć
10.11. Balonowe Show dla dzieci, GOKiS w Kuźnicy, godz 15.00, w
programie m.in. balonowe quizy, wspólny taniec - Polonez
11.11 Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości: Sokółka - szczegóły s. 3; Dąbrowa Białostocka - szczegóły s.
8; Krynki: rozpoczęcie Nabożeństwem w intencji Ojczyzny w cerkwi
pw. Narodzenia NMP, o godz. 8.30, msza św. w kościele pw. Św. Anny,
wyświęcenie pomnika oraz złożenie wieńców przez delegacje, przedstawienie historyczne; Kuźnica: rozpoczęcie mszą św. w intencji Ojczyzny
w Kościele pw. Św. Trójcy i Św. Dominika w Klimówce, o godz. 8.00
11.11, godz. 16.00 Kawiarnia Patriotyczna / wystawa fotografii
Krzysztofa Frejusa pt. ,,Niemi świadkowie tamtych czasów”, koncert
pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru „Sokólskie Wrzosy”, Zespołu
Regionalnego „Jemioła” oraz Trio wokalno-instrumentalnego ze SP nr 3
w Sokółce/ Sokółka Kawiarnia „Lira”
16.11 II Powiatowy Bieg Niepodległości Sokółka 1918-2018 r.,
start i meta: przy Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Piłsudskiego
8, start godz. 10.00, elektroniczne zapisy: https://elektronicznezapisy.pl/
event/3215/strona.html
18.11. Festiwal „Słowiański Zew na ziemi grodzieńskiej”, MGOK w
Dąbrowie Białostockiej, godz. 15.00, wstęp wolny.
22.11. Spotkanie finałowe z Leszkiem Szczasnym /multimedialny
projekt fotograficzny/, sala GOK w Krynkach, godz. 17.00

ISSN 2450-999X

INFO Sokółka nr 129/2018

najmłodsi zawodnicy klubu stawiają swoje pierwsze kroki w drodze do
wielkiej kariery sportowej - mówi
Piotr Kirpsza, trener SKK Sokół
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RUSZYŁA REKRUTACJA NA KIERUNEK
INFORMATYKA STOSOWANA
Pierwszy i jedyny taki kierunek w Regionie
tylko w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
Studia z gwarancją przyszłości!
Studia stacjonarne - 23 lutego 2019 r.
Studia niestacjonarne - 2-3 marca 2019 r.
Dowiedz się więcej: (85) 652 09 97, dziekanat@wse.edu.pl
Zapisz się już dziś! Ilość miejsc ograniczona!
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