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Grzybobranie w SOSW
8 listopada w świetlicy szkolnej SOSW w Sokółce odbyło się
przedstawienie pod tytułem
„Grzybobranie”, które przygotowały dzieci z przedszkola nr 5 w
Sokółce pod opieką p. Anny Trzeciak oraz p. Agnieszki Puszko.
Gościliśmy także dzieci z przed-

szkola nr 2 pod opieką p. Sylwii
Szomko. Celem spotkania była
integracja oraz wzajemne spotkanie się naszych przedszkolaków.
Obejrzeliśmy wesoły, ciekawy
oraz pełen wrażeń występ dzieci. Bardzo kolorowe stroje aktorów zachwyciły publiczność. Na

Ostatnia Sesja Rady Miejskiej
LXXXII Nadzwyczajna Sesja
Rady Miejskiej w Sokółce dobyła
się w środę, 14 listopada, w Sokól-

skim Ośrodku Kultury. Na sesji
przedstawiono i omówiono projekty uchwał w sprawie: zmiany
budżetu gminy Sokółka na 2018

koniec przedstawienia wszyscy
zatańczyli wspólny taniec, który
wywołał wiele śmiechu i radości.
Dziękujemy wszystkim gościom
za przybycie do naszej placówki i
wspólną zabawę.
Beata Majer

rok; przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku skargi Wojewody
Podlaskiego wraz z odpowiedzią
na skargę; Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019
roku; Programu Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi;
zmiany statutu Gminy Sokółka;
zasad u trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej
w Sokółce w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Wszystkie projekty uchwał przyjęto zdecydowaną większością
głosów.
Była to ostatnia sesja Rady
Miejskiej w obecnym składzie.
Kolejna sesja w nowym składzie
planowana jest na środę 21 listopada. E.Ł.R.

WSPARCIE
PILNIE POTRZEBNE!
Najbliższe akcje na rzecz
Olusia Sacharko
Komplikacje
przy porodzie
i niedotlenienie sprawiły,
że u Olusia
z
Siderki
doszło
do
porażenia
mózgowego.
Szansą na poprawę stanu zdrowia
chłopczyka jest terapia
komórkami macierzystymi w
Bangkoku, której koszt to 35 tys.
dolarów, suma poza zasięgiem rodziny Olka. W zbiórkę funduszy
włączyły się lokalne media, instytucje i organizacje, przed nami
szereg akcji na rzecz malucha.
18.11 - Koncert charytatywny dla
Olka, sala konferencyjna Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej,
BIAŁYSTOK, ul. Kościelna 1A,
godz. 15.30, wstęp wolny; 18.11
Warsztaty charytatywne połączone z kiermaszem wypieków
„Wytańczymy zdrowie dla Olka”,
Whats Up Studio Centrum Kreatywności, BIAŁYSTOK, ul. Tysiąclecia PP 8, godz. 15.00, wstęp
wolny; 01.12 Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,
BIAŁYSTOK, godz. 13.00; 02.12
Koncert charytatywny w Hary'm
,,Mikołajkowe granie dla Olka”,
BIAŁYSTOK, ul. Warszawska 29,
koncerty i licytacje, godz. 18.30
wstęp wolny; 5.12 Licytacja dzieł
sztuki najlepszych uczniów Li-

ceum Sztuk Plastycznych
w Supraślu ,,Artystycznie dla Olka”, Restauracja Prowincja SUPRAŚL, godz. 18.00,
bilety 100 zł.
Jeśli
jednak nie mamy jak
uczestniczyć w powyższych wydarzeniach
- możemy kliknąć myszką https://www.facebook.com/
events/1988230917937373/ i ...
jesteśmy na świetnym internetowym Bazarku, gdzie szansa
wylicytowania ciekawych przedmiotów bądź usług, ale spieszmy
się bo Bazarek zamyka swoje podwoje 18 listopada o 20:00!
JAK JESZCZE 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...
Włączmy się!
opr. AT, IC, fot.: arch. rodzinne

Kurs carvingu w „Rolniku”
W dniach 12-13 i 14-15 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kursie carvingu.
Prowadzącym zajęcia był pan Łukasz Zasada, który przybliżał młodzieży tajniki posługiwania się nożykami do carvingu i tworzenia
pięknych kompozycji z warzyw i owoców. Efekty nauki i pracy były przepiękne a umiejętność
zdobienia przyda się w przyszłości w pracy zawodowej.
Organizatorami kursu byli nauczyciele
przedmiotów zawodowych z branży gastronomicznej.
Fot.: T. Otoka
Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce
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Malta coraz bliżej
Etap przygotowań uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce do wyjazdu na staże, które
odbędą na Malcie w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz
kadry kształcenia zawodowego",
Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
"Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro" dobiegł końca.
Były to pracowite miesiące dla
wszystkich zakwalifikowanych
do projektu uczniów. Od września do połowy listopada uczestniczyli oni w szeregu zajęć, któ-

rych celem było wyposażenie
wyjeżdżających we wszystkie niezbędne umiejętności. W ramach
projektu przeprowadzono:
1. zajęcia z języka angielskiego,
podczas których pogłębiona została wiedza z zakresu komunikacji oraz języka specjalistycznego
wykorzystywanego w dziedzinie
informatyki, mechaniki, jak również usług fryzjerskich (pani Aneta Tymińska)
2. warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, na których uczniowie poznali techniki radzenia sobie ze stresem oraz rozłąką (pani
Izabela Garkowska)
3. zajęcia kulturoznawcze przybliżające historię, kulturę oraz

obyczaje panujące na Malcie (pan
Sylwester Pakuła)
4. szkolenie BHP uwzględniające
stosowanie się do zasad bezpieczeństwa określonych dla każdego zawodu (pan Jerzy Szymaniuk).
Ponadto ze środków projektu zostały zakupione ubrania robocze
(mechanicy), zestawy nożyczek
(fryzjerki), pendrivy (informatycy), słowniki angielsko-polskie
oraz koszulki dla każdego uczestnika wyjazdu.
Wyjazd uczestników projektu na
miesięczne staże na Malcie nastąpi już w sobotę, 17 listopada.
Koordynatorami projektu są Aneta Tymińska i Lech Czarnowicz.

opr. Grzegorz Ryżewski*

Zdjęcie z 1897 roku starego kościoła w Korycinie.
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Opiekunowie wyjazdu: Dorota Kozaczyńska, Monika Mróz

DawnaSokólszczyzna

Cmentarz w Korycinie

nym i niedostępnym miejscu
wyznaczony”.
W naszym przewodniku „Z
biegiem Biebrzy” Iwona Górska tak pisała o cmentarzu
korycińskim: „Korycin, cmentarz rzymskokatolicki parafii
Znalezienia i Podwyższenia
Krzyża Świętego, założony ok.
1804 r., na planie nieregularnego wieloboku. Usytuowany na
południowym skraju miejscowości, przy drodze Białystok Augustów. Powierzchnia oko-

23 października na pływalni DPS w Białymstoku odbyły się XIV
Zawody Pływackie Szkół Specjalnych o Puchar Dyrektora SOSW w
Białymstoku, na które dzięki uprzejmości organizatorów zostaliśmy
zaproszeni. Głównym celem, jaki przyświecał idei zawodów, była
popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji
sportowej i spędzania czasu wolnego. Impreza skierowana była do
pływaków o różnym stopniu umiejętności. Zawody rozegrano w kategoriach dostosowanych do możliwości pływaków i każdy uczestnik
bez względu na zajęte miejsce otrzymał drobny upominek. Mimo
dużej konkurencji wróciliśmy z bukietem medali i z wyróżnieniem.
Nasi zawodnicy mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w
bezpośredniej rywalizacji sportowej, integracji z innymi uczestnikami a przede wszystkim zawody były świetną zabawą. Po raz kolejny
Gabrysia, Kamil, Mirek i Sylwia udowodnili, że rywalizując zgodnie
z zasadami fair-play potrafią godnie reprezentować naszą placówkę.

Grzegorz Zalewski,
dyrektor ZSZ w Sokółce

seria:
Zachowało się źródło archiwalne z 1804 roku, które
opisuję sytuację przejściową
jeśli chodzi o cmentarze korycińskie. Wiemy bowiem,
że Prusacy nakazali zorganizować nowe cmentarze grzebalne poza ścisłą zabudową
mieszkalną co dotyczyło
również Korycina. Źródło
przywołane opisuje sytuację
gdzie jeszcze funkcjonował
cmentarz grzebalny przy
kościele, a nowo wytyczony
dopiero powstawał, nie bez
problemów jak się okazuje.
Czytamy bowiem: „Cmentarz
cały przy kościele obmurowany kamieniami, bramków
na cmentarz dla wnijścia i
wyjścia 3. Jedna wielka od
zachodu, druga od północy mała; trzecia od wschodu
także mała. Ta zamyka się
drzwiczkami i zaszczepia się
na krukach i proboj żelazny;
drugie dwie drzwi nie mają.
Cmentarz nowy w polu wyznaczony, jeszcze nie oparkaniony. Zaczął był lud zwozić
kamienia, dla obrukowania,
ale znowu porzucił i nie można do tego przychylić żadnym
sposobem, że nie w wygod-

Wrócili z naręczem medali

ło 10 ha, powiększony w 1946
r. Mur ogrodzeniowy z dwoma
bramami w części z 2. poł. XIX
w. i 2. poł. XX w. Staraniem ks.
A. Bachurzewskiego w 1976 r.
gruntownie wyremontowane
i uzupełnione na całym obwodzie kamienne ogrodzenie.
Najstarszy nagrobek z 1873 r.
ks. Henryka Wołodkiewicza
- postument na cokole, sygnowany „Wilno, Sobolewski”,
ogrodzenie ze słupków połączonych łańcuchem, z 1875 r.

- to żeliwny, sztabiński krzyż
z owalną tablicą inskrypcyjną ZA DUSZE RODZICÓW/
BRACI SIÓSTR I CAŁEJ
FAMILII/
WOJCIECHA
AGNIESZKI PAWŁA/ KATARZYNY EWY JAKUBA I KAZIMIERZA/ I ZA TE DUSZE
KTÓRE/ W CZYŚCU ZOSTAJĄ BEZ/ ŻADNEGO RATUNKU PROSZĘ/ O TRZY ZDROWAŚ MARYA/ FUNDATOR F.
KALINOWSKI/ 1875 R. Wiele
nagrobków wolnostojących,
z 1. poł. XX w. Na uwagę zasługują żeliwne, sztabińskie
krzyże i nagrobki, m.in. żeliwny nagrobek z motywem
uskrzydlonej główki anielskiej
oraz aniołka opartego o urnę
i gaszącego pochodnię ZA
DUSZE/ RODZICÓW/KAZIMIERZA/ I ZUZANNY/ BORYSÓW/ ORAZ CAŁEJ/ ICH
FAMILII/ PROSZĘ O TRZY/
ZDROWAŚ/ MARYA/ FUNDATOR/ JÓZEF BORYS/ 1878
R. O znaczeniu historycznym
płyta nagrobna ks. Arłamowicza, mocno zniszczona;
kamienny nagrobek (krzyż i
obelisk) ks. T. Suchockiego
TU SPOCZYWAJĄ/ ZWŁO-

KI/ Ś.P./ KSIĘDZA/ TOMASZA/ SUCHOCKIEGO/ ŻYŁ
LAT 78/ ZM. D. 4 MARCA/
1897 R./ KAPŁAŃSTWA 46
LAT/ sygnowany „W. Kaczan,
Grodno”; nagrobek z czarnego
piaskowca ks. majora dziekana Waleriana Święcickiego z
1946 r., szefa kapelanów polskich w Szwajcarii; nagrobek
Wawrzyńca Moczulskiego z
1896 r.- obelisk sygnowany
„W. Kaczan, Grodno”, w żeliwnym ogrodzeniu; nagrobek z
piaskowca z 1933 r. Łukasza
Zawadzkiego, z warsztatu W.
Olszewskiego z Jasionówki.
Tuż za bramą w płn. - zach.
części cmentarza liczne kute
krzyże osadzone na kamiennych cokołach. Wzrok przyciąga niegdyś piękny, ośmioboczny, żeliwny nagrobek w
formie obelisku z neogotyckimi zdobieniami (rozety,
maswerki) zwieńczony cynkową figurą Matki Bożej, pierwotnie emaliowaną, niestety
mocno zdekompletowany”.
Jest tu też Grób Nieznanego
Żołnierza z 1920 roku.
*Główny Specjalista w Narodowym
Instytucie Dziedzictwa
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OBCHODY
ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI - POWIAT
Biblioteka dla Niepodległej
15 listopada w Bibliotece
Publicznej w Sokółce odbył się
powiatowy konkurs poetycki pod
hasłem „Niepodległa”, przeznaczony dla uczniów szkół średnich
powiatu sokólskiego.
Celem konkursu była popularyzacja wierszy patriotycznych
wśród młodzieży, kształtowanie
wrażliwości na sprawy narodowe,
budzenie postawy patriotycznej
młodych pokoleń, promocja czytelnictwa, w szczególności poezji,
rozwijanie wrażliwości na słowo
poetyckie, prezentacja zdolności recytatorskich uczestników
konkursu, ale przede wszystkim
uczczenie Stulecia Odzyskania
Niepodległości. Do konkursu
zgłosili się uczniowie z pięciu
szkół średnich. Deklamację oceniło jury w następującym składzie: Agnieszka Kozakiewicz
(przewodnicząca),
Małgorzata
Gryszel, Marta Wojewódźka-Szoda. Po wysłuchaniu wierszy recytowanych przez młodzież komisja
zdecydowała: I miejsce – Agnieszka Bujnowska z kl. III Liceum
Ogólnokształcącego w Suchowoli, II – Przemysław Krawiel z kl.
III Technikum Informatycznego ZSZ w Sokółce, III – Urszula
Okurowska z kl. I ZS w Dąbrowie
Białostockiej, wyróżnienia: Michalina Silwoniuk z kl. III ZS w
Dąbrowie Biał., Emilia Bujnowska
z kl. I Liceum Ogólnokształcącego
w Suchowoli, Weronika Słoma z
kl. III Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce.
Jury doceniło wysiłek młodych ludzi. W swoje wystąpienia włożyli dużo serca i emocji,
co przełożyło się na uroczysty i
doniosły klimat konkursu. Podkreślono pomysłowość i odwagę
młodzieży oraz trafny dobór repertuaru.
Konkurs zrealizowany został
w ramach projektu ,,Biblioteka
dla Niepodległej” finansowanego
ze środków programu ,,Działaj
Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez
Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce oraz Sokólskiego Funduszu
Lokalnego.
Gratulujemy
wszystkim
uczestnikom i zapraszamy do
udziału w kolejnych projektach
realizowanych przez Bibliotekę.
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Beata Grecka, Biblioteka
Publiczna w Sokółce
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100 wierszy na 100-lecie Niepodległości

Przedszkolaki w SOSW

5.11. w naszym Ośrodku gościliśmy „Tygryski” - dzieci z Przedszkola nr 3 w Sokółce z koncertem pt.: „100 lat niepodległości uczcijmy
piosenką” w ramach Projektu „Kocham Cię Polsko – integracja trzech
pokoleń”. SOSW w Sokółce
Drogę do Niepodległej mogli przemierzyć uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, którzy 9 listopada spotkali się na uroczystej akademii szkolnej z
okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez
Państwo Polskie. Po odśpiewaniu hymnu o godz. 11.11
(w ramach ogólnopolskiej akcji "Rekord dla Niepodległej") i wciągnięciu biało-czerwonej flagi na maszt
rozpoczęły się szkolne obchody Święta Niepodległości.
Młodzież pod kierunkiem pani Iwony Mackiewicz-Kowalczuk zabrała widzów w poetycką podróż. W ten sposób został zamknięty szkolny projekt „100 wierszy na
100-lecie Niepodległości”. Popłynęły strofy odnoszące
się do ważnych dla Polski historycznych wydarzeń, które doprowadziły Polaków do Wolności 11 listopada 1918
r. W akademii wystąpili uczniowie klasy I Technikum:
Julia Kostrzewska, Dominika Iwanowska, Kamila Borys,
Eryk Majchrowski, Krzysztof Bielawski, Adam Trochim
i Jakub Kondrat. Narrację prowadził Maciej Kiemiesz (II
Tm), piosenkę wykonał Mateusz Gajlewicz (kl. II Tfi).
Oprawą muzyczną zajął się Kacper Babynko (kl. IV Tm).
Dekorację wykonały uczennice klasy IV Tfi: Klaudia
Biziuk i Klaudia Pawełko pod kierunkiem Pani Elwiry
Zabłockiej. Dodatkowo z inicjatywy tej ostatniej uczennice przygotowały wystawę pn. „100 kobiet na 100-lecie
Niepodległej Polski i praw kobiet".
Grzegorz Zalewski, dyrektor ZSZ w Sokółce

Uroczystość w SOSW

Stulecie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości to wyjątkowy czas w
historii naszej Ojczyzny. Z tej okazji, 9 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta
akademia, w której uczestniczyła cała społeczność Ośrodka. Nasi uczniowie, zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, przedstawiający kluczowe momenty walki Polaków o
niepodległość. Młodzież ze słowami pieśni patriotycznych na ustach, w dostojnej oprawie biało-czerwonych barw narodowych, oddała hołd poległym, często bezimiennym,
bohaterom. Dzięki ich odwadze, dziś z dumą mówimy w ojczystym języku, żyjemy w
wolnej Polsce. I.Gieniusz, M. Mróz, A. Gieniusz
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„Na Zawsze Niepodległa”

SZKOŁA W BABIKACH DLA NIEPODLEGŁEJ
Szkoła Podstawowa im.
A. Mickiewicza w Babikach jak
większość szkół w Polsce włączyła się do akcji bicia rekordu dla
NIEPODLEGŁEJ. Z tej okazji 9
listopada długo zapadnie w naszej pamięci. Cały dzień został
zaplanowany w taki sposób, aby
wszyscy poczuli ducha patriotyzmu. Uroczystości rozpoczęły
się o godz. 11.00 pani Agnieszka
Kukisz Dyrektor Szkoły przywitała wszystkich zaproszonych gości
oraz całą społeczność szkolną. W
dalszej części uczniowie ustawili
się do żywej flagi z biało-czer-

wonymi czapeczkami na głowie,
dokładnie o godz. 11.11 wszyscy
odśpiewaliśmy hymn jednocześnie włączając się do bicia rekordu
dla NIEPODLEGŁEJ. Następnie
uczniowie klas starszych zaprezentowali akademię, która uzmysłowiła nam jakie mamy szczęście,
że możemy żyć w wolnym kraju.
Świętując 100. rocznicę niepodległości w naszej szkole odbyły się
liczne konkursy o charakterze patriotycznym: historyczny, recytatorski, wokalny, fotograficzny ph.
„Fotka dla Niepodległej”. Wszyscy
laureaci otrzymali nagrody ufun-

Uroczysta akademia
w ZSR w Sokółce
Młodzież i uczniowie ZSR w Sokółce zebrali
się na uroczystej akademii z okazji 100. Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Narodowego a następnie głos zabrała Pani Dyrektor
Anna Dorota Cilulko. Uczniowie mieli okazję
zaprezentować utwory Patriotyczne- każda klasa
zaśpiewała inny utwór. Można było usłyszeć takie
pieśni jak: „O mój rozmarynie”, „Rota’’, „Rozkwitały
Pąki Białych róż’’, „My Pierwsza brygada’’. K.Galej

dowane przez firmę „Agroma”,
Radę Rodziców SP w Babikach
oraz Dyrekcję Szkoły. Ostatni
punkt naszej uroczystości, jak
się okazało, najbardziej wyczekiwany przez dzieci to wspólna
degustacja tortu w barwach narodowych. Przed degustacją tortu
dla naszej kochanej OJCZYZNY
dzieci odśpiewały trzykrotnie
„Sto lat”. Ten dzień zostanie długo w naszej pamięci. Dziękuję
wszystkim za pomoc i uczestnictwo w tym wyjątkowym dla całej
POLSKI dniu. AK

Szkolny Test Historyczny
W czasie akademii z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, jaka odbyła się 8 listopada w LO im.
M. Kopernika w Sokółce ogłoszono wyniki Szkolnego Testu
Historycznego „Pierwsze lata niepodległości 1918-1921”. Test
odbył się 6 listopada. Wzięło w nim udział 222 uczniów sokólskiego liceum. W klasyfikacji klasowej I miejsce zajęła klasa I
B, II - kl. II BC a III - kl. III A. W rywalizacji indywidualnej
najlepiej wypadli: Konrad Piotr Rećko (kl. IA, I msc), Michał
Wróblewski (kl. II A, II msc), Hubert Hołubowicz (kl. II BC,
III msc), Dawid Kisiel (kl. I B, IV msc), Krystian Laszuk (kl. II
BC, V msc), Weronika Maria Słoma (kl. III A, VI msc), Adrian
Zubrzycki (kl. I B, VII msc), Wiktoria Chorąży (kl. II BC, VIII
msc), Justyna Szczesiul (kl. II A, IX msc) i Krzysztof Pawłowski
(kl. I A, X msc). J.Hlebowicz, LO w Sokółce

półka

8 listopada w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce podczas uroczystej wieczornicy patriotycznej
odbyło się podsumowanie projektu ph. „Na zawsze Niepodległa”. Inicjatywa była realizowana
w ramach Programu „Podlaskie
Lokalnie” dofinansowanego ze
środków programu FIO. Regionalnymi Operatorami Projektu są
Fundacja Okno Na Wschód oraz
Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej. Projekt realizowany był przez grupę
nieformalną, której patronem jest
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych
„Pod Skrzydłami”, we współpracy
ze Starostą Sokólskim, Stowarzyszeniem Historycznym im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej i SOSW
im. J. Korczaka w Sokółce. Wieczornica zorganizowana została
z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Uczestnicy projektu jako efekt
wspólnych działań teatralno-muzycznych przygotowali i zaprezentowali przed społecznością
Ośrodka i zaproszonymi gośćmi
montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej pt. „Gałązka
rozmarynu”. Uczestnikami byli
wychowankowie ośrodka – podopieczni stowarzyszenia „Pod
Skrzydłami”, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sokółce,
dyrektor ośrodka – Elżbieta Szomko, rodzice i nauczyciele. Podczas
wieczornicy zostały ogłoszone
również wyniki organizowanego
konkursu plastycznego ph. „Polska – moja Ojczyzna” oraz odbyło

się uroczyste wręczenie nagród i
dyplomów laureatom. Kolejnym
punktem programu był quiz dla
podopiecznych
Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”, w którym
uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat historii Polski i Odzyskania Niepodległości.
Wszyscy otrzymali nagrody. W
trakcie wieczornicy wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną z
działań projektowych. Na zakończenie realizacji beneficjenci projektu otrzymali pamiątki związane z projektem i słodki upominek.
W ramach realizowanego projektu ph. „Na zawsze Niepodległa”
beneficjenci poznali historię naszego kraju oraz związanych z nim
wydarzeń historycznych z okresu:
upadku Rzeczpospolitej i Odzyskania Niepodległości, poznali
sylwetkę Mars. Józefa Piłsudskiego oraz najważniejsze wydarzenia i postacie związane z tamtym okresem. Dzięki podjętym
działaniom wzrosła świadomość
obywatelska osób niepełnosprawnych na temat wyborów organizowanych w Polsce i znaczenia
frekwencji osób uczestniczących
w wyborach powszechnych. Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do zrealizowania projektu: Fundacja Okno
Na Wschód, Podlaski Instytut
Rzeczpospolitej Suwerennej, Piotr
Rećko – Starosta Sokólski, Elżbieta Szomko – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce, Stowarzyszenie
Historyczne im. Bohaterów Ziemi
Sokólskiej.
B.Boguszewska, M.Kulmaczewska

z KSIĄŻKAMI

Skaza „Małecki Robert” Wyd. Czwarta Strona
SĄ CIAŁA, NIE MA ZBRODNI. TYLKO KRZYK Z PRZESZŁOŚCI DOMAGA SIĘ PRAWDY.
Zimą 2018 roku ze skutego lodem jeziora zostają wyciągnięte zwłoki nastolatka. Patolog jest pewien, że śmierć chłopca nastąpiła w wyniku utonięcia. Znamion
przestępstwa nie nosi też ciało starszego, bezdomnego mężczyzny o nieustalonej tożsamości. Oba zgony łączy tylko mroźna noc. A to niestety za mało, by rozpocząć
śledztwo.
Jednak zdaniem komisarza Bernarda Grossa pytań w obu sprawach jest więcej niż odpowiedzi. I kiedy zacznie je zadawać, mieszkańcy pobliskiego miasteczka nabiorą
wody w usta. Gross przekonuje się z czasem, że ich milczenie to mur, za którym czają się duchy przeszłości.
Kluczem do odkrycia prawdy może okazać się wyjaśnienie starej sprawy tajemniczego zaginięcia…
Premiera: 05.09.2018 r.
Skaza to opowieść o dramacie, który zatruwa umysły, ale też o zbrodni, błędach i odkupieniu. O miłości, zemście i sprawiedliwości – niekiedy tak różnie pojmowanych.
Mroczny kryminał o piekle polskiej prowincji, rodziny i… policji. Małecki to autor, którego poznać powinien każdy fan gatunku. WOJCIECH CHMIELARZ
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100.

OBCHODY
ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI
SOKÓŁKA
W setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, w Sokółce na placu przed pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego,
kilkuset zebranych o godzinie
12.00 odśpiewało razem hymn narodowy w ramach ogólnopolskiej
akcji „Hymn dla Niepodległej”.
Zanim jednak padła komenda:
„Do hymnu”, uroczystości rozpoczęły się liturgią w cerkwi pw. św.
Aleksandra Newskiego, modlitwą
w meczecie w Bohonikach oraz
mszą św. w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce w
intencji naszej Ojczyzny. Po mszy
św. w Kolegiacie św. Antoniego
wierni, przedstawiciele lokalnych
władz i służb mundurowych oraz
poczty sztandarowe przeszli pod
pomnik Józefa Piłsudskiego przy
akompaniamencie Powiatowej
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z
Suchowoli. Na placu przed pomnikiem, po przywitaniu zgromadzonych gości oraz krótkim
występie Powiatowego Chóru
Młodzieżowego pod kierunkiem
Krzysztofa Zalewskiego, punktualnie o godzinie 12.00 odbyło się
uroczyste odśpiewanie Mazurka
Dąbrowskiego. Po hymnie zebrani na placu wypuścili w niebo
balony w barwach narodowych.
Głos zabrał Starosta Sokólski
Piotr Rećko oraz Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Apel Pamięci odczytał mjr Piotr Horsztyński. Wieńce pod pomnikiem
Marszałka J.Piłsudskiego złożyli:
w imieniu mieszkańców powiatu sokólskiego Starosta Sokólski
Piotr Rećko wraz z Członkami
Zarządu Powiatu Sokólskiego,
w imieniu mieszkańców miasta i gminy Sokółka Burmistrz
Sokółki Ewa Kulikowska wraz
z Zastępcą Adamem Kowalczukiem oraz przedstawicielami
Straży Miejskiej, przedstawiciele
koła powiatowego PiS, Krzysztof
Krasińśki Radny Sejmiku Województwa, Młodzieżowa Rada
Miejska w Sokółce, Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy wraz
z pracownikami, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie, Zespół
Szkół Zawodowych w Sokółce,
Inspektorat ZUS w Sokółce, Sołtysi Gminy Sokółka, pracownicy
Powiatowego Zespołu Doradz-
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twa Rolniczego w Sokółce, służby mundurowe, Nadleśnictwo
Krynki, Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Integracyjnymi nr 2
w Sokółce, Społeczność Szkoły
Podstawowej w Kamionce Starej, Niepubliczne Gimnazjum
w Sokółce ZDZ w Białymstoku,
Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki, Związek Tatarów
RP Oddział Bohoniki, Oddział
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sokółce, Jarosław Hołownia
NSZZ Solidarność Oświaty, organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Barka”, Polski Związek
Niewidomych, Polski Związek

Emerytów i Rencistów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja
Sokólski Fundusz Lokalny, Szkoła
Podstawowa w Starej Rozedrance,
Kibice „Sokół” Sokółka, w imieniu Harcerzy Hufca ZHP w Sokółce kwiaty złożyli komendant wraz
z zastępcą. Po złożeniu wieńców,
po raz kolejny krótki program
artystyczny zaprezentował Młodzieżowy Chór Powiatowy oraz
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce i Zespołu Szkół
Rolniczych. Utwór na trąbce „Ach
śpij kolego” wykonał Cezary Błażuk z Zespołu Szkół Rolniczych.
Na zakończenie uroczystości wystąpiła Powiatowa Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Suchowoli. Wartę honorową wystawił 10. Pułku
Ułanów Litewskich oraz harcerze.
EŁR
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KRYNKI

KUŹNICA
11 listopada odbyły się uroczyste Msze św, w intencji Ojczyzny. W
kuźnickim kościele przy błogosławieństwie dzieci najmłodsi otrzymali
kotyliony, chorągiew i tekst Hymnu Państwowego. O godz. 12.00 pierwszy raz w historii Kuźnicy z głośnika straży pożarnej rozległ się Hymn
Państwowy, który wszyscy odśpiewaliśmy. Po Mszy św. śpiewając pieśni patriotyczne przeszliśmy na cmentarz. Tam został odczytany przez
harcerzy Apel Poległych. O godz. 15.00 w GOKiS Kuźnica odbyła się
uroczysta inscenizacja słowno-muzyczna ph. „KU NIEPODLEGŁEJ" w
wykonaniu dzieci z Przedszkola w Kuźnicy oraz młodzieży lll kl. Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Kuźnicy. Frekwencja - pełna sala!
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy składa serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy mieli swój wkład w organizację trzydniowych uroczystości: Przedszkole w Kuźnicy,panie Bogusława Januszkiewicz oraz Agnieszka Kazberuk - Szkoła Podstawowa w Kuźnicy, 7.
kresowa DH, ks. Paweł Wysocki, Ks. Prob. Sylwester Szyluk.
Dzień wcześniej w ramach tegorocznych obchodów dzieci mogły
uczestniczyć w „Show balonowym”, a całe rodziny we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych przy ognisku.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy
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W Krynkach uroczystości
jubileuszowe rozpoczęły się modlitwami za Ojczyznę w świątyniach prawosławnej i katolickiej.
Uczestniczyły w nich poczty
sztandarowe OSP Krynki i ZSS
Krynki. Po Mszy Św. w kościele
Św. Anny wierni przeszli na cmentarz katolicki na grób Nieznanego
Żołnierza, by złożyć kwiaty, zapalić znicze i krótką modlitwą
przy grobie podziękować wszystkim walczącym o wolność kraju.
Główna uroczystość odbyła się
przy Placu Jagiellońskim i zgromadziła wielu mieszkańców Krynek i gości.
Z okazji stulecia Niepodległej odsłonięto i wyświęcono
pomnik – obelisk, poświęcony
pamięci, tych, którzy walczyli
o Polskę na przestrzeni dziejów
a zwłaszcza synom ziemi kryńskiej. Obelisk jest też symbolem
naszej wdzięczności za Wolność
i Niepodległość Ojczyzny. Autorem pomnika jest artysta plastyk
Zbigniew Wasiluk. Wyświęcenia
dokonali proboszczowie parafii:
rzymskokatolickiej – ks. Marek
Wiśniewski i prawosławnej – ks.
Piotr Charytoniuk. Po przemó-

wieniu Burmistrza Krynek Jolanty Gudalewskiej o godz 12.00
odśpiewaliśmy hymn państwowy
a tym samym włączyliśmy się do
akcji „Cała Polska śpiewa hymn”.
Pani burmistrz wręczyła szczególnie zasłużonym flagi od prezydenta i pamiątkową publikację,
wydaną z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przedstawiciele instytucji działających
na terenie naszej gminy złożyli
wieńce pod pomnikiem zaś dzieci z ZSS w Krynkach pod kierunkiem wychowawczyni Jolanty Pul
śpiewem zakończyły uroczystości
przy pomniku.
Dalsza część świętowania jubileuszu odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Miłym zaskoczeniem była duża frekwencja
– pokazuje to, jak ważne jest dla
Polaków Święto Niepodległości. Zaprezentowano widowisko
muzyczno-historyczne „Drogi
do wolności”, które dostarczyło
wielu wzruszeń zgromadzonej
publiczności. Widowisko zostało
przygotowane przez zespoły działające w GOK – Pogodna Jesień,
Exit, Kabaret Na Ławeczce i dzieci
i młodzież z ZSS w Krynkach. LJ
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Dąbrowa Białostocka
Obchody 100- lecia
Narodowego Święta Niepodległości
Obchody 100- lecia Narodowego Święta Niepodległości w
Dąbrowie Białostockiej Obchody
rozpoczęły się od mszy świętej
w kościele p.w. św. Stanisława B.
M. oraz Świętej liturgii w cerkwi
p.w. św. Jana Teologa w Dąbrowie
Białostockiej. Następnie złożono
kwiaty pod pomnikiem Józefa
Piłsudskiego. O godz. 11 odbył się
uroczysty koncert z Okazji Narodowego Święta Niepodległości,
na którym wystąpiła Młodzieżo-

wa Orkiestra Dęta, Zespół fletów
z M-GOK, Chór Seniora „Dąbrowianki”, Zespół „Ad Rem”, Zespół
„Solatium”. Montaż słowno – muzyczny przygotowali uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
Białostockiej. O historii Polski
i Jej drodze do niepodległości
przypomniał w przemówieniu
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
– Romuald Gromacki.

DOBRE STRONY POWIATU
9 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej rozpoczęli obchody święta Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Po przemowie pana dyrektora w ramach świętowania
100. rocznicy wspólnie odśpiewano 4-zwrotkowy hymn narodowy.
W kolejnej części wydarzenia sprzed lat przedstawili
uczniowie klasy 8a pod kierunkiem wychowawczyni Ewy Hakało. O oprawę muzyczną zadbał chórek
szkolny również przygotowany przez panią Ewę oraz
orkiestra szkolna pod kierunkiem pana Krzysztofa
Drzemickiego. Następnie kółko taneczne pod kierunkiem pani Barbary Wysockiej i Bogumiły Panasiewicz
zaprezentowało się w krakowiaku.
Tekst: Katarzyna Mojżyk, fot.: Jan Olechno

MGOK w Dąbrowie Białostockiej

Nasza droga do niepodległości
Wykłady „Nasza droga do niepodległości” W październiku i listopadzie Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej realizował wykłady, w których mogły wziąć
udział wszystkie zainteresowane osoby. Podczas wykładów
zostały przedstawione sylwetki regionalnych bohaterów oraz
historyczne wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości. Lokalny historyk włączył do współpracy młodzież z
dąbrowskiej szkoły. Dzieci uświetniały wykłady patriotycznymi pieśniami oraz wierszami o niepodległości. Wydarzenie
mogło być realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
MGOK w Dąbrowie Białostockiej
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Moja ulubiona postać z bajki
7 listopada w siedzibie Filii Bibliotecznej Nr 1 Biblioteki
Publicznej w Sokółce zostały
wręczone nagrody w konkursie
plastycznym pt. Moja ulubiona
postać z bajki. Komisja konkursowa w składzie: Alicja Chancewicz, Jolanta Paruk i Justyna Krawiel, miały do ocenienia 71 prac.
Po żarliwej dyskusji wyłoniono
zwycięzców. W kategorii klas

IV-VI wyróżnienia otrzymali –
Ernest Mariusz Brzosko, Dariusz
Górski, Iza Kowejsza, Maja Zyta
Parchanowicz, Emilia Górska i
Dawid Uliasz.
Gratulacje i podziękowania
złożyła nagrodzonym dyrektor
Biblioteki Publicznej – pani Joanna Bienasz. Laureaci t otrzymali
nagrody książkowe, a wszyscy na-

grodzeni i wyróżnieni dyplomy i
drobne upominki.
Biblioteka dziękuje wszystkim dzieciom biorącym udział
w konkursie za zaangażowanie
włożone w przygotowanie prac,
a nagrodzonym i wyróżnionym gratuluje.
Biblioteka zaprasza do
udziału w kolejnych konkursach,
zarówno plastycznych jak i literackich. Filia Biblioteczna Nr 1
zaprasza także do obejrzenia pokonkursowej wystawy w godzinach pracy biblioteki do końca
listopada 2018 r.
Filia Biblioteczna Nr 1
Biblioteki Publicznej w Sokółce

I-III były to – Zuzanna Domin,
Iga Małoń oraz Agnieszka Urban,
natomiast w kategorii klas IV-VI
były to – Natalia Białobłocka, Julia Andrejczyk i Julia Zubielik.
W związku z dużą ilością
świetnych prac komisja wyróżniła
12 prac.
Wyróżnienia otrzymali – w
klasach I-III – Małgorzata Wierzbicka, Karolina Olechno, Kacper
Puciłowski, Tymoteusz Sićko, Patrycja i Mateusz Kisiel. W klasach
REKLAMA

LIII Sesja Rady Powiatu

Ostatnia sesja obecnej Rady
Powiatu odbyła się 14 listopada. Rozpoczęło ją przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji oraz
sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie miedzy sesjami.
Rozpatrzono projekty uchwały w
sprawie zmiany uchwały w spra-

wie uchwalenia statutu Powiatu
Sokólskiego - tylko jeden członek zarządu będzie zatrudniony
na etacie; zmieniającą uchwałę w
sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym
Powiatu Sokólskiego i zwrotu
kosztów podróży służbowych.

Współpraca buduje

Składamy serdeczne podziękowania darczyńcom, organizatorkom akcji, dyrekcji ZSI, jak również wolontariuszom Złombol Żuliki.
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Przewodniczący Rady będzie zarabiał 2062 zł, dieta bez zmian,
podobnie nieetatowy członek
zarządu - 2165 zł, więcej otrzyma wiceprzewodniczący Rady
Powiatu oraz przewodniczący
komisji - 1950 zł (dotąd 1585 zł),
zaś mniej z-ca przewodniczącego
komisji - 800 zł (dotąd 1270 zł), a
także radny będący członkiem komisji - 500 zł (dotąd 587 zł) oraz
pozostali radni - 200 zł (dotąd 392
zł). Rozpatrzono także projekty
uchwały w sprawie: rozpatrzenia
skargi na Starostę Sokólskiego;
zmieniającą uchwałę w sprawie
emisji obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na
lata 2018-20133; zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2018.
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- 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

MB

Szkolne Koło „Jestem Wolontariuszem” pod
kierunkiem Elżbiety Szomko tradycyjnie nawiązało
współpracę ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce reprezentowaną przez
nauczycielki Justynę Holsztyńską-Szerejko i Renatę
Tołłoczko w ramach akcji „Pomoc Kubie”, do której
nauczycielki ZSI włączyły uczniów klas V-VIII ze
wsparciem swoich wychowawców. Ogromnym wkładem w przeprowadzanej akcji był udział sokólskich
wolontariuszy Złombol Żuliki, którzy spontanicznie
włączyli się w zbiórkę i pozyskali wiele artykułów od
sokólskich firm.
W trakcie trwania akcji odszedł od nas na zawsze
Kuba, który pozostanie w naszych sercach i pamięci. Podjęliśmy decyzję, że zebrane artykuły trafią do
dzieci potrzebujących m.in.: realizujących w naszej
placówce wczesne wspomaganie rozwoju jak również
przedszkolaków. E.Szomko

Sokółka, ul. Monte Cassino 12A
DOWÓZ tel. 573 257 189
Pizza / Pasta / Świeże sałatki / Desery

KUPIĘ MIESZKANIE
W SOKÓŁCE

tel. 574 861 857
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Posiedzenie Zarządu Powiatu
Zarząd wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia zasad przyznawania
i wysokości diet radnym Powiatu Sokólskiego i zwrotu
kosztów podróży służbowych.
Następnie, podjęto uchwały w
sprawie: projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Sokólskiego na lata 2019-2033.
Następnie, projektu uchwały
budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2019; zmiany uchwały w sprawie określenia zasad
użyczenia tabletów do użytku służbowego radnym Rady
Powiatu Sokólskiego; zmiany
budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2018. Zarząd przyjął in-

formację dotyczącą rozliczania
wykorzystania dotacji w roku
2018 przez Szkołę Policealna
dla Dorosłych w Sokółce ZDZ
w Białymstoku. W trakcie posiedzenia pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora ZSR
w Sokółce w sprawie zwiększe-

obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastruktura techniczną na odcinku Dąbrowa
Białostocka – Sokółka wraz
z obejściami miejscowości”.
Zarząd rozpatrzył wnioski:
Dyrektora ZSR w Sokółce o
dofinansowanie X Mistrzostw
Powiatu w Wyciskana Sztangi
Leżąc o Puchar Dyrektora ZSR
w Sokółce pod patronatem Starosty Sokólskiego, UKS Omega
Sokółka o ufundowanie medali
i pucharów uczestnikom VI
Maratonu Pływackiego „Płyniemy i pomagamy”; Zarządu
Rejonowego PZERiI w Sokółce o dofinansowanie organizacji Powiatowego Dnia Seniora;
UKS „Gladiator Sokółka” o dofinansowanie kosztów wyjazdu
na zawody w wyciskaniu sztangi leżąc do Złotoryi.
Piotr Białomyzy

Podaj Łap(k)ę!

Melisa - piękna sunia o
bursztynowych
oczach,
zabrana sprzed jednego z
sokólskich marketów, gdzie
prawdopodobnie ją porzucono. Dzieci się nie boi, w
stosunku do dorosłych na
początku zachowuje dystans. Jest średniej wielkości i szukamy dla niej przyjaznego, rodzinnego domu.

nia dodatków funkcyjnych wicedyrektorowi ZSR w Sokółce
i wicedyrektorowi ds. CKP w
Sokółce.
Następnie, zostało zawarte porozumienie z firmą Strabag Sp.
z oo. w sprawie uzgodnienia
warunków korzystania z dróg
powiatowych podczas realizacji kontraktu pn. „Budowa
i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi

Wiadomości ze Schroniska

Trufel to nie jest pies młody / Nie jest też pierwszej
urody / A jednak w sobie
coś ma / Czy ciepły kąt mu
to da? / Klapnięte uszko,
mądre oczka / I doświadczenia wokół otoczka / I
łapki krzywe i wielkie serce
/ Dla tych co smutni są i w
rozterce.

Tara młodziutka, ok. 5-miesięczna sunia, przywieziona
przez ludzi do których się
przybłąkała. Lgnie do ludzi
i trudno zrozumieć dlaczego jest u nas, może po prostu przestała być maleńkim
słodkim
szczeniakiem,
może się znudziła niczym
zabawka... teraz bardzo potrzebuje domu.

Trwa sprzedaż pięknych kalendarzy ze zdjęciami podopiecznych sokólskiego schroniska.
Chciałbyś mieć taki kalendarz i nas wesprzeć?
Nic prostszego: na nasze konto, wpłać darowiznę
(sugerowana kwota za format A4 to 30 zł), kalendarz możesz odebrać ze schroniska lub od naszej
wolontariuszki w Sokółce. Jeśli mieszkasz na drugim
końcu Polski, a wciąż chcesz nam pomóc, nasza wolontariuszka Elwira Zabłocka wyśle go po przesłaniu
dowodu wpłaty i adresu do wysyłki (koszt z wysyłką
35 zł).
Dane do przelewu: Fundacja Pomocy Zwierzętom VITA CANIS, KRS: 0000546063 Orłowicze
26, 16-100 Sokółka, nr konta 13 2030 0045 1110
0000 0404 5450, z dopiskiem - darowizna kalendarz

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

Fundacja Pomocy Zwierzętom VITA CANIS

Ewa Rajżewska-Bieszczad
z upoważnienia Fundacji Vita Canis

Mistrzostwa w piłce ręcznej dziewcząt
31.10. odbyły się Mistrzostwa Szkół Podnadgimnazjalnych o Puchar Starosty
Sokólskiego w Piłce Ręcznej
Dziewcząt. W turnieju uczestniczyły trzy drużyn z powiatu
sokólskiego. Podczas uroczystego zakończenia mistrzostw
trofea drużynowe i indywidualne ufundowane przez Powiat
Sokólski wręczył prezes klubu
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KS Szczypiorniak Dąbrowa
Białostocka Piotr Nakoneczny.
Składamy serdeczne podziękowania Powiatowi Sokólskiemu ze Starostą panem Piotrem
Recko na czele za patronowanie i ufundowanie pucharów i nagród indywidualnych
oraz Dyrekcji Zespołu Szkół
w Dąbrowie Białostockiej za
udostępnienie hali sportowej.

16 listopada 2018 r.

Wyniki: ZSR Sokółka – ZS
Dąbrowa Białostocka
2:25
(1:13), ZS Dąbrowa Białostocka – ZS Sokółka 22:0 (13:0),
ZS Sokółka – ZSR Sokółka 2:6
(1:3). Wyniki konkursów indywidualnych: Najskuteczniejsza
zawodniczka turnieju - Stypułkowska Julia (ZS Dąbrowa
Biał.), Najwszechstronniejsza

zawodniczka turnieju - Harasim Anna (ZSR Sokółka),
Najlepsza bramkarka turnieju
- Fiedorec Natalia (ZS Sokółka). Końcowe wyniki turnieju:
1. Zespół Szkół w Dąbrowie
Białostockiej, 2. Zespół Szkół
Rolniczych w Sokółce, 3. Zespół Szkół w Sokółce.

prawdziwe

prawdziwk
Killer Queen
To musi być jakiś mechanizm ewolucyjny, którego znaczenia nie odkryliśmy, ale
ludzie po prostu głupieją. W takcie rozmowy
coraz częściej ludzie nie odwołują się do argumentów faktu tylko do emocji i karty „bo
ja tak uważam”. Aż się nie dziwię, że niektórym wstyd za cały gatunek i zaczynają się
identyfikować jako taboret czy kosmita z Alfa
Centauri i Beta Karoten. Mam sąsiadkę, która
ubzdurała sobie, że jej kot również powinien
przejść na dietę wegańska. Mruczek po diecie z celulozowych placków tak osłabł, że nie
mógł polować na wróble i miał spady w swoich kocich bicepsach. Żal było patrzeć. Oczywiście, mamy takie prawo, że prędzej ciebie
zakują w kajdanki za deptanie mrówek niż za
głodzenie zwierzęcia. Dlatego poprosiłem o
pomoc znajomej wiedźmy.
Nie pisałem o niej wcześniej, ponieważ nie
wiedzieć czemu większość ludzi się jej boi.
Nawet Dziadek Kotleta, który opisuje jej osobowość jako „kawior, cygarety - nie brak i
etykiety”. Muffe nie była jednak taka straszna.
Zgodziła się pomóc za podrabianą butelkę
Moet et Chandon (oryginalny trunek był jej
zdaniem paskudny).
W ciągu dnia zakradliśmy się do mieszkania
okrutnej weganki. Było to emocjonujące jak
skradanie się do jaskini porośniętego mchem
trolla (Dziadek Kotleta ostatnio zaklinał się,
że widział wegan porośniętych mchem, grzybami, a nawet marchewką). Trochę się rozczarowałem, gdy zamiast różdżki dziewczyna
wyciągnęła wytrychy.
- O! Magiczne wytrychy! – wydedukowałem.
- Nie. Zwykłe – oznajmiła ze swoim uśmiechem Marii Antoniny.
Weszliśmy do środka. W pierwszej kolejności
udzieliliśmy kotu pierwszej pomocy za pomocą tuńczyka. Bardzo dużej ilości tuńczyka.
- Co teraz? Zaczarujesz kota tak, by ochrzanił
właścicielkę?
- Nie – znowu obdarzyła mnie uśmiechem
Marii Antoniny.
Poszedłem za nią do lodówki. Otworzyła drzwi i wyciągnęła fiolkę z tajemniczym
proszkiem.
- Aaa, rozumiem. Pewnie jakiś sproszkowany
nietoperz, czy coś…
- Nie – kolejny, ten sam uśmiech, który został
uwieczniony przez malarza – To jest środek
na przeczyszczenie.
Zawiedziony patrzyłem jak Muffe przyprawia
wszystko, co wegańskie.
- Nie rozumiem – powiedziałem, gdy opuściliśmy mieszkanie – Skończyłaś Uniwersytet
Magiczny w Londynie, a nie użyłaś ani jednego zaklęcia?
-Ty za to skończyłeś studia humanistyczne, a
jakoś nie zagrzewałeś nas do boju jakimś inspirującym wierszem – odparowała ze śmiechem.
- Punkt dla ciebie, ale wiesz mniej więcej o co
chcę zapytać.
- Och. Tak… Magia ułatwia, ale nie można
jej używać do wszystkiego. Inaczej człowiek
głupieje. Magia powinna wzbogacać życie, a
nie je zastępować.
- A nie ma to związku z tym, że tydzień temu
zamiast unieruchomić zaklęciem złodzieja
torebek to wysadziłaś go w taki sposób, że
została tylko ręka?
- Ha. Punkt dla ciebie.
Kamyk
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Omega wróciła z workiem medali

W sobotę, 10 listopada, zawodnicy UKS OMEGA Sokółka
wzięli udział w VII Międzynarodowych Mistrzostwach Michałowa w pływaniu z okazji 100.
ROCZNICY
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI. W zawodach startowało 387 zawodników,
w tym 26 z Omegi, z 18 klubów
sportowych z województwa podlaskiego, lubelskiego oraz dwa
kluby z Białorusi. Zawody były
rozgrywane w 6 kategoriach wiekowych: rocznik 2009 i młodsi,
2008, 2007, 2006, 2005-2004 oraz
2003 i starsi. Każdy zawodnik
miał prawo do 3 startów indywidualnych.
Pływacy z UKS OMEGA
Sokółka przygotowani przez trenerów Konrada Stackiewicza
oraz Rafała Czarneckiego zdobyli
w tej rywalizacji 23 medale - 15
złotych, 4 srebrne oraz 4 brązowe,
ustanawiając przy tym 6 nowych
rekordów klubu. W rankingu
drużynowym Omega zajęła 3.
miejsce.
W najmłodszej kat. wiekowej rocznik 2009 i młodsi z dobrej
strony pokazali się Michalina Hajduk oraz Alex Kuklicz. Michalina
zajęła 6. miejsce wyścigu na 50m

stylem klasycznym, zaś Alex był 5.
na 50m stylem grzbietowym.
W roczniku 2008 znakomicie zaprezentował się Sebastian
Michałowski, który zdominował
rywalizację wśród swoich rówieśników. Sebastian trzykrotnie
stawał na najwyższym stopniu
podium w wyścigach na 50m
styl. dowolnym, 50m styl. klas.
oraz 50m styl. motylkowym. We
wszystkich startach ustanowił
nowe rekordy klubu i zwyciężył w klasyfikacji na najlepszego
zawodnika w swoim roczniku /
suma punktów FINA za trzy starty/.
W roczniku 2007 bardzo dobre starty zaliczyli Łukasz Biziuk i
Dawid Uljasz. Łukasz zdobył brązowy medal w wyścigu na dystansie 100m styl. klas., natomiast Dawid zajął w tym wyścigu 5. msc.
W roczniku 2006 po raz kolejny
wspaniale spisały się Iga Kuklicz
i Oliwia Radel. Iga wywalczyła
złoto na 100m styl. zmiennym
oraz srebro na dystansie 100m
styl. klas. Była też 4. w rywalizacji
na 100m styl. dowolnym. Oliwka
Radel zaprezentowała się także z
bardzo dobrej strony, zwyciężając
trzykrotnie na dystansach 50m

SIŁOWNIA przy ZS w Sokółce

/ul. A. Mickiewicza 11/ zaprasza

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

styl. motylkowym i 50m - dowolnym i 50m grzbietowym. W
klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę w roczniku 2006 Iga zajęła
3. msc, Oliwka zaś był 4. Wśród
chłopców z tego rocznika z dobrej
strony pokazał się Michał Miszkin zajmując 5. msc w wyścigu na
50m styl. motylkowym.
W kategorii wiekowej 20052004 bardzo dobre starty zaliczyła Zuzanna Rogowicz zdobywając
złoty medal na dystansie 100m
styl. dowolnym oraz 2 brązowe
na dystansach 50m styl. motylkowym i 50m styl. dowolnym.
Wśród chłopców w tej kategorii
wiekowej dobre rezultaty i rekordy życiowe osiągnął Daniel
Mrozowicz. Zajął on 6. miejsce
w wyścigu na 50m styl. motylkowym oraz 7. na dystansie 50m
styl. dowolnym.
W kategorii wiekowej 2003
i starsi zawodnicy Omegi zdobyli najwięcej medali. Poza konkurencją w swoim roczniku była
Agnieszka Ancypo, wygrywając
wszystkie swoje starty. Agnieszka
zwyciężyła na dystansach 100m
styl. grzbietowym /ustanowiła
nowy rekord klubu/, 100m stylem dowolnym oraz 50m styl.
motylkowym. Zajęła ona 2. msc
w klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę w swojej kategorii. Wśród
dziewcząt do grona medalistek
dołączyła Julia Sołoniewicz i
Maja Garkowska. Julia zdobyła 2
złote medale na dystansach 50m
styl. dowolnym i 100m styl. motylkowym oraz srebrny w wyścigu
na 100m styl. zmiennym. Dzięki
tym osiągnięciom Julka była 3. w
klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę. Z brązowym medalem
na 100m styl. dowolnym wróciła
zaś do domu Maja Garkowska.
Wśród chłopców bardzo wysoki
poziom utrzymuje Eryk Michałowski, który zdobył 3 medale:

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.

złoto na 100m styl. klas. /nowy
rekord klubu/ i dwa srebra na
50m styl. klas. oraz 100m styl.
zmiennym /nowy rekord klubu/.
Eryk w klasyfikacji na najlepszego zawodnika w swojej kategorii
wiekowej zajął 5. msc.
Wiele emocji dostarczyły
wyścigi sztafet z kategorii open.
Sztafeta dziewcząt 4x50m styl.
zmiennym /A. Ancypo, J. Sołoniewicz, I. Kuklicz, Z. Rogowicz/
zdobyła zdobyła brązowy medal,
natomiast na zakończenie zawodów w wyścigu sztafet 4x50m styl.
dowolnym Omega w składzie: A.

UKS OMEGA Sokółka

BędzieSięDziało
17.11 Eko-warsztaty rodziców z dziećmi - tworzenie zabawek z
materiałów recyklingowych (korki, słomki, puszki, tektura, folia, itp.),
Muzeum Ziemi Sokólskiej, godz. 10.00, zapisy na FB lub pod nr tel. 504
155 037, 5 zł za rodzinę płatne na konto stowarzyszenia
18.11 Festiwal „Słowiański Zew na Ziemi Grodzieńskiej”, występ
zespołów: EXIT z Krynek, Solatium, punt z lokalnymi potrawami Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego, stoiska z rękodziełem
lokalnym, MGOK w Dąbrowie Białostockiej, godz. 15.00, wstęp wolny.
18.11 Wystawa fotografii „Na styku różnic”, budynek Dawnej Synagogi w Krynkach, ul. J. Piłsudskiego 5, godz. 11.00 , wstęp wolny
18.11 35. Wojewódzkie Spotkanie Rodzin Muzykujących oraz koncert The Consonance Trio, kino Sokół w Sokółce, godz.12.00
22.11. Spotkanie finałowe z Leszkiem Szczasnym /multimedialny
projekt fotograficzny/, sala GOK w Krynkach, godz. 17.00
24.11 Spotkanie autorskie i promocja książki Waldemara Smaszcza
pt. ,,Paderewski dla Niepodległej”, Kawiarnia ,,Lira”, godz. 14.00, wstęp
wolny
25.11 Spotkanie z twórczością pisarki i poetki Anny Markowej oraz
promocja pośmiertnie wydanej książki pt. ,,Śmierć”, Kawiarnia ,,Lira”,
godz. 14.00, wstęp wolny
3-4.12. Kiermasz ciast na rzecz Joanny Szyłak na zakup protezy, hol
Przedszkola nr 5 w Sokółce
8.12 Koncert dla dzieci ,,Mikołajkowe rozczochrane dźwięki”, Sokólski Ośrodek Kultury, godz. 10.00, bilety 20-29 zł
9.12 Spotkanie z poezją Leonardy Szubzdy i koncert zespołu ,,Uzależnienieni”, Kawiarnia ,,Lira”, godz. 17.00, wstęp wolny
Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza na wystawę fotografii
autorstwa grupy Urban Exploration Sokółka pt. „Wśród Setek Tysięcy
Kolorów”, która potrwa do końca listopada.
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Ancypo, J Sołniewicz, O. Radel,
Z. Rogowicz po pasjonującym
wyścigu zwyciężyła rywalizację
zdobywając złoty krążek.
Wielkie podziękowania należą się pozostałym zawodnikom
Omegi, którzy aktywnie włączyli
się w rywalizację: Karolina Miszkin, Julia Korolczuk, Zuzanna
Breczko, Olga Kozakiewicz, Jakub Ignatowicz, Wiktor Andraka,
Julia Andraka, Amelia Kukisz,
Jakub Boguszewski, Oliwia Ignatowicz, Marcel Nowik, Szymon
Krawiel.

Wydawca: Stowarzyszenie
"Towarzystwo Ziemia Sokólska"
Redakcja: ul. Białostocka 28
16 -100 Sokółka
redakcja@infosokolka.pl
www.infosokolka.pl
Redaktor naczelna: Aneta Tumiel
Nakład: 10 000 egzemplarzy

16 listopada 2018 r.

11

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!
12

16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie płatne

INFO Sokółka nr 130/2018

