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Wyprawki Czytelnicze czekają na 3-latki
Od września już ponad
13 tys. trzylatków z całej Polski
otrzymało Wyprawki Czytelnicze
w ramach kampanii społecznej
Instytutu Książki „Mała książka –
wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do częstego odwiedzania bibliotek i codziennego,
rodzinnego czytania z dzieckiem.

Każdy trzylatek, który przyjdzie do jednej z 3 tysięcy bibliotek
biorących udział w projekcie,
otrzyma w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą,
a w niej książkę „Pierwsze wiersze dla…”, czyli zbiór wierszy dla
dzieci autorstwa wybitnych pol-

skich poetów, pięknie zilustrowanym przez Ewę Kozyrę-Pawlak i
Pawła Pawlaka, broszurę dla rodziców „Książką połączeni, czyli
o roli czytania w życiu dziecka”,
która przypomina o korzyściach
wynikających z czytania oraz
Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Za każdą wizytę w
bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania.
Wyprawki Czytelnicze dla
trzylatków można odebrać w Filiach Bibliotecznych Biblioteki
Publicznej w Sokółce: Oddziale
dla Dzieci /ul. Sikorskiego 25/,
Filii Nr 1 /Os. Zielone 4/, Filii Nr
2 /ul. Broniewskiego 18/, Filii w
Starej Kamionce.

I Sesja Rady Powiatu Sokólskiego
Przed uroczystym rozpoczęciem I Sesji Rady Powiatu
Sokólskiego nowi radni otrzymali nominacje na radnego.
Zgodnie z art. 15, punkt 6, Ustawy o samorządzie powiatowym
„pierwszą sesję nowo wybranej
rady powiatu do czasu wyboru
przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny
obecny na sesji”, sesję otworzył
radny Kazimierz Łabieniec. Uroczyście odśpiewano hymn, następnie odczytano informację o
rezygnacji Adama Kowalczuka
z mandatu radnego. Osiemnastu nowych radnych przystąpiło do uroczystego ślubowania.
Radni wnieśli o rozszerzenie

porządku obrad o dodatkowe punkty, m.in. o wybór starosty, wicestarosty, członków
zarządu, powołanie komisji.
Powołano komisję skrutacyjną w
składzie: Aleksy Oleksza (przewodniczący), Krzysztof Pawłowski oraz Grzegorz Skórski.
W tajnym głosowaniu wybrano:
na Przewodniczącego Rady Powiatu – Krzysztofa Krasińskiego
(15 głosami), który po nominacji
przejął prowadzenie obrad, na
Wiceprzewodniczących – Łukasza Moździerskiego (15) i Tomasza Potapczyka (14 ). W głosowaniu na Starostę Sokólskiego,
jedyny kandydat – Piotr Rećko
otrzymał 14 głosów, tym samym

funkcję Starosty Sokólskiego będzie pełnił przez kolejną 5-letnią
kadencję. Stanowisko Wicestarosty objęła Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (15 głosów). Członkami
Zarządu Powiatu Sokólskiego
zostali: Jerzy Białomyzy (etatowy
Członek Zarządu - 14 głosów),
Kazimierz Łabieniec (14 ) i Romuald Gromacki (15 ).
Powołano również komisje
w nowym składzie. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
został Aleksy Oleksza, Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Wiesław
Hańczaruk, Przewodniczącym
Komisji Transportu, Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska
został Jerzy Karpienia, Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych został Grzegorz Skórski, Przewodniczącym
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
został Krzysztof Pawłowski, Przewodniczącym Komisji Ochrony
Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego został
Jarosław Sulik, Przewodniczącym
Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej został Jarosław Sylwester
Hołownia.

100 pytań na 100-lecie
NIEPODLEGŁOŚCI
5 listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika
w Sokółce odbył się etap pisemny
POWIATOWEGO KONKURSU „100 PYTAŃ NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI 1918
– 2018”. Celem konkursu było:
uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
kształtowanie poczucia własnej
tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej, pielęgnowanie
kulturowego dziedzictwa kraju w
związku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą z historii Polski,
geografii oraz historii sportu i
literatury polskiej. W konkursie
wzięło udział 73 uczestników z 10
szkół powiatu sokólskiego w kategoriach: „Młodzik” – kl. VI–VII
szkoły podstawowej – 10 uczniów,
„Junior” – kl. VIII szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum – 26
uczniów, „Żak” – uczniowie ze
szkół ponadgimnazjalnych – 37.
Po napisaniu testu uczniowie kl.
VIII szkoły podstawowej i kl. III
gimnazjum obejrzeli prezentację o aktualnych wydarzeniach i
sukcesach uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Sokółce oraz odbyli spacer
po szkole. Zainteresowani mogli
sprawdzić swoje umiejętności
na strzelnicy szkolnej. Liceum
Ogólnokształcące w Sokółce w
konkursie reprezentowali: Adam
Białous, Weronika Słoma, Marcin
Kulaszewicz, Karolina Znorko i
Michał Wróblewski. Jury konkursu w składzie: Danuta Lewczuk,
Małgorzata Kułakowska, Krystyna Możejko–Andryszczyk, Irena
Szymaniak, Dorota Dziakowska,
Bożena Marcińczyk oraz Andrzej
Dowgiert, przyznało nagrody
w poszczególnych kategoriach,
określonych w regulaminie Konkursu, następującym osobom:
KATEGORIA „MŁODZIK”: I
miejsce – Dominika Gasparewicz, ucz. SP w Dąbrowie Biał.,
II miejsce – Kamil Zajkowski, SP
nr 1 w Sokółce, III miejsce – Beata Pigiel, SP w Dąbrowie Biał.
Wyróżnienie - Jakub Piotrowski,

SP nr 3 w Sokółce. KATEGORIA
„JUNIOR”: I miejsce – Agnieszka
Chudziutko, SP w Dąbrowie Biał.,
II miejsce – Natalia Tochwin,
SP nr 1 w Sokółce, III miejsce
– Oliwia Zubrzycka, SP nr 1 w
Sokółce. Wyróżnienie: Gabriel
Baranowski, SP w Dąbrowie Biał.
KATEGORIA „ŻAK”: I miejsce –
Adam Białous, LO im. w Sokółce,
II miejsce – Paulina Oleńska, ZSR
w Sokółce, II miejsce – Artur Jerzy Małachwiej, ZSR Sokółce, III
miejsce – Weronika Słoma, LO
w Sokółce. Wyróżnienia: Mateusz Żamojtuk – LO w Suchowoli,
Juliusz Woronowicz, ZSZ w Sokółce, Bartosz Sienkiewicz, LO w
Dąbrowie Biał., Bartosz Kunicki,
ZS CKR w Janowie.
8 listopada podczas uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości, dyrektor Iwona Grzybowska i Anetta
Zubrzycka – Kierownik Referatu
Oświaty w Starostwie Powiatowym w Sokółce, wręczyły dyplomy i nagrody.
Szczególne
podziękowania składamy nauczycielom i
opiekunom za zaangażowanie i
zachęcenie uczniów do wzięcia
udziału w Powiatowym Konkursie „100 PYTAŃ na 100-lecie
NIEPODLEGŁOŚCI” z następujących placówek oświatowych:
Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w
Sokółce, Szkoły Podstawowej w
Geniuszach, Szkoły Podstawowej
w Dąbrowie Biał., LO w Sokółce,
LO w Suchowoli, LO w Dąbrowie
Biał., z Zespołu Szkół Rolniczych
w Sokółce, z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce oraz z Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.
Fundatorami nagród w
konkursie byli: Starosta Sokólski – pan Piotr Rećko, Burmistrz
Sokółki – pani Ewa Kulikowska,
Lokalna Grupa Działania „Szlak
Tatarski”.
Nagrodzonym gratulujemy,
a sponsorom dziękujemy za ufundowane nagrody.
Tekst na podst.: Danuta Lewczuk
Przewodnicząca Zespołu
ds. Promocji Szkoły LO w Sokółce

Tekst: E. Radkiewicz, fot.: A. Sielewicz
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Nabór kandydatów na kursy specjalistyczne
w ramach projektu pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”
Powiat Sokólski realizuje projekt
pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”. Jest on współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej i
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na
lata 2014–2020, Oś priorytetowa
III Kompetencje i Kwalifikacje,
Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,
Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF. Całkowita
wartość projektu wynosi 1 006 375
zł, z czego 956 056,25 zł pochodzi
z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020. Projekt realizowany
jest w okresie od 1.09.2017 r. do
30.06. 2019 r.
Biuro Projektu:
Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
pokój nr 64, tel. 85 711 08 21
fax 85 711 20 08.

Powiat Sokólski informuje,
że w związku z realizacją projektu pn.: „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności
podlaskiej
gospodarki, Poddziałanie 3.3.1
Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki – poza
ZIT BOF, z dn. 21 listopada 2018
r. ogłasza nabór kandydatów na
kursy specjalistyczne tj. kurs:
obsługi
koparko-ładowarki,
magazyniera z obsługą wózków
jezdniowych, kosmetyczny, fryzjerski, pilarza, specjalistyczny
kurs gotowania, spawacza, prawa jazdy kat. „B”, kombajnisty,
małej rachunkowości, obsługi
programów księgowych, dekoratorski, obsługi kas fiskalnych.

W naborze mogą wziąć udział
uczniowie szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Sokólski,
prowadzące kształcenie zawodowe, tj. Zespół Szkół Zawodowych
im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce,
Zespół Szkół Rolniczych im. mjr
Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce, Zespół Szkół w Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek
Szkolno–Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, spełniający warunki udziału w projekcie
określone Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr
444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dn. 19 stycznia 2018 r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014
- 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3

Kształcenie zawodowe młodzieży
na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1
Kształcenie zawodowe młodzieży
na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF,
zmienionej uchwałą Nr 459/2018 z
dnia 21 lutego 2018 r., uchwałą Nr
528/2018 z dn. 29 sierpnia 2018 r.
oraz uchwałą Nr 546/2018 z dn. 25
października 2018 r.
Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. Regulaminu do uczestnictwa w kursach
dopuszczeni zostaną w pierwszej
kolejności uczniowie, w przypadku
których kierunek kształcenia pokrywa się lub jest ściśle związany z
tematyką i charakterystyką kursu.
Warunkiem przystąpienia
do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem
dokumentów rekrutacyjnych tj:
- kwestionariusza osobowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do
Regulaminu;
- deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór określa załącznik nr
2 do Regulaminu;
- oświadczenia uczestnika/osoby

seria:
Folwark Talki

Folwark Talki (dziś kol. Talki,
gm. Nowy Dwór) powstał chyba w
XVIII wieku, bowiem spis z 1690
roku jeszcze go nie wymieniał. Brak
go także w spisie parafialnym z 1744
roku. Pojawił się zaś w 1775 roku w
źródle skarbowym gdzie zapisano w
parafii nowodworskiej: „dwór Talki,
jmp. Holszteyna”. Do dworu przynależała też wieś Sienkowce, a zapewne jej część bowiem do dóbr Siderka
należących do Chaleckiego również
należała wieś o tej nazwie. Chodzi tu
bez wątpienia o dzisiejsze Synkowce,
położone między Siderką a Talkami.
W 1784 roku pleban nowodworski
zapisał: „Talki folwark jmp. Zawistowskiego, między wschodem i
południem, ćwierć mili od Nowego
Dworu”. Zawistowski był właścicielem majątku Siderki, z którym Talki
graniczyły. Zapewne z tego powodu
zostały przez niego wykupione. W
1790 roku czytamy: „Siderka wjmp.
Szymona Zawistowskiego, cześnika
ziemi bielskiej, Talki folwark tegoż
wjp. cześnika, wieś Sienkowce” (Synkowce). Wynika z tego, że do pracy
na folwarku Talki zobowiązani byli
włościanie wsi Synkowce, która w
1790 roku liczyła 19 dymów. Szymon Zawistowski, cześnik bielski
(1776–92), brał udział w insurekcji
kościuszkowskiej. Podpisał Akces
sokólski. Był członkiem Deputacji

opr. Grzegorz Ryżewski*

Zdjęcie z 1815.

Opatrzenia. Po Szymonie majątek
odziedziczył syn – Ignacy, marszałek szlachty powiatu sokólskiego
w latach 1815-1818. Wzniósł on w
Siderce w latach 1819–1825 obecną
murowaną świątynię (jako cerkiew
unicką) wyświęconą 18 maja 1825 r.
w uroczystość Trójcy Przenajświętszej według kalendarza juliańskiego.
Majątek Siderka z folwarkiem Talki, o powierzchni 824 dziesięcin, po
Ignacym Zawistowskim, marszałku szlachty powiatu sokólskiego,
odziedziczyła wnuczka – hrabina
Zofia Łubieńska. W 1871 r. Łubieńska sprzedała majątek Rosjaninowi Arseniuszowi Winogradowowi,
urzędnikowi w randze radcy tytularnego. W 1890 roku zapisano,
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że majątek Siderka z folwarkami
Szostaki i Talki posiadał Arseniusz
Winogradow. Sam folwark liczył
wówczas 136 dziesięcin ziemi i należał do gminy (wołosti) Makowlany.
Przed I wojną światową folwark jest
zaznaczony na mapach, zaś spis z
1921 roku jak i mapy z okresu międzywojennego nie odnotowują tej
nazwy. Dziwi to bowiem Księga adresowa z 1930 roku wykazuje majątek ziemski Talki (281 ha) należący
do Jerzego Matuszyńskiego (był też
właścicielem majątku Nowy Dwór).
To samo źródło jako właścicielkę
majątku ziemskiego Siderka (652 ha)
wykazywało Olgę z Winogradowów
Matuszyńską, żonę Józefa Matuszyńskiego.

biorącej udział w realizacji projektu, którego wzór określa załączniku
nr 3 do Regulaminu.
- kopii świadectwa szkolnego za
rok szkolny poprzedzający złożenie
dokumentów rekrutacyjnych tj. za
rok szkolny 2017/2018 potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
dyrektora szkoły lub osobę przez
niego upoważnioną,
- ewentualnie kopii orzeczenia o
niepełnosprawności, kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia o chorobie
przewlekłej.
Termin składania dokumentów w naborze upływa dn. 30 listopada 2018 r.
Treść Regulamin rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie (ze zmianami) wraz z załącznikami do pobrania pod adresem:
http://sokolka-powiat.
pl/2018/11/21/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-kursy-specjalistyczne-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani/
MS

DawnaSokólszczyzna

Park Kulturowy Mielewszczyzna

Z okazji rocznicy 100-lecia Niepodległości miało miejsce
otwarcie Parku Kulturowego Mielewszczyzna (gm. Korycin),
ukazującego ponad 1000 lat historii tych ziem. Park zorganizowany na bazie wczesnośredniowiecznego grodziska otoczonego
palisadą, prezentuje różne etapy osadnicze tego terenu. A więc
wspominane grodzisko otoczone trzema wałami obronnymi
i dwoma fosami; XVI-XVII wiek strażnica funkcjonująca na
grodzisku; młyn, tartak, browar i karczma w XVIII wieku,
wiatrak w XIX wieku, a na przełomie XIX i XX wieku doszedł
dwór Zalcmanów z zabudowaniami folwarcznymi. To wszystko pokazane i opisane w nowoczesny sposób - multimedia,
plansze, tablice informacyjne, makiety, autentyczne eksponaty
i artefakty. Nasza Fundacja też dołożyła do tego małą cegiełkę:
wykopaliska na grodzisku, praca przy planszach, tablicach i
wystawach. Wiosną i latem to piękne i magiczne miejsce nad
Kumiałką będzie wyglądać cudownie!

*Główny Specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
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Działo się w Bibliotece
Pierwszy kwartał tego roku
szkolnego był niezwykle bogaty
w wydarzenia w Fili Bibliotecznej
w Starej Kamionce. We wrześniu
bibliotekę odwiedziły dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego z wychowawczynią Ewą
Lewoniewską. Mali czytelnicy
zapoznali się z pracą biblioteki, a
także z bohaterami historii Davida McKee „Elmer i melodia”. W
tym samym miesiącu bibliotekarka Marta Bielska odwiedziła
uczniów Szkoły Podstawowej w
St. Kamionce by z uczniami klas
I-III porozmawiać o literaturze
wojennej, adresowanej do dzieci.
Zajęcia ph. „Ludzie ludziom zgotowali ten los” oparte zostały na
książce pt. „Mirabelka” Cezarego
Harasimowicza. Uczniowie wysłuchali fragmentów dotyczących
wybuchu II wojny światowej oraz
tych związanych z osobą Ireny
Sendlerowej. Wspólnymi siłami
odpowiedzieli na pytania: Czym
jest miłość oraz czym jest wojna?
Na zakończenie powstało drzewko pamięci, składające się z odciśniętych dłoni uczestników. We
wrześniu zorganizowano również
spotkanie dla uczniów klasy „0”.
W jego trakcie dzieci mogły wysłuchać opowieści pt. „Kto przytuli Misia Tulisia?” Davida Mellinga, która przypadła do gustu
małym słuchaczom, a mówiła o
tym, jak ważna jest rola przytulania w życiu każdego. W październiku natomiast odbyły się kolejne
zajęcia z cyklu „Książka moim
przyjacielem”. Tradycyjnie wzięły
w niej udział dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego z wychowawczynią Ewą Lewoniewską.
Spotkanie obyło się pod hasłem:
„I kudłate i łaciate, pręgowane i
skrzydlate” i dotyczyło obchodzonego niedawno Dnia Zwierząt. Z
tej okazji przedszkolaki spotkały
się z królem wszystkich zwierząt
– lwem. W wielkim skupieniu
wysłuchały opowiadania Helen
Stephens pt.: „Jak schować lwa?”
Kiedy dzieci przekonały się, że
lepiej lwa nie trzymać w domu,
każde z nich wykonało swojego

własnego, kudłatego przyjaciela
z jesiennych liści. Klasa „0” natomiast w tym miesiącu obchodziła
Światowy Dzień Origami. Dzieci
miały okazję, wysłuchać wierszy
o tematyce jesiennej, autorstwa
Anny Bayer, a także wierszyka pt.
„Entliczek-pentliczek”, który był
doskonałym wprowadzeniem do
zadania plastycznego, jakim było
samodzielne wykonanie jabłuszka origami, pomysłu Elżbiety Janikowskiej – autorki książek dla
najmłodszych.
6 listopada bibliotekarka Filii Bibliotecznej w St. Kamionce
Marta Bielska na specjalne zaproszenie, odwiedziła dzieci z klasy
„0” tutejszej Szkoły Podstawowej
by wspólnie z małymi uczniami
i panią Anną Edytą Rećko świętować obchodzony w listopadzie
„Dzień Postaci z Bajek”. Dzieci
miały okazję obejrzeć książki
przyniesione przez panią bibliotekarkę z lubianymi przez wszystkie
dzieci postaciami. Nie obyło się
również bez czytania. Uwieńczeniem było wykonanie zakładek z
lubianymi bohaterami – Minionkami.
Ostatnim
listopadowym
wydarzeniem było spotkanie z
cyklu „Książka moim przyjacielem”, które odbyło się ph. „Proszę
państwa, oto miś” i poświęcone
zostało pluszowym przyjaciołom,
których święto przypada 25 listopada. Dzieci z uwagą wysłuchały
opowiadania biblioterapeutycznego „Szaruś – mały miś polarny” autorstwa Marty Stankiewicz,
z którego dowiedziały się, że nie
ważny jest wygląd zewnętrzny, ale
to, jaką jest się osobą, co pozwoliło zmierzyć się z trudnymi zagadnieniami jak inność, czy brak
akceptacji w grupie. Tradycyjnie
spotkanie zakończyło wykonanie
pracy plastycznej, której te matem
był miś. Serdecznie dziękujemy
dyrekcji, nauczycielom i uczniom
SP w St. Kamionce oraz Wiejskiemu Klubowi Kultury, w którego
pomieszczeniu odbyła się część
zajęć. tekst na podst.: Filia Biblio-

I sesja nowej Rady Miejskiej w Sokółce

21 listopada w Sokólskim Ośrodku Kultury odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Sokółce w kadencji 2018-2023. Radni wybrali przewodniczącego został nim Piotr Bujwicki. Pierwszym wiceprzewodniczącym został Andrzej Kirpsza, natomiast drugim wiceprzewodniczącym Jarosław Panasiuk. MB

1,7 mln dotacji

teczna w Starej Kamionce

Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie...
...ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca
do nas F. Edwards.
Dzięki pomysłowi naszej
Dyrektor pani Elżbiety Szomko nawiązaliśmy współpracę z
wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej Nr 51 w Białymstoku,
których 15 listopada mieliśmy
zaszczyt gościć w naszym ośrodku wraz z opiekunem Szkolnego
Koła Caritas panią Agnieszką
Perkowską. Głównym celem
szkolnego wolontariatu naszych
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gości jest aktywizowanie uczniów
do działań na rzecz środowiska
szkolnego. Wolontariat niesie ze
sobą wiele wartości dla naszych
uczniów w tym wychowawczych,
kształtujących kreatywność, odpowiedzialność a przede wszystkim uwrażliwia i otwiera nas na
potrzeby drugiego człowieka.
Wolontariusze ze szkoły z Białegostoku przywieźli ze sobą moc
upominków, które pozyskali od
ludzi dobrego serca i sponsorów.
Rzeczy miały być przekazane na

na modernizację sokólskich
pracowni szkolnych

Powiat sokólski otrzymał dotacje na modernizację pracowni do
praktycznej nauki zawodu w 2 sokólskich placówkach: Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół Rolniczych na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce. Dzięki dotacjom z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego w nowoczesny sprzęt zostaną
wyposażone pracownie kształcące uczniów w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz, technik rolnik, technik
mechanik oraz operator obrabiarek skrawających. Głównym celem projektu jest dopasowanie nauki zawodu do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Dofinansowanie, które na ten cel otrzyma powiat sokólski, wynosi 1,7
mln zł.
opr. Izabela Anna Czaplejewicz, źródło wrotapodlasia.pl

rzecz naszego przedszkolaczka
Kubusia, którego niestety już z
nami nie ma. Wobec tego dary
zostaną przekazane na rzecz potrzebujących dzieci z naszego
przedszkola oraz dzieci uczęszczających w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju w
naszym ośrodku. Organizatorzy
akcji: Elżbieta Szomko, Marta
Kawrygo-Leonowicz, Grażyna
Tymoszuk, Oliwia Burdynska-Bilmin
MKL, SOSW w Sokółce
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Praktyki na słonecznej Malcie
W ramach „Projektu PO
WER Staże zagraniczne szansą na
lepsze jutro. Praktyki na Malcie"
będącego częścią Europejskiego
Funduszu Społecznego i Funduszu Europejskiego „Wiedza
- Edukacja - Rozwój” w sobotę
17 listopada uczniowie Zespołu
Szkół Zawodowych w Sokółce
wyruszyli na Maltę. Na początek
była jazda autokarem z Sokółki do
Warszawy, stamtąd samolotem na
lotnisko Malta International Airport. Następnie uczestnicy eskapady z lotniska autokarem pojechali do miejscowości Birkirkara,
gdzie zostali zakwaterowani.
Bikkirkara to miasteczko
obecnie liczące nieco ponad 23
tys. mieszkańców, położone w

dolinie. Jednym z najważniejszych
zabytków miasta jest barokowa bazylika św. Heleny budowana w latach 1727-1782. Ciekawostką jest
też „Ta' Xindi Farmhouse”, czyli
budynek gospodarski z XVIII w.
związany z bogatą historią Malty.
W niedzielę 18 listopada uczestnicy projektu "Ponadnarodowa
mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
"Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro", zwiedzali stolicę Malty
- Valettę.
Stolica Malty położona na
półwyspie Sciberras pomiędzy

regionałki

dwiema zatokami: Grand Harbour i Marsamxett. Jest najdalej
wysuniętą na południe europejską stolicą. Valletta z 320 zabytkami, jest jednym z najbardziej
zagęszczonych obszarów zabytkowych na świecie. Znajduje się
na liście światowego dziedzictwa
UNESCO. Niekiedy nazywana
muzeum pod gołym niebem. Została wybrana Europejską Stolicą
Kultury 2018. Valletta jest najbardziej słoneczną miejscowością w
Europie. Valletta obejmuje w zasadzie całą wyspę i ma około 400
000 mieszkańców.
Koordynatorami projektu
i opiekunami uczniów są Aneta
Tymińska i Lech Czarnowicz.
tekst na podst. Grzegorz Zalewski,
dyrektor ZSZ w Sokółce

Maczki przyszły na placki. Do „Rolnika”
21 listopada odwiedziły nas „Maczki”
z Przedszkola nr 5 w
Sokółce, pod opieką pań
Anny Klim i Barbary
Chmielewskiej w ramach
realizowanego
przez
przedszkole
Projektu
Międzynarodowego „Tradycja Naszego Regionu”.
Przy pomocy starszych
kolegów
przygotowały
potrawy naszego regionu,
były to placki ziemniaczane i ciastka podlaskie.
ZSR w Sokółce,
fot.: T. Otoka

półka

Jan K. Piasecki - „Cegiełki”

Na „Cegiełki” składa się 11
opowiadań, z których każde stanowi osobną, zamkniętą formę.
To, co je scala, to miejsce opisywanych zdarzeń, czyli okolice Sokółki na Podlasiu, gdzie żyją bohaterowie opowiadań Piaseckiego.
Bohater książki, pisarz-poeta, przybysz z miasta, poszukując swojego miejsca na ziemi i
pomysłu na życie, decyduje się na
diametralną zmianę – sprzedaje
mieszkanie w Warszawie i kupuje gospodarstwo na odległym od
stolicy Podlasiu, na przysłowiowym końcu świata.
Nikt z „tutejszych” nie kryje
swojego zdziwienia, a właściwie
podejrzliwości wobec przybysza:
„Dla nich jestem inny. Jakbym
spadł z Księżyca. Inaczej się ubieram, mówię bez wschodniego
akcentu, ale przede wszystkim
– co tutaj robię? Gospodarstwo
dla przyjemności kupiłem? Będę
uprawiał dwa hektary łąk, krzaki,
jeziorka i las? To im się w głowie
nie mieści. Tu nikt dla przyjemności nie siedzi”.
Odnajdziemy tu całą galerię
postaci, wrażliwców, cwaniaków,
miejscowych pijaczków, ludzi zasiedziałych na tym terenie od pokoleń i takich jak on przybyszów z
kosmosu, którzy z różnym powodzeniem realizują swoje pomysły
porzucenia starego życia i rozpoczęcia wszystkiego od nowa.
Czy bohater odnajdzie się
w nowych warunkach? Czy uda
mu się wrosnąć w miejscową społeczność? I czy odnajdzie tu swoje
miejsce do życia?

O autorze:
Jan Krzysztof Piasecki (ur. 1949)
to autor kilku zbiorów wierszy „Z dala od was” (debiut, 1989),
„Wiersze wybrane” (1998), „Niepostrzeżenie się gaśnie” ( 2006) i
„To tylko ślady” (2014). Napisał
też zbiór opowiadań „Pierwsza
wiosenna i inne opowiadania”
(2003). Swoje utwory publikował
między innymi w „Twórczości”,
„Integracjach”, „Powściągliwości
i Pracy”, „Magazynie Literackim”, „Tekstualiach”, „Akancie”,
„Wyspie”. W Programie Drugim
Polskiego Radia w cyklu „Poezja przed Północą” czytane były
wiersze z tomu „To tylko ślady”.
Członek Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich. Urodził się w Szczecinie,
mieszkał w Warszawie, dziesięć lat
temu osiedlił się na podlaskiej wsi,
na Wzgórzach Sokolskich.
„Proza Jana Krzysztofa Piaseckiego jest egotyczna, skupiona
tak mocno na swym bohaterze –
narratorze, że wydaje się być na
granicy tego, co czytelnik jest w
stanie akceptować. A jednak trudno się od niej oderwać. A to za
sprawą niezwykle silnego zmysłu
obserwacji, umiejętności chwytania i notowania drobiazgów:
zachowań, dialogów, czynności,
obyczajów, przedmiotów. Piasecki potrafi budować z drobiazgów,
z tytułowych cegiełek, z bocznych
wątków, szczegółów, szczególików, impresji. Robi to w sposób
niezwykle plastyczny, obrazowy i
interesujący”. /Jan Strękowski/
„Bohater „Cegiełek” żyje w takim mikroświecie, który stanowi doskonałe odbicie procesów i
stosunków zachodzących w szerszej perspektywie socjologicznej.
Konflikty, antagonizmy, obrazy
z przeszłości, kłopoty niszczące
ludzką wrażliwość obecne są u
Piaseckiego jakby w szczególnym
powiększeniu, ale to wszystko powiązane jest trwałymi spotami z
szeroką historią, tradycją i kulturą. Dzięki temu lepiej można dostrzec i zrozumieć zawiły i często
kręty bieg ludzkich losów”. /Wojciech Kaliszewski/
Wydawnictwo: Biblioteka Słów

z KSIĄŻKAMI

„Zaczekaj na mnie” Lidia Liszewska, Robert Kornacki Wyd. Poznańskie
Po burzliwym rozstaniu Matyldzie został tylko jeden list, który czekał w skrzynce od roku. Zawarte w nim wyjaśnienia Kosmy wszystko komplikują,
bo przez ten czas życie kobiety całkowicie się zmieniło. Jej nową codzienność wypełnia samotne macierzyństwo i powracające myśli o ukochanym. Czy
Matylda będzie nadal na niego czekać, gdy obok pojawi się inny mężczyzna?
Kosma musi teraz poświęcić wszystkie swoje siły na walkę o własne zdrowie. Jak pogodzi porywczy temperament z przestrzeganiem zaleceń lekarzy?
Czy drogi tych dwojga jeszcze się zejdą?
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Organizatorami imprezy, w
której udział wzięło ok. 800 osób
w tym młodzież z całego powiatu,
nauczyciele i samorządowcy, byli:
Starosta Sokólski oraz Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia Sokólska”. Przed Biegiem uczestnicy
razem odśpiewali Hymn Polski i
wypuścili w niebo biało-czerwone
balony. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mieli do pokonania dystans 1200 metrów, w
trzech kategoriach wiekowych. W
symbolicznym biegu na dystansie
1918 Metrów Wolności rywalizowali uczniowie szkół średnich,
a także Starosta Sokólski Piotr
Rećko wraz z małżonką Edytą,
Wicestarosta Jerzy Białomyzy i
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sokółce Daniel Supronik. W
kategorii Open 2 x 1918 metrów
wystartowało ok. 50 zawodników.
Każdy zawodnik otrzymał okolicznościową koszulkę i medal.
Poza uczczeniem 100. rocznicy
Niepodległości Polski, bieg miał
jeszcze jeden cel – zebranie jak
największej kwoty na protezę dla
Joanny Szyłak*.

Wsparcie finansowe Biegu:

Zarząd Powiatu Sokólskiego;
„Biasona” Marek Bruzgo; Zakład
Wyrobów Gumowych "GENES"
Eugeniusz Mieczkowski; Gospodarstwo Ogrodnicze Wilczewscy
Jerzy Wilczewski; Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KAMPOL Barbara Szymczyk; Ateliers
Klimowicz - Karol Klimowicz;
Usługi Drogowe Krzysztof Błahuszewski; Max Dent Stomatologia Beata Breczko; Naprawa
Aut Powypadkowych KAWETA
Mariusz Woronowicz; „Biuro
Serwis” Marcin Dylewski; Usługi Transportowe TRANS-HAN
Wojciech Czaplejewicz, Zakład
Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.j.
Irena i Kazimierz Rupińscy;

Wsparcie rzeczowe Biegu:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce (bigos), Zespół Szkół w Sokółce (grochówka
i herbata), Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce (słodki poczęstunek), Zespół Szkół Zawodowych
w Sokółce (ciasta), Uczniowski
Klub Sportowy „Boxing Sokółka”
(ciasta), Zespół Szkół w Dąbrowie
Białostockiej (herbata), KRYNKA Sp. z. o. o. (woda), Sokólski
Ośrodek Kultury (scena), High
Power Mariusz Bienasz (barierki), Agencja Reklamowa „Piorun
Projekt” Artur Szoka (baner);

Podziękowania
za pomoc przy organizacji:

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Sokółce, Policja, ZOZ w Sokółce
(karetka), Pracownicy Starostwa
Powiatowego w Sokółce.
fot. P.A. Zalewska
A. Sielewicz
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WYNIKI

*Nasza cegiełka zbliżająca Joannę do protezy nogi

Przed Biegiem, zawsze skorzy do wsparcia potrzebujących, pracownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce pod przewodnictwem kierownika Mirosława Mikołajczyka zebrali aż 814,64 zł.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Sokółce połączyli siły z Zarządem Powiatu i Radnymi, i wraz z uczestnikami
Powiatowego Biegu Niepodległości udało się zebrać łącznie 2385,48 zł. AT
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Dystans 1200 m – uczniowie szkół podstawowych/gimnazjów. Rocznik 2009. Dziewczęta: 1. Monika Oświecińska, SP
w Dąbrowie Biał., 2. Amelia Bitiucka, UKS „Jedynka” Sokółka, 3. Martyna Pacewicz, SP 1 w Sokółce. Chłopcy: 1. Alex Kuklicz, SP 2 w Sokółce, 2. Kamil Rećko, SP 2 w Sokółce, 3. Kacper
Roszkowski, SP w Szudziałowie. Rocznik 2008. Dziewczęta:
1. Gabriela Łazuk, SP w Dąbrowie Biał., 2. Kinga Sacharkiewicz, SP w Szudziałowie, 3. Anna Zajko, SP w Dąbrowie
Biał. Chłopcy: 1. Dawid Skokowski, Dąbrowa Biał., 2. Szymon
Zabłocki, SP 1 w Sokółce, 3. Radosław Zubrzycki, SP 1 w Sokółce, Rocznik 2007. Dziewczęta: 1. Kornelia Malewicz, SP 1
w Sokółce, 2. Agnieszka Oświecińska, SP w Dąbrowie Biał., 3.
Monika Malicka, SP 2 w Sokółce. Chłopcy: 1. Jan Kaźmierowski, SP 2 w Sokółce, 2. Andrzej Wiśniewski, SP w Suchowoli,
3. Oskar Kondrat, SP 1 w Sokółce. Rocznik 2006 Dziewczęta: 1. Aleksandra Malinowska, SP 1 w Sokółce, 2. Wiktoria
Minkowska SP 2 w Sokółce, 3. Maja Dziewiątkowska, SP 2 w
Sokółce Chłopcy: 1. Konrad Rakus, SP w Suchowoli 2. Damian
Sacharkiewicz, SP w Szudziałowie, 3. Kacper Trochim, SP 3
w Sokółce. Rocznik 2005 Dziewczęta: 1. Martyna Karolczuk,
SP w Dąbrowie Biał., 2.Natalia Majtas, SP 1 w Sokółce, 3
Natalia Laskowska, SP w Dąbrowie Biał. Chłopcy: 1. Michał
Wiśniewski, SP w Suchowoli, 2. Damian Rudź, SP 2 w Sokółce,
3. Piotr Zajkowski, SP 1 w Sokółce. Rocznik 2004 Dziewczęta:
1. Julia Kułak, SP w Dąbrowie Biał., 2. Anna Szomko, SP w St.
Kamionce, 2. Martyna Sieńko, SP w Dąbrowie Biał. Chłopcy:
1. Bartłomiej Stefanowicz, SP w Janowie, 2. Dawid Żygieło,
SP 3 w Sokółce, 2. Sebastian Gieniusz, SP w Janowszczyźnie.
Rocznik 2003 Dziewczęta: 1. Elwira Halicka, LUKS Eurocentr
Suchowola, 2. Żaneta Hościło, LUKS Eurocentr Suchowola,
3. Agnieszka Ancypo, SP 3 w Sokółce. Chłopcy: 1. Krzysztof
Chociej, SP w Sidrze, 2. Julian Turel, SP w Suchowoli, 3. Jakub
Czajkowski, SP 1 w Sokółce. Dystans 1918 m – „1918 Metrów
Wolności” - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Rocznik
2002. Dziewczęta: 1. Natalia Fiedorec, ZS w Sokółce, 2. Magda
Tomaszewska, ZS w Suchowoli, 3. Gabriela Sawicka, ZS w
Suchowoli. Chłopcy: 1. Marcin Chojnacki, KS Szczypiorniak
Dąbrowa Biał., 2. Łukasz Kulikowski, ZS CKR w Janowie, 3.
Rafał Chodorski, ZS w Suchowoli. Rocznik 2001. Dziewczęta:
1. Gabriela Mozolewska, ZS w Sokółce, 2. Justyna Kiszluk, ZS
w Suchowoli, 2. Klaudia Łysik, ZSZ w Sokółce. Chłopcy: 1.
Mateusz Jatkowski, ZS CKR w Janowie, 2. Mateusz Bieluczyk,
ZS w Dąbrowie Biał., 3. Albert Kozioł, ZS w Suchowoli. Rocznik 2000. Dziewczęta: 1. Elwira Butkiewicz, ZS w Suchowoli
ex aequo Wiktoria Żylińska, ZS w Sokółce, 2. Justyna Kłoczko,
ZS w Dąbrowie Biał., 3. Aleksandra Jackiewicz, ZS w Sokółce.
Chłopcy: 1. Adrian Szymański, ZS CKR w Janowie, 2. Paweł
Boruch, KS Szczypiorniak Dąbrowa Biał., 3. Rafał Jaroszewicz, ZS w Suchowoli. Rocznik 1999. Dziewczęta: 1. Marta
Szymańska, ZSR w Sokółce, 2. Paulina Ragin, ZSR w Sokółce,
3. Monika Odyniec, ZSR w Sokółce. Chłopcy: 1. Maciej Pryzmont, ZS CKR w Janowie, 2. Łukasz Dzienis, 3. Marek Lisowski, ZSR w Sokółce. Roczniki 1998 i starsi Chłopcy: 1. Andrzej Świetlicki, SOSW w Sokółce, 2. Mateusz Dziadel, ZSZ w
Sokółce, 3. Maciej Baranowski, ZSZ w Sokółce. Dystans 3836
m – 2 x „1918 Metrów Wolności” – open. Roczniki 1998 i
młodsi Mężczyźni: 1. Mateusz Bieluczyk, ZS w Sokółce, 2.
Kacper Oleksza Szudziałowo, 3. Damian Hrybiński, Kuźnica.
Roczniki 1997–1993 Kobiety: 1. Jolanta Pietrasz Sokółka Mężczyźni: 1. Grzegorz Makal, Czarna Biał., 2. Kamil Pogorzelski,
Białystok. Roczniki 1992–1988 Mężczyźni: 1. Adam Supiński,
Pędziwiatr Białystok, 2. Piotr Kirpsza, Sokólski Klub Kolarski
„Sokół”, 3. Mariusz Bykowski. Roczniki 1987–1983 Kobiety:
1. Ilona Szwarc, Białostocki Klub Karate Kyokushin „Kanku”,
2. Magdalena Martens, Sokólska Grupa Biegowa Mężczyźni:
1. Tomasz Bałdan , 2 Piotr Bałdak Białystok, 3 Rafał Kowalkowski, Sokólski Klub Kolarski „Sokół”. Roczniki 1982–1978.
Kobiety: 1. Bożena Marcińczyk, UKS „Mikolo” w Sokółce, 2.
Agata Czaplejewicz, Sokółka, 2. Agata Paszko, Wierzchłowce.
Mężczyźni: 1. Łukasz Kosiorek, 2. Outdoor Białystok, Krzysztof Baraniuk, Sokółka, 3. Krzysztof Bach, Szudziałowo. Roczniki 1977–1973 Kobiety: 1. Marta Nobert, Sokólska Grupa
Biegowa, 2. Aniela Kierzkowska, Białystok, 2. Anna Kuklicz,
ZSR w Sokółce, 3. UKS Omega Sokółka. Mężczyźni: 1. Stanisław Marchiel, ZS w Sokółce, UKS „Mikolo” w Sokółce. 2.
Marcin Kierzkowski, Białostocka Sekta Biegaczy , 3. Dariusz
Kochmański, Dąbrowa Biał. Roczniki 1972–1968 Kobiety: 1.
Beata Baranowska, Sokólska Grupa Biegowa Mężczyźni: 1.
Daniel Bochenko, Brzozowo, 2. Adam Nowicki, Biegostok , 3.
Andrzej Szumiło, Gliniszcze Wielkie, ZSR w Sokółce. Roczniki
1967–1963 Mężczyźni: 1. Grzegorz Chalecki, Suwałki, 2. Romuald Borys. Roczniki 1962–1958 Mężczyźni: 1. Dariusz Safiejko, Pędziwiatr Białystok, 2. Mirosław Grabowicz, Sokólska
Grupa Biegowa, 3. Zbigniew Kazimierowicz. ZS w Sokółka.
Roczniki 1957 i starsi 1. Włodzimierz Żak, Sokółka. Najmłodsza zawodniczka: Zofia Bach, SP w Szudziałowie; Najmłodszy zawodnik: Norbert Sawicki, SP w Suchowoli, Najstarsza
zawodniczka: Beata Baranowska, Sokólska Grupa Biegowa,
Najstarszy zawodnik biegu: Włodzimierz Żak, Sokółka.
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Dąbrowa Białostocka
Program Współpracy
Gminy z Organizacjami
Pozarządowymi - ZAPROSZENIE
Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, do wzięcia udziału
w konsultacjach projektu uchwały
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na rok 2019.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są w wersji elektronicznej

na stronie http://www.dabrowa-bial.pl/ oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej,
ul. Solidarności 1 u Koordynatora
ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi, I piętro, pokój
nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 29 listopada
2018 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub
w siedzibie Urzędu, I piętro, pok.
17.

DOBRE STRONY POWIATU
Strażacy mają nowy sprzęt
14 listopada w jednostce
OSP w Kamiennej Starej odbyło
się uroczyste przekazanie sprzętu. Pięć jednostek OSP z gminy
Dąbrowa Białostocka otrzymało między innymi motopompę szlamową do wody brudnej,
wentylator oddymiający, sprzęt
do zabezpieczania miejsca wy-

padku drogowego w postaci
świateł ostrzegawczych, znaków
informujących i pachołków drogowych oraz odzież specjalistyczną. Nabycie sprzętu o wartości
około 40 tysięcy było możliwe
dzięki otrzymaniu dotacji z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego oraz Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego.
Urząd Miejski
w Dąbrowie Białostockiej

Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.

Dialog pokoleń. Słowa ocalone
od zapomnienia
20 listopada uczniowie
Szkoły Podstawowej oraz trzecich klas gimnazjum w Dąbrowie
Białostockiej odwiedzili Uniwersytet Warszawski. Młodzież
naszej szkoły została zaproszona
przez Towarzystwo Kultury Języka, Instytut Języka Polskiego
oraz Fundację Języka Polskiego
na wernisaż wystawy pt. „Dialog
pokoleń. Słowa ocalone od zapomnienia”.
W
ramach
spotkania
uczniowie uczestniczyli w wykładzie prof. dra hab. Józefa Porayskiego pt. „Co to znaczy mówić
i pisać poprawnie?”. Młodzież
miała okazję zobaczyć, jak wygląda wykład na studiach oraz sale
w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkową
atrakcją był pobyt w Centrum
Pieniądza NBP, gdzie uczniowie

mogli potrzymać w dłoni sztabkę
złota oraz wydrukować banknot
ze swoim nazwiskiem. Ważnym
punktem pobytu był wernisaż wystawy pt. „Dialog pokoleń. Słowa
ocalone od zapomnienia”, na którym uczniowie mogli dowiedzieć
się, co znaczą słowa: „kotlina,
mogiłki, pedałówka, sójki, skwaroda”. Było nam niezmiernie miło,
gdy na wystawie zobaczyliśmy
fragmenty opisów słów, wykonane przez dyrektora naszej szkoły.
Niezwykle emocjonującym momentem było pisanie dyktanda,
w którym najlepiej wypadły dwie
nasze uczennice: Klaudia Nasiadko i Sylwia Sapkowska. Gratulujemy! Dziękujemy Instytutowi
Języka Polskiego Uniwersytetu
Warszawskiego za zaproszenie i
cenną lekcję języka polskiego.

Zawodniczki „Szczypiorniaka” w nowych strojach
Drużyna ZS w Dąbrowie Białostockiej oraz Klubu Sportowego Szczypiorniak składa serdeczne podziękowania
Zarządowi Powiatu Sokólskiego oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki za sfinansowanie strojów sportowych.
KS Szczypiorniak, ZS w Dąbrowie Białostockiej

Tekst i fot.: M. Szymańska

Koło Związku Emerytów
i Rencistów
oraz Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
w Dąbrowie Białostockiej
zapraszają
25 listopada - niedziela
kino Lotos
godz. 13.00
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14 listopada na hali sportowej przy ZS w Sokółce odbyła
się IV Szkolna Spartakiada ,,Aktywniej Razem”.Uczestnikami tej
imprezy byli wychowankowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.
Jednym z celów imprezy było
wyzwalanie aktywności ruchowej
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz stworzenie uczestnikom możliwości przeżywania radości i dumy ze swoich osiągnięć
ruchowych. Patronat honorowy
nad imprezą sprawował Starosta
Sokólski Piotr Rećko, za co serdecznie dziękujemy.
Zgodnie z tradycją wydarzenie rozpoczął marsz przy hymnie
Spartakiady. Uroczystego otwar-

Spartakiada ,,Aktywniej Razem”

Synergiczne: Warsztat ~11~ Makijaże o jakich marzę
Ostatnie warsztaty Synergicznych prowadziła fantastyczna
Justyna Sienkiewicz, niezwykle
utalentowana Make up Artist,
która wykonuje makijaże na rożne okazje, od tych codziennych,
po ślubne i wieczorowe. Justyna
pracuje też przy pokazach mody i
przygotowuje modelki do sesji fotograficznych i pokazów (ostatnio
u Macieja Zienia).
Na warsztatach skupiłyśmy
się na makijażu, który robimy sobie na co dzień, nauczyłyśmy się
kolejnych kroków nakładania makijażu, tego dlaczego warto uży-

wać bazy, jak dobierać podkład,
jak go nanosić, jak kłaść korektor,
robić kreskę, umalować brwi, dobrać cienie, pędzle, gąbeczki, zrobić kontur twarzy, położyć rozjaśniacz i róż. Pracowałyśmy na
swoich kosmetykach, ale Justyna
powiedziała nam jak kupić dobre
zamienniki markowych produktów w sieciowych drogeriach.
Otrzymałyśmy mnóstwo rad i
wskazówek udanego makijażu, a
wszystko to w przyjaznej, ciepłej
atmosferze, bo Justyna okazała
się niezwykle otwartą, serdeczną
osobą, kobietą która może inspirować, bo wspaniale łączy bycie

mamą z własnym rozwojem i
pasją. Dziękujemy Ewelinie Kułakowskiej za pomysł, współorganizację i pomoc przy warsztatach
Justyna ukończyła Szkołę
Wizażu i Stylizacji, ale wciąż bierze udział w licznych kursach i
szkoleniach, by dalej się rozwijać,
bo jak sama mówi - ,,Makijaż to
sztuka, która odkrywa zalety twarzy, wydobywa to, co w urodzie
interesujące'', a mottem jej pracy
jest zdanie wypowiedziane przez
Sophie Loren - ,,Nic bardziej nie
czyni kobiety piękną, niż jej wiara
we własne piękno".

cia imprezy dokonała dyrektor
SOSW Elżbieta Szomko życząc
dobrej i bezpiecznej zabawy, a
prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” Beata Tur podkreśliła, że ważniejsza
od rywalizacji jest integracja oraz
wspólna zabawa.
Spartakiadę rozpoczęto od
zab wy przy muzyce, a rozgrzewkę przeprowadzili wolontariusze
Zespołu Szkół z klasy mundurowej. Niewątpliwą atrakcją były
„dmuchańce”. Wszystkie atrakcje
oblegane były przez dzieci, które
nie bacząc na zmęczenie bawiły się
pod czujnym okiem opiekunów.
W międzyczasie chętni uczniowie
rozegrali Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Ośrodka.
Niepokonanym w tej dyscyplinie
okazał się zwycięzca z ubiegłego
roku - Patryk, uczeń II klasy szkoły branżowej.
Organizatorzy zadbali nie
tylko o aktywność fizyczną uczestników, ale też o ich aktywność
umysłową. Mogli się oni zmierzyć
w grach planszowych i towarzyskich, podczas których uczyli się
zarówno wygrywania, jak i przegrywania z poszanowaniem przyjętych norm.
I tym razem wolontariusze
z Zespołu Szkół okazali się wspaniałymi towarzyszami zabawy
naszych uczniów. Ich nieocenione
podejście, umiejętności empatii,

tolerancji wytworzyły wspaniałą
atmosferę.
Za wspaniałą sportową postawę, każdy zawodnik otrzymał
pamiątkowy medal, a na zakończenie spartakiady wszyscy zawodnicy zostali poczęstowani
ciepłym posiłkiem i słodkim pączkiem.
Zabawa była wyjątkowa i z
pewnością na długo pozostanie w
pamięci uczestników a to wszystko
dzięki ludziom dobrej woli, którzy
finansowo wsparli wypożyczenie
,,dmuchańców”: Firma SATO
Sp. z o.o. Tomasz Chalimoniuk,
Mariusz Woronowicz Firma Kaweta, Katarzyna Wańczuk, Małgorzata Zarachowicz, Alicja i
Czesław Karasewicz, Małgorzata
i Mirosław Sewastianik, Andrzej
Puchalski Salon Meblowy.
Uczestnicy imprezy dziękują wszystkim, którzy swoją pracą
przyczynili się do tego, aby ta
impreza się odbyła: pani Dyrektor SOSW - Elżbiecie Szomko,
pani Prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” - Beacie Tur, p. Dorocie
Kozaczyńskiej, p. Elżbiecie Margielewicz, p. Lili Zajkowskiej, p.
Monice Mróz, p. Katarzynie Zalewskiej, p Zuzannie Szarkowskiej-Czeczko, opiekunowi Koła
Wolontariuszy i wolontariuszom z Zespołu Szkół w Sokółce.
tekst na podst. Dorota Kozaczyńska

REKLAMA

materiał: Ewa Bieszczad

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

Sukcesy na Memoriale W. Kikolskiego
15.11. odbył się VIII Podlaski
Memoriał im. Waldemara Kikolskiego w Biegach Przełajowych.
Organizatorem i gospodarzem
imprezy był Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy im. W. Kikolskiego w Białymstoku, który w
ten sposób uczcił pamięć swojego
patrona i zintegrował środowiska
uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Sportowe zmagania
przebiegały na antoniukowskiej
murawie. Zawodnicy wykazali
ogromne zaangażowanie i wolę
walki. Rywalizacja przebiegała we
wspaniałej atmosferze, zgodnie
z duchem fair play. Reprezentacja z naszej placówki pod opieką
trenerek Elżbiety Margielewicz i

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

Zuzanny Szarkowskiej-Czeczko
uczestniczyła w memoriale po raz
8. i wypadła znakomicie. Nasze
sukcesy: Agnieszka z kl. VII SPL
– I miejsce / 200 m, Justyna z kl.
VI SPL - I msc / 200 m, Sylwia z
kl. IIIGU - I msc /400 m, Artur z

INFO Sokółka nr 131/2018

kl. VII SPU - I msc / 200 m, Dawid z kl. V SPL - I msc / 200 m,
Mateusz z kl.VII SPL - I msc / 400
m. Organizatorom dziękujemy,
zwycięzcom gratulujemy!
Przewodnicząca KS „Sokół”
Olimpiad Specjalnych E.Margielewicz

KUPIĘ MIESZKANIE
W SOKÓŁCE

tel. 574 861 857
23 listopada 2018 r.
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Strzeleckie VISowanie

prawdziwe

ocenianych); Karabin bocznego
zapłonu kal. LR22, odległość 35
m. Ilość amunicji: 10 szt. (10 ocenianych); Strzelba gładkolufowa,
odległość 25m. Ilość amunicji: 5
szt. (5 ocenianych). Zawodnicy
musieli mieć ukończone 18 lat,
w przypadku niespełnienia kryterium wiekowego wymagana
zgoda i obecność opiekuna, bezwzględnie słuchać komend i poleceń prowadzących. Uczestnicy
zawodów mogli korzystać z broni i amunicji dostarczonej przez
organizatora zawodów.Pomimo
typowej listopadowej aury ilość
uczestników przerosła oczekiwa-

Pierwsze zawody strzeleckie „Strzeleckie VISowanie” na
pierwszej w powiecie sokólskim
strzelnicy sportowej VIS zlokalizowanej w Łozowie, w gminie
Dąbrowa Białostocka odbyły
się 18 listopada. Organizatorem
zawodów było Podlaskie stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim „VIS”.
Zawody odbyły się w następujących konkurencjach: Pistolet
centralnego zapłonu kal. 9×19;
Strzelanie z obu rąk, odległość 15
m. Ilość amunicji: 10 szt. (10 ocenianych); Karabin centralnego
zapłonu kal. 7.62x39, odległość
25 m. Ilość amunicji: 10 szt. (10

Podaj Łap(k)ę!

prawdziwk
Mister Miss

nia organizatorów. Strzelnica w
Łozowie powstała jesienią tego
roku i wciąż się ulepsza dzięki za-

angażowaniu właścicieli i członków Stowarzyszenia „VIS”.
Patrycja A. Zalewska

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

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

Wenus urodę ma, i nie ma
co do tego wątpliwości, że
jest z niej dama. Jest bardzo
młodą i towarzyską sunią i
wprawdzie nie wyłoniła się
z piany morskiej, a przywędrowała do nas z lasu pod
Szyndzielem.

Noa. Tego przepięknego,
młodego psa znaleziono
zaplątanego, bądź obwiązanego sznurkiem przy lasku
na poboczu pewnej wiejskiej drogi... Jest przyjazny,
zrównoważony.

Ewa Bieszczad
z upoważnienia Fundacji Vita Canis

6 mln zł pozyskane
na przebudowę dróg

Powiat Sokólski pozyskał z Rządowego
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
prawie 6 mln złotych na przebudowę: ulicy
Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B - 894 m - 2 950 942 zł - 5 901
884 zł, w tym kontynuacja budowy ścieżki
rowerowej przez ul. Targową; drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny - Ostrów
Południowy - Ostrów Nowy - Nowa Świdziałówka - Góranyna terenie Gmin Krynki
i Szudziałowo 7500 m - 3 000 000 zł - 6 000
000 zł. Starosta Sokólski Piotr Rećko: „Dzięki tym środkom kolejne kilometry dróg zrealizujemy dla naszych Mieszkańców”.

Policjanci uczyli technik samoobrony
W poniedziałek 19 listopada policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
Sokółce spotkali się w z najstarszymi uczniami Szkoły Podstawowej w Kuźnicy.
Spotkanie odbyło się na sali sportowej gdzie mundurowi zaprezentowali młodym
ludziom techniki samoobrony Następnie uczniowie powtarzali ćwiczenia pod
okiem Instruktora Taktyki i Technik Interwencyjnych. Szkolenie z zakresu samoobrony, zorganizowane zostało w ramach działań promujących służbę w Policji.
Wśród przećwiczonych sytuacji była m.in. obrona przed atakiem kijem, wyswobodzenie się z chwytu za włosy czy wyrwanie się z chwytu frontalnego za ubranie.
Po zakończonych zajęciach fizycznych, policjanci udzielali wszystkim zainteresowanym informacji dotyczącej doboru do służby.
opr. Izabela A. Czaplejewicz, źródło: sokolka.policja.gov.pl
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Szkolne Koło Wolontariatu SP2 w Sokółce,
z racji przypadającego w październiku Światowego Dnia Zwierząt, jak co roku zorganizowało
w szkole zbiórkę karmy, tekstyliów i zabawek na
rzecz Sokólskiego Schroniska dla Zwierząt. W tym
roku akcja cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Udało się zebrać 580 kg karmy, koce,
podkłady higieniczne oraz zabawki. Zebrane dary,
ze względu na tak dużą ilość, zostały przewiezione do schroniska w 2 turach, a towarzysząca temu
przedsięwzięciu młodzież miała ogromną przyjemność pospacerować z pieskami.
Szkolne Koło Wolontariatu SP
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce

Widząc salonik Eustachego pomyślałem, że starcza demencja zebrała
swoje żniwo. Kolejne kłosy poczytalności zostały zabrane od dziadka
Kotleta…
- Eeee… Dziadek?
- He, he, no?
Rozejrzałem się. Na ścianach wisiały
plakaty z różowymi kotkami i pieskami z dużymi oczami. Wyglądały jak
biedronkowe słodziaki. Oczy pełne
bólu, który zmienił się po pewnym
czasie w pustkę i brak nadziei.
- Mam za dużo pytań – podrapałem
się zakłopotany po głowie. Emeryt
siedział sobie spokojnie i malował
swoje długie paznokcie różowym
lakierem – Możesz mi jakoś tę całą
sytuację… no wiesz, wyjaśnić?
- Mówisz o manicure? – wypiął dumnie pierś – Robię po prostu najlepsze
brokatowe serduszka.
-To jest rzecz, której nigdy nie spodziewałem się usłyszeć od emeryta… - przyznałem – Co ty, dziadek,
na stare lata zachciało ci się być drag
queen?
- Drug qeen? Ja żadnych narkotyków
nie biorę – obruszył się – A zerknij na
zdjęcie w ramce przy lustrze.
Podszedłem do ściany i wytrzeszczyłem oczy. Na tle dziadkowego domu
stała modelka ubrana w gumiaki i
kufajkę dziadka. Oczywiście, w pozie która sugerowała wszystko poza
pracą na roli.
- Rozumiem. Przekształciłeś pokój w
salon piękności i czekasz na klientkę by ją upiększyć. A na sobie ćwiczysz…
- No coś ty. To jestem ja. To zdjęcie
z tamtego roku, tyle że mi chłopaki z
firmy przerobili w Foto-kurniku tak,
żebym wyglądał pięknie.
- Photo-Shopie – poprawiłem – ale
po co? I co to ma do malowania paznokci i tych plakatów…
- Ja się tak inspiruję – burknął – Udaję tajemniczą modelkę: Miss Bellę
Andżelikę – zaraz te swoje szpony
pomalowane odetnę, he, he. Nakleję
na sztuczną dłoń i wyślę na konkurs.
- Jaki konkurs?
- Czysta durnota jakaś. Konkurs na
najlepiej zrobiony manicure. No, ale
zarobić na tym można całkiem niezłą kasę, więc co roku wysyłam. A to,
że robi to tajemnicza modelka tylko
nadaje temu splendoru i sławy. He,
he… Zresztą, konkurs na najlepszy
makijaż też wygrałem. Wygładziłem
tylko gipsowy odlew swojej mordy.
Głupie te ludzie, na najlepiej pomalowany płot to konkursów nie robią,
a za ubrudzenie mordy w mące to
sypią dolarami. W Ameryce chcą mi
zrobić ruską linię perfum.
- Chyba rustykalną. Tak przy okazji,
po co chciałeś, żebym przyjechał?
- He, he. No jak to, po co? Każda modelka potrzebuje menagera…
Kamyk
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Płyniemy dla Joanny
W niedzielę, 2 grudnia, UKS
OMEGA Sokółka oraz OSiR w
Sokółce zapraszają wszystkich
chętnych do wzięcia udziału w V
Maratonie Pływackim pod Patronatem Starosty Sokólskiego
Piotra Rećko i Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej „Płyniemy
dla Joanny Szyłak”. Rozpoczęcie
imprezy planowane jest o godzinie 9.00, zakończenie o 14.00. W
trakcie maratonu będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na protezę dla Joanny Szyłak, mieszkanki
Sokółki, która niedawno przeszła
poważną operację.

Postaramy się pobić rekord
przepłyniętej długości przez
wszystkich zawodników /ok. 345
kilometrów/. Każdy uczestnik
może przepłynąć dowolną liczbę
długości basenu. Maksymalny
czas płynięcia to 1,5 godziny.
Dla uczestników przewidziano wiele nagród i niespodzianek: puchary dla najlepszych
trzech kobiet / mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych (0-10 lat, 11-14 lat, 15-30 lat,
31-40 lat, 41-50 lat, 51+), pamiątkowe dyplomy dla wszystkich
uczestników maratonu, pamiątkowe koszulki dla 100 pierwszych

uczestników maratonu, pamiątkowe medale dla wszystkich dzieci uczestniczących w maratonie.
Szukamy sponsora, który mógłby
zmobilizować uczestników Maratonu Pływackiego do przepłynięcia większego dystansu. Kilometr
za dowolną kwotę (obecny rekord
345 km). SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Regulamin dostępny na
http://www.infosokolka.pl/artykul,bijemy-rekord-i-pomagamy-3.
html
Konrad Stackiewicz,
prezes UKS OMEGA w Sokółce

Wyjazd podopiecznych „Pod Skrzydłami” do „12 Dębów”
18 listopada 17-osobowa
grupa podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób
Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce - pod opieką
swoich rodziców wyjechała na
2-tygodniowy turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Rekreacji,
Rehabilitacji i Wypoczynku „12
Dębów” w Zaździerzu koło Płocka. Wyjazd był możliwy dzięki
darowiźnie otrzymanej z Telewizji
Polskiej S.A. w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom”,
środków pozyskanych na Balu
Charytatywnym w 2018 r. oraz
dzięki zbiórce publicznej, a także
dzięki wsparciu Starosty Sokólskiego – Piotra Rećko, Burmistrza Dąbrowy Białostockiej –
Artura Gajlewicza i Burmistrza
– Romualda Gromackiego oraz
Burmistrza Suchowoli – Michała
Matyskiela.
Cel wyjazdu podopiecznych,
to podniesienie poziomu ich
funkcjonowania poprzez udzielenie wszechstronnej pomocy

BędzieSięDziało

rehabilitacyjno-terapeutycznej.
Każdy z podopiecznych korzysta
z wcześniej przygotowanego indywidualnego programu terapii i
zestawu zabiegów dostosowanych
do potrzeb. Podopieczni przebywający na turnusie korzystają z

SIŁOWNIA przy ZS w Sokółce

/ul. A. Mickiewicza 11/ zaprasza

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

pełnej oferty zabiegów i atrakcji
oferowanych przez ośrodek: kinezyterapia, integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, terapia
ręki, sala doświadczenia świata,
zajęcia z pedagogiem i psychologiem, zajęcia w basenie. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i
osobom wspierającym za pomoc
w zorganizowaniu 14-dniowego
turnusu w ośrodku specjalistycznym. Dziękujemy osobom zarządzającym ośrodkiem rehabilitacyjnym za udzielenie wsparcia
podopiecznym.

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.

24.11 Spotkanie autorskie i promocja książki Waldemara Smaszcza
pt. ,,Paderewski dla Niepodległej”, Kawiarnia ,,Lira”, godz. 14.00, wstęp
wolny
24.11 Dzień Seniora 2018 w Krynkach, występ zespołów tj. ,,Pogodna Jesień”, EXIT, kabaret ,,Na ławeczce”, sala GOK w Krynkach, godz.
15.00, wstęp wolny
24.11 Wróżby Andrzejkowe i marmurkowanie papieru, Muzeum
Ziemi Sokólskiej, godz. 11.00, wstęp wolny
25.11 Gminny Dzień Seniora w Janowie, Zielony Domek w Janowie, godz. 13.00
25.11 Spotkanie z twórczością pisarki i poetki Anny Markowej oraz
promocja książki pt. ,,Śmierć”, Kawiarnia ,,Lira”, godz. 14.00, wstęp wolny
25.11 Spektakl teatralny przedstawiający życie Rozalii Celakówny,
Kino ,,Lotos” w Dąbrowie Białostockiej, godz. 15.45, wstęp wolny
01.12 Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej na rzecz
OLUSIA, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Białymstoku, godz. 13.00
02.12 VI Charytatywny Maraton Pływacki ,,Płyniemy dla Joanny
Szyłak”, OSiR w Sokółce, godz. 9.00
02.12 Koncert charytatywny w Hary'm ,,Mikołajkowe granie dla
Olka”, Białystok, ul. Warszawska 29, koncerty i licytacje, godz. 18.30
wstęp wolny
3-4.12. Kiermasz ciast na rzecz Joanny Szyłak na zakup protezy, od
godz. 9.00 do 14.00, hol Przedszkola nr 5 w Sokółce
5.12 Licytacja prac najlepszych uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu ,,Artystycznie dla Olka”, Restauracja Prowincja w Supraślu, godz. 18.00, bilety 100 zł
6.12 Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69
lat, przy Starostwie Powiatowym w Sokółce, w godz. 9.00-17.00., rejestracja tel. 85 676 03 32, 85 676 13 22, online: wirtusplus.pl
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”
(do końca listopada).
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ZAWÓD Z PASJĄ
Rolnik, właściciel
gospodarstwa
rolnego, konstruktor
maszyn i urządzeń

Celem studiów na kierunku
Rolnictwo i agrobiznes jest przekazanie studentom wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy
niezbędnej do prowadzenia indywidualnego
gospodarstwa
rolnego, a także innych form
przedsiębiorczości i podejmowa-

to wypada mieć kierunkowe wykształcenie rolnicze. I tu zaczynają się problemy, bo wybór jest
dość duży, a uzyskanie wybranego poziomu wykształcenia zależy
m.in. od tego, ile możemy poświęcić na to czasu.
Jeśli mam wykształcenie
zdobyte na wyższej uczelni na
jednym z niżej wymienionych
kierunków, to jestem rolnikiem
„pełną gębą”. Są to kierunki studiów I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, których

nia zatrudnienia w sferze szeroko
pojętego agrobiznesu.
Przedmioty realizowane w
ramach programu studiów dostarczają kluczowej wiedzy z zakresu rolnictwa, pozwalają na
zrozumienie procesów zachodzących we współczesnym rolnictwie jako gałęzi gospodarki oraz
funkcjonowania gospodarstwa
rolnego jako podmiotu gospodarczego. Program studiów pierwszego stopnia pozwala nabyć
wiedzę i umiejętności niezbędne

temat
na czasie

fot.: pixabay.com

W każdym województwie
jest kilkanaście może nawet kilkadziesiąt szkół, w których uczniowie mogą zdobyć wykształcenie
rolnicze. Jednym jest to niezbędne, aby przejąć gospodarstwo po
rodzicach, inni chcą prowadzić
biznes, nabywając gospodarstwo
rolne, a jeszcze inni zdobywając
wiedzę w tej dziedzinie, zasilą kadry firm związanych swoim profilem z produkcją rolną i szeroko
pojętym rolnictwem.
Z roku na rok obserwuje się
zmniejszanie liczby szkół rolniczych i kierunków kształcenia w
tej branży. Czyżby zawód rolnika
przechodził do profesji zamkniętych? Czy będzie atrakcyjny tylko
dla osób chcących pracować w
firmach obsługujących rolników?
Na szczęście, jest jeszcze gdzie się
kształcić i zdobywać kwalifikacje.
Trzeba pamiętać, że potencjalny rolnik może przejąć gospodarstwo, chociaż nie ma wykształcenia rolniczego, wtedy gdy
ma:
- wykształcenie wyższe inne niż
rolnicze i co najmniej 3-letni staż
pracy w rolnictwie;
- wykształcenie średnie inne niż
rolnicze i co najmniej 3-letni staż
pracy w rolnictwie;
- wykształcenie podstawowe,
gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co
najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
Co z tym stażem pracy w gospodarstwie?
Kwestię stażu pracy w gospodarstwie rolnym reguluje art.
6 ust, 3 ustawy, zgodnie z którym
za staż pracy w rolnictwie uznaje
się okres, w którym osoba fizyczna:
- podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
- prowadziła działalność rolniczą
w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot
użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub
dzierżawy, lub
- była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie
umowy o pracę lub spółdzielczej
umowy o pracę, wykonując pracę
związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
- wykonywała pracę związana z
prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
- odbyła staż o którym mowa w
art.. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. 2008r. Nr 69, poz.
415 z późn. zm.), obejmując wykonywanie czynności związanych
z prowadzeniem działalności rolniczej.
Dobry rolnik to wykształcony rolnik
Jeśli chcesz być rolnikiem, a
zwłaszcza „młodym rolnikiem”,

ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego. Należą tu:
• rolnictwo;
• ogrodnictwo;
• weterynaria;
• technika rolnicza i leśna;
• zootechnika;
• architektura krajobrazu;
• rybactwo.
Jak zdobyć wyżej wskazane
wykształcenie rolnicze? To proste! Studiować! Gdzie? Tylko na
WSE!

do rozwiązywania różnorodnych
problemów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
i ogólnie działalności w sferze
agrobiznesu.
Oprócz wiedzy z zakresu
rolnictwa, absolwent posiada
kwalifikacje z zakresu ekonomii,
agrobiznesu, ze szczególnym
uwzględnieniem form specyficznych dla regionu, czyli rolnictwa
przyjaznego środowisku i agroturystyki. Umie oceniać i analizować działalność produkcyjną i
handlową. Absolwent jest przygotowany do zarządzania podmiotem gospodarczym w obszarze agrobiznesu, w tym do oceny,
analizy i podejmowania decyzji
dotyczących technicznych, ekonomicznych i finansowych aspektów planowania i organizowania
produkcji rolnej i działalności
firm agrobiznesu.
Absolwent jest przygotowany do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i
umiejętności, do uruchomienia i
prowadzenia własnej działalności
gospodarczej w sferze agrobiznesu, w tym w szczególności w
formie indywidualnego gospodarstwa rolnego, agroturystyki,
przedsiębiorstwa obsługującego
rolnictwo. Może również podejmować pracę w różnych jednostkach otoczenia rolnictwa,
w tym administracji publicznej,
przedsiębiorstwach przemysłu
spożywczego i obsługi rolnictwa,
bankach i jednostkach doradztwa
rolniczego.
Absolwenci mają możliwość
kontynuowania dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia (2-letnie magisterskie).
tekst: WSE
Ogłoszenie płatne
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