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Pyszności na kiermaszu
na rzecz Olusia
28.11.
zorganizowaliśmy
charytatywny kiermasz ciast i
gorących kanapek. W tym dniu
uczennice: Anna Harasim, Izabela Kościńska, Agnieszka Szamborska i Wioleta Gęślicka zbierały
datki do puszek na terapię komórkami macierzystymi Aleksandra
Sacharko, który cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i Zespół
West'a. Pyszne ciasta i kanapki
przygotowały przy wsparciu pani
Doroty Gudalewskiej i pani Anny
Giedzicz, zaś nad całą akcją czuwała pani pedagog Joanna Czaplińska i pani Jolanta Czyżewska.
Słodkości i gorące tosty cieszyły
się ogromnym powodzeniem i
dzięki temu uzbieraliśmy 736,22
zł! Pieniążki od razu po przelicze-

niu trafiły na konto Fundacji Mali
Wojownicy.
tekst na podst.: Wolontariat ZSR
w Sokółce, fot. T. Otoka

Od Redakcji:

Dzięki dziesiątkom takich
małych i większych akcji udało
się zebrać potrzebną kwotę 160
tys. zł i Oluś zostanie poddany
terapii w Bangoku. Wspaniała
wiadomość!

W ramach realizacji proj.
„Mała Książka Wielki Człowiek”,
na zaproszenie przedszkolaków
i nauczycieli ze SP w Janowszczyźnie, bibliotekarka Oddziału
dla Dzieci Biblioteki Publicznej
w Sokółce, Marta Wojewódzka-Szoda, przybyła do maluszków
na spotkanie pełne atrakcji. Po
zapoznaniu się z dziećmi i wychowawcami, przeczytała im
książeczkę i zachęciła do aktywnego słuchania i wspólnej zabawy.
Trzylatki, których rodzice wyrazili chęć udziału w projekcie otrzymały swoje pierwsze karty czytelnika i upominkowe książeczki. W
naszym rozumieniu jednak, dzięki projektowi zyskują zdecydowanie więcej. Kontakt z książką od
najmłodszych lat, przynosi wspaniałe owoce w całym dojrzałym
życiu.
Witamy w gronie naszych
czytelników!
Na zakończenie spotkania,
wszystkich czekała jeszcze jedna

Podlaskie spotkania
z Pisarzami
22 listopada uczennice kl.
III TE: Alicja Markowska, Karolina Kułakowska oraz Sylwia
Laskowska wraz z opiekunem p.
A. Hanczaruk, uczestniczyły w
konferencji organizowanej przez
Centrum Edukacji Nauczycieli w
Białymstoku.Tematem konferencji były m.in. podstawowe aspekty
prawa autorskiego. Jednocześnie

Książka przybyła do dzieci!

niespodzianka. Plecak bibliotekarki, z którym przybyła do
przedszkola, wypełniony był po
brzegi wspaniałymi książkami
ze zbiorów Oddziału dla Dzieci
BP. Wraz z panią przedszkolanką, dzieci wybrały książki, które chciałyby przeczytać i potem

wymienić na kolejne pozycje. Sądząc po zainteresowaniu młodych
adeptów czytelnictwa i ich uśmiechach, rozpoczynamy wspaniałą
współpracę z tą placówką. Dziękujemy dzieciom i nauczycielom
za gościnę!

nastąpiło podsumowanie 9. edycji
projektu czytelniczego „Podlaskie
spotkania z Pisarzami”, w którym
aktywnie uczestniczyliśmy. Nasze
uczennice otrzymały wyróżnienia

w konkursie „Czy znasz twórczość
Anny Kamińskiej?” Serdecznie
gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.

salezjańskich w Różanymstoku,
na czele z pocztem sztandarowym. Oprawę muzyczną stanowił
Chór i Orkiestra Różanostocka.
Przypomnijmy, że 24 listopada 1918 roku, po 52 latach, w
różanostockim kościele, po raz
pierwszy odprawiono Mszę Św.
w obrządku rzymsko-katolickim,
tym samym kościół różanostocki
powrócił do pierwotnych właścicieli i budowniczych świątyni wiernych wyznania rzymsko-ka-

tolickiego. Od 1866 do 1915 roku
zamieniony był na cerkiew prawosławną, a w latach 1915-1918
służył jako magazyn. Pierwszym
Proboszczem został ks. Witold
Sarosiek, ówczesny Wikariusz w
Dąbrowie Białostockiej. W 1919
roku na zaproszenie arcybiskupa
wileńskiego bł. Jerzego Matulewicza do Różanegostoku przybyli
Salezjanie.

tekst na podst.: Oddział dla Dzieci
i Młodzieży BPw Sokółce

ZSR w Sokółce

STULECIE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO
W RÓŻANYMSTOKU 1919–2019
W sobotę 24 listopada w
Różanymstoku, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa
na temat: Stulecie Towarzystwa
Salezjańskiego w Różanymstoku
1919-2019. Wzięło w niej udział
liczne grono znawców historii.
Konferencja otworzyła obchody
Stulecia Inspektorii Warszawskiej
Salezjanów, także Stulecia obecności Salezjanów w Różanymstoku. Obie rocznice przypadają w
2019 roku. Owocem konferencji
będzie publikacja książkowa za-
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wierająca wszystkie referaty wygłoszone tego dnia w Różanymstoku.
W niedzielę 25 listopada
podczas Mszy Św. w Różanostockim Sanktuarium dziękowaliśmy
Bogu za dar odzyskania świątyni,
dokładnie w setną rocznicę tegoż
wydarzenia! Mszy Św. przewodniczył ks. dr Andrzej Wujek SDB,
Przełożony Salezjańskiej Inspektorii Warszawskiej, do której należy Różanystok. Homilię wygłosił

ks. dr Tadeusz Krahel. We Mszy
Św. uczestniczyła także Siostra Inspektorka Lidia Strzelczyk CMW,
Przełożona Warszawskiej Inspektorii Sióstr Salezjanek. Wśród
licznie zgromadzonych wiernych
obecni byli przedstawiciele władz
samorządowych, na czele ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko
i Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej Arturem Gajlewiczem.
Uczestnikami uroczystości byli
także wychowankowie placówek

Źródło: http://www.rozanystok.pl/
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Nowe podręczniki wspomogą prowadzenie zajęć dodatkowych
i wyrównawczych w ramach projektu „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.

Od 1 września 2017 r. do
30 czerwca 2019 r. Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej 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.
W ramach realizacji projektu od grudnia br. do maja 2019 r.,
w szkołach realizujących projekt
przeprowadzonych zostanie:
- 208 godzin zajęć dodatkowych z
języka angielskiego,
- 142 godziny warsztatów tematycznych w zakresie narzędzi
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
- 65 Indywidualnych Planów
Edukacyjno-Zawodowych,

- 98 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących,
- 99 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych.
Aby proces podnoszenia kompetencji i kwalifikacji przez uczniów
biorących udział w ww. formach
wsparcia był trwały i pełny, Powiat
Sokólski zakupił blisko 300 podręczników z języka angielskiego,
przedmiotów ogólnokształcących

i zawodowych, które odpowiadają
programowi nauczania w poszczególnych placówkach, dają możliwość szerszego poznania zagadnień
z poszczególnych przedmiotów
oraz wspomogą proces nauczania uczestników zajęć. Uczniowie,
którzy zostaną zakwalifikowani do
projektu otrzymają również niezbędne zestawy materiałów szkoleniowych mające ułatwić im udział
w zajęciach.

seria:
Bachmackie Kolonie

Bachmackie Kolonie (gm.
Suchowola) to nazwa wsi, która
powstała stosunkowo późno. Zwano ją Bachmacz, Bachmackie albo
Ratenau. Ani źródła skarbowe, ani
mapy z okresu Polski przedrozbiorowej nie odnotowują tej struktury
osadniczej. Nazwę wsi wywodzą
językoznawcy od nazwy osobowej
Bachmat, co gwarowo – „bachmat”
oznaczało grubego konia, krowę.
Obocznie występowała niemiecka
nazwa Rathenau od słowa niemieckiego „rath” - rada.
Ta niemiecka nazwa związana była oczywiście z kolonizacją
pruską tych terenów podczas krótkiego okresu zaboru niemieckiego
1795-1807. Jerzy Wiśniewski pisał
„Za rządów pruskich na Białostocczyźnie (1795-1807) osiedlono
kolonistów niemieckich na rozparcelowanych folwarkach i resztkach
niezasiedlonych pustek w dawnych
dobrach królewskich, w koloniach:
Nowa Zgierszczyzna, Nowa Dubasiewszczyzna, Bachmacz, Nowy
Połomin, Nowa Kumiała oraz Brody koło Knyszyna. Większość z nich
po usunięciu Prusaków w 1815 roku
przeniosła się do Prus Wschodnich".
Jak wynika z mapy sporządzonej w
1794 roku zaczątkiem wsi, miejscem
które poddano akcji osadniczej była

opr. Grzegorz Ryżewski*

Mapa z 1930 r.

osada strzelca, pilnującego części
Leśnictwa Bobrzańskiego. Wieś od
początku XIX wieku funkcjonowała
nieprzerwanie, chociaż zmienił się
skład narodowościowy mieszkańców. Jak widać na mapie z 1866 roku
było tu 8 gospodarstw. W 1890 roku
zapisano, że należąca do gminy Romnówka „kol. Ratenau albo Bachmacka” posiadała 396 dziesięcin ziemi.
W 1902 roku zapisano: „Ratenau,
mylnie Rotinau (t. IX, 811), kolonia, powiat sokólski, 396 dziesięcin.
Obecnie Bachmacka”. Spis krzyży
i kapliczek parafii suchowolskiej z
1910 roku wymieniał w miejscowości: 1. Krzyż żelazny na kolonii,
prywatny, postawiony w 1906 roku
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przez Piotra Filipowicza. 2. Krzyż
żelazny, na kolonii, prywatny, postawiony przez Ignacego Hakałę. 3.
Krzyż żelazny, gminny przy drodze,
wzniesiony w 1880 roku. 4. Krzyż
drewniany, przy drodze, prywatny,
postawiony w 1903 roku przez Franciszka Hrynkiewicza. Przed I wojną
światową było tu już 26 domów. Podczas spisu powszechnego sporządzonego w niepodległej Polsce w 1921
roku naliczono tu 27 domów z przeznaczeniem mieszkalnym, w których
żyło 169 osób w tym 86 mężczyzn i
83 kobiety, wszyscy deklarowali narodowość polską i wiarę rzymskokatolicką.

Projektem „Kompetentni i
wykwalifikowani” objęte zostały
szkoły i placówki 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 im. gen. Nikodema
Sulika w Dąbrowie Białostockiej,
Zespół Szkół w Suchowoli oraz
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w
Sokółce.
Głównym celem projektu jest
kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca
wpływ na osobisty rozwój ucznia
w kontekście konkurencyjności
podlaskiej gospodarki, ułatwienie
startu w dorosłe życie i pomoc w
wyborze ścieżki kariery zawodowej.
Pełne informacje o działaniach
projektowych są publikowane w
serwisie internetowym Powiatu
Sokólskiego pod adresem http://
sokolka-powiat.pl/projekty/kompetentni-i-wykwalifikowani/ oraz
mediach lokalnych. MS

DawnaSokólszczyzna

Cud różanostocki

Tegoż roku 1738. dnia 3 lipca, Pani Marianna Purkowska
z Ciemnego, z parafi chodorowskiej twarz wielce spuchłą mając, i mało co przez to widząc, ból tak wielki cierpiała, ani leżeć,
ani się z miejsca ruszyć nie mogła. Trzeciego zaś dnia po spuchnieniu twarzy, pryszcze na kształt trądu z zbytnim twarzy całej
zapaleniem i czerwonością się pokazały. Na co przez dni siedem
srodze bolejąc, do Najświętszej Panny Różanostockiej się uciekła, to na umyśle stanowiąc: że jeśliby do zdrowia przyszła,
wraz po ozdrowieniu i co rok, póki by żyła, pieszo do Rożanegostoku iść miała. Przyjął Bóg ofiarę i przywiódł do skutku żądze, gdy wraz po tak owym postanowieniu za przyczyną Panny
Najświętszej (wszelką nas pomyślnością w utrapieniu cieszącej)
znaczne bólu owego ulżenie z odejściem puchliny otrzymała;
przez jedną noc bowiem i pół dnia, tak trąd, jako i puchlina ze
wszelkim dalszym narywaniem z twarzy ustąpiły. Za co dzięki czyniąc Bogu, nazajutrz (podług przedsięwzięcia swego) do
Rożanegostoku wyszła, i tam się stawiwszy cud pomieniony
pod przysięgą zeznała wespół z sąsiadką swoją Konstancyją
Jurgielewską.

*Główny Specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
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Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu VI kadencji
Podczas posiedzenia Zarządu w rozpoczynającej się VI
kadencji Rady Powiatu Sokólskiego, jego członkowie mieli
bardzo dużo pracy. Porządek
posiedzenia zawierał aż 29 punktów. Omawianie poprzedziło
spotkanie z dyrekcją SP ZOZ w
Sokółce i przedstawicielami personelu niemedycznego, na któ-

spodarki w ramach poddziałania
3.2.1 oraz 3.2.2”. Podjęto uchwałę
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018, a także
w sprawie upoważnienia Jerzego
Białomyzego – Członka Zarządu
Powiatu Sokólskiego do wykonywania czynności związanych z
realizacją „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgim-

uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku
2019, który zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, zostanie
przesłany burmistrzom i wójtom
gmin z terenu powiatu sokólskiego
oraz samorządowi aptekarskiemu
w celu zaopiniowania. Anna M.

O Asi pamiętamy
W minionym tygodniu
szkoły i przedszkola sokólskie
kusiły słodkościami, z których
dochód zasili konto na rzecz protezy i rehabilitacji Joanny Szyłak
(wolontariuszki Stowarzyszenia
„Kładka”). Do zbiórki włączyli
się także mali zbieracze makulatury (SP 3 w Sokółce). W piątek (30.11) startuje lodowisko i
można będzie tego dnia korzystać z niego w zamian za datki
na rzecz Asi. W niedzielę (2.12)
społeczność pływacka będzie
biła rekord i zbierała fundusze

w ramach maratonu ph. „Płyniemy dla Joanny”. Internetowych
miłośników pomagania zapraszamy do odwiedzenia „Przedświątecznego Bazarku Dla Asi”
https://www.facebook.com/
events/2220089378280534/, albo
witryn www: pomagam.pl, https://zrzutka.pl/9kmbkj AT

„Krzyż kowalski”

nowa wystawa w sokólskim Muzeum

rym omawiano dysproporcje w
wynagrodzeniach pomiędzy szpitalnymi grupami zawodowymi.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie
upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu, a z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Podjęto
uchwałę zmieniającą uchwałę w
sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do oceny dokumentacji
rekrutacyjnej i ustalenia list rankingowych dla poszczególnych
form wsparcia w ramach proj. pn.
„Kompetentni i wykwalifikowani”. Następnie podjęto uchwałę
zmieniająca uchwałę w sprawie
powołania Zespołu Projektowego Powiatu Sokólskiego na rzecz
realizacji Projektu zintegrowanego pt. „Zintegrowany program
rozwoju systemu kształcenia
ustawicznego zintegrowanego na
jakość i potrzeby regionalnej go-

nazjalnych prowadzących Piony
Certyfikowanych Wojskowych
Klas Mundurowych”. Kolejna
podjęta uchwała dotyczyła upoważnienia Alicji Rysiejko – p.o.
Dyrektora PCPR w Sokółce do
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności Powiatu. Podczas
obrad Zarządu wskazano osoby
(Starosta Sokólski Piotr Rećko i
Członek Zarządu - Jerzy Białomyzy) do podpisania wniosku do
LGD “Szlak Tatarski” o dofinansowanie projektu w ramach RPO
WP na lata 2014-2020 „Życie daje
radość”. Te same osoby wskazano
do podpisania umowy z Wojewodą Podlaskim oraz Oświadczenia o kwalifikowalności VAT
w związku z realizacja projektu
„Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii”. Podpisano
również oświadczenie o zabezpieczeniu w budżecie Powiatu na
rok 2018 środków w wysokości
365 900 zł na realizację tego zadania. Zarząd przygotował projekt

Aniśkiewicz - Dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych przedstawiła wniosek Dyrektora SP ZOZ w
Sokółce o przekazanie dotacji w
wysokości 150 000 zł na częściową
realizację projektu nadbudowy/
rozbudowy/przebudowy Bloku
Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii. Pozytywnie
rozpatrzono wniosek Dyrektora
PZD w Sokółce o ujęcie do budżetu na rok 2018 zmian dotyczących
finansowania zadania: “Przebudowa układu komunikacyjnego dróg
powiatowych nr 1326B i 1330B
Janów – Trofimówka - Franckowa Buda - Wyłudki i drogi nr
1323B Janów – Budno - Nowinka
na terenie gmin: Janów, Korycin
i Sidra w powiecie sokólskim”.
Sporządzono aneks do umowy
zawartej z Gminą Suchowola na
realizację zadania “Przebudowa
ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1341B i 1343B na
odcinku Chmielniki - Chmielówka - Etap I.

Od 30 listopada w Muzeum Ziemi
Sokólskiej można zobaczyć nową
wystawę czasową pt. „Krzyż kowalski. Marek Kozak, Adam Kozak, Stanisław Kamiński”. Ekspozycja prezentuje współczesne
prace trzech artystów ludowych
– krzyże kowalskie, nawiązujące
do krzyży tradycyjnych wieńczących niegdyś drewniane krzyże przydrożne. Wysoki poziom
wykonania, wyczucie materiału,
formy i kompozycji – to wszystko
odnajdziemy w pracach podlaskich twórców. Wystawa potrwa
do marca 2019 r.
Marek Kozak ur. się w 1957 r. w
Simunach. Kowalstwa uczył się u
swego sąsiada Romualda Muszyńskiego. Specjalizuje się w kuciu
krzyży, inspirowanych krzyżami
tradycyjnymi wieńczącymi drewniane przydrożne krzyże. Swoje
wyroby wystawia na jarmarkach
w Białymstoku, Kazimierzu Dol.
i Lublinie. Stypendysta Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2012 roku.
Adam Kozak, ur.się w 1965 r. w
Simunach. Od 2004 lat prowadzi
własny warsztat kowalski. Kowalstwa uczył się także u R. Muszyńskiego. Kuje na zamówienie
głównie kraty, bramy, balustrady

meble, świeczniki według powierzonych i własnych projektów.
Na zlecenie władz kościelnych
wykuł replikę krzyża zdobiącą
wieżę kościoła w Sidrze, krzyż
na dzwonnicę w Chodorówce i
kratę do ołtarza bocznego w kościele parafialnym w Sokółce wg
projektu arch. A. Nowakowskiego. Od szeregu lat uczestniczy w
organizowanych przez Muzeum
Podlaskie w Białymstoku dorocznych jarmarkach targach sztuki
ludowej, Jarmarkach Jagiellońskich w Lublinie.
Stanisław Kamiński ur. się w 1959
r. w Niemczynie. W 2000 r. podstawy zawodu kowala doskonalił w kuźni Stanisława Czajki w
pobliskiej Ostrynce. Specjalizuje
się w kuciu krzyży, wzory swoich
prac czerpie często z krzyży licznie zachowanych w terenie. Kutymi krzyżami ozdobił kapliczki i
drewniane krzyże m.in. w Podłubiance, Łubiance, Czarnej Biał.
Uczestniczył w Targach Rzeźby,
Kowalstwa i Tkaniny Dwuosnowowej organizowanych przez
Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

wania swoich mocnych stron oraz
pozytywnej samooceny. Młodzież
prześcigała się w pomysłach w
trakcie burzy mózgów, zgodnie
podsumowując, iż naczelną wartością dla każdego z nich jest rodzina i miłość. Bardzo aktywnie
włączyli się w przygotowanie klasowego herbu, w którym każdy z
nich umieścił „obraz” samego sie-

bie, podzielił się z innymi swoimi
marzeniami, umiejętnościami i
wartościami. Na twarzach każdego z uczestników zajęć pojawiały
się naprzemiennie uśmiech, zaduma, refleksja. Dumni ze swojej pracy pożegnali się „Iskierką
przyjaźni” - Marta Szutko-Biernacka.

Tekst na podst. E. Wiśniewska,
Muzeum Ziemi Sokólskiej

PAZ

Każdy z nas jest wartościowy!
21 listopada w Bibliotece
Publicznej w Sokółce odbyły się
warsztaty pod takim właśnie hasłem. Z młodzieżą z Branżowej
Szkoły I stopnia i Zasadniczej
Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym spotkała się pedagog
Marta Szutko-Biernacka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce. Zajęcia miały
na celu wzbudzenie w uczniach
refleksji nad samym sobą, kształtowanie umiejętności rozpozna-
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Za co kocham Polskę?
Pod takim hasłem 14.11.
odbył konkurs plastyczny dla
uczniów klas I-III szkół podstawowych w Oddziale dla dzieci
Biblioteki Publicznej w Sokółce.
Uczestnicy mieli za zadanie przygotować prace o tematyce nawiązującej do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. W konkursie
wzięło udział 26 uczniów. Jury w
składzie: Ewa Krychniak, Joanna
Bienasz, Jadwiga Słoma, Marta
Wojewódzka-Szoda przyznało
następujące nagrody i wyróżnienia: I miejsce - Mateusz Smyk, kl.
III, SOSW; II - Kornelia Baciocha,

„Wiejska zabawa” w stolicy!
We środę 28 listopada miało
miejsce otwarcie wystawy konkursowych tkanin dwuosnowowych w GALERII RONDO w
pawilonie Cepelii w Warszawie.
Przepiękne dywany i makaty
można teraz podziwiać w samym
centrum Warszawy, w sąsiedztwie
Pałacu Kultury i wielu innych
atrakcji turystycznych miasta.
W otwarciu wystawy udział
wzięły tkaczki nagrodzone w
XXVI konkursie organizowanym
przez Gminny Ośrodek Kultury,
Sporu i Turystyki w Janowie, którego tematem była właśnie „Wiejska zabawa”.
Konkurs w Janowie organizowany jest od wielu lat i ma na
celu m.in. podtrzymanie tradycji

tkackich przekazywanych z pokolenia na pokolenie, rozwijanie
warsztatu twórczego tkaczek oraz
promocja tej unikatowej dziedziny sztuki ludowej, z której słynie
Janów i okoliczne miejscowości.
Jest to najstarsze tego typu wydarzenie na Podlasiu, które w
znacznym stopniu wpłynęło na
zachowanie tradycyjnego wzornictwa i techniki tkackiej. Od samego początku istnienia konkursu działania te, wspiera Fundacja
„Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie. Wystawę w
Cepelii mieszkańcy stolicy oraz
liczni turyści będą mogli oglądać
do końca roku. Wydarzeniu temu
towarzyszy promocja wydawnictwa „Janowskie tkaniny dwuosnowowe”.

kl. II, SP nr 1 w Sokółce; III - Paulina Czaplejewicz, kl. III, SP nr 1 w
Sokółce; Wyróżnienie specjalne:
Oliwia Popławska, kl. I, SP nr 1
w Sokółce, Wyróżnienia: Tomasz
Bergiel, kl. II, SP nr 1 w Sokółce,
Maciej Rudź, kl. I, SP nr 1 w Sokółce, Angelika Sikorska, kl. II SP
w Janowszczyźnie. Gratulujemy!
Tekst na podst.
Oddział dla Dzieci
i Młodzieży BP w Sokółce

Fajnie jest widzieć uśmiech
na twarzach...
22.11. odbyło się wielkie
dzielenie prezentów pozyskanych
ze zbiórki przeprowadzonej przez
SP 51 im. L. Zamenchofa w Białymstoku. Dzieleniem zajęły się
pomysłodawczynie akcji Dyrektor p. Elżbieta Szomko, p. Marta
Kawrygo-Leonowicz, p. Grażyna
Tymoszuk, p. Oliwia Burdyńska-Bilmin wraz z wolontariuszami
SOSW w Sokółce.
Ponieważ
pozyskaliśmy
bardzo dużo produktów, w paczkach dla naszych najmłodszych
podopiecznych – dzieciaczków z
przedszkola oraz uczęszczających
na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju znalazły się w

dużych ilościach soczki, zupki,
deserki, chusteczki mokre, suche
oraz pieluchy.
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, którzy
wsparli zbiórkę.
Szczególne podziękowania
kierujemy do Dyrekcji Szkoły
Podstawowej nr 51 w Białymstoku, uczniów, wolontariuszy,
nauczycieli i pracowników jak
również rodziców i koordynatora
akcji Pani Agnieszki Perkowskiej.
Fajnie jest widzieć uśmiech
na twarzach innych ludzi, a już
szczególnie tych najmniejszych!
E. Szomko, M. Kawrygo-Leonowicz,
G. Tymoszuk, O. Burdyńska-Bilmin

Autorki tkanin prezentowanych na wystawie w Warszawie:
Helena Gołko, Agnieszka Iwanicka, Lucyna Kędzierska, Alicja
Kochanowska, Kazimiera Makowska, Jadwiga Możejko, Teresa
Pryzmont, Danuta Radulska, Karolina Radulska, Ludgarda Sieńko.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki - GBP w Janowie

Sukcesy sokólskich licealistów
22 listopada w Centrum
Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się konferencja podsumowująca projekt czytelniczy
„Podlaskie spotkania z pisarzami”. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody laureatom

konkursów zorganizowanych w
ramach projektu. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Sokółce wzięli
aktywny udział w realizacji projektu, a ich udział w konkursach
zakończył się znaczącym sukcesem.

W wojewódzkim konkursie
czytelniczym „Czy znasz twórczość Anny Kamińskiej?”, uczennica kl. 3c Aleksandra Chomaniuk zajęła II miejsce, natomiast
Anna Katarzyna Paszko z kl. 2a
zdobyła wyróżnienie.
W wojewódzkim konkursie
plastycznym na plakat promujący
twórczość Anny Kamińskiej, Katarzyna Glińska z kl. 1a zdobyła
wyróżnienie.
Uczennice w obu konkursach pokonały w rywalizacji reprezentantów wielu szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku i
całego województwa.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekunowie: Małgorzata Kułakowska,
Eugenia Garbuz

półka

„Zrób ten zielnik!” Łukasz Skop

z KSIĄŻKAMI
Wyd. Poznańskie

To nie jest zwykły zielnik. W tym zielniku nie ma miejsca na nudę. Tryskające humorem i oryginalnymi pomysłami strony zaskoczą Cię na każdym kroku! Zasuszysz tu sznurek z pokrzyw i łzy winorośli, skrzypową choinkę i owocową tęczę. Odkryj rośliny znane i mniej znane, tajemnicze, doniczkowe i dziko żyjące. Rośliny
tęczowe, rośliny podróżnicze, rośliny geometryczne, rośliny nerwowe, rośliny zbuntowane, rośliny szczęśliwe… To książka dla wszystkich, którzy chcą je poznać „od
podszewki” i nie boją się ubrudzić rąk ziemią. Na kartach tego zielnika napiszesz swoją własną, zieloną opowieść. Twoim przewodnikiem po fascynującym świecie
roślin będzie Łukasz Skop, autor popularnego bloga Bez-Ogródek, ogrodnik amator i amator ogrodów, dyplomowany biotechnolog roślin.
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Paderewski

188. rocznica Powstania Listopadowego

dla Niepodległej

Delegacja ze Starostwa Powiatowego w Sokółce odwiedziła
Miejsce Pamięci Narodowej w
Kopnej Górze by uczcić obchody
188. rocznicy Powstania Listopadowego i oddać hołd dawnym bohaterom, którzy przelewali krew
za wolność swoją i następnych
pokoleń.
„Cieszę się, że w naszych obchodach uczestniczą młodzi ludzie. Jesteście nadzieją i przyszłością Polski”- szczególnie ciepło
powitał zgromadzoną młodzież
Burmistrz Supraśla, Radosław
Dobrowolski. PBA

24 listopada miało miejsce spotkanie autorskie połączone z promocją książki Waldemara Smaszcza pt. "Ignacy Jan Paderewski dla Niepodległej Polski". Spotkanie zorganizowała Biblioteka Publiczna Sokółka
we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Sokółce oraz Sokólskim Ośrodkiem Kultury w ramach obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Tekst na podst. Biblioteka Publiczna Sokółka

KRYNKI: Spotkanie z podróżnikiem
W miniony czwartek, 22 listopada br. w godzinach popołudniowych odbyło się interesujące
spotkanie z podróżnikiem Leszkiem
Szczasnym. Podróż, jaką zebrani
odbyli podczas ponad 2 godzinnej
gawędy przeplatanej zdjęciami, była
niezwykle inspirująca. Poznawano
Polskę z różnych perspektyw: dużych miast, odludzi, wsi, wydarzeń
kulturalnych. Obraz, uzupełniany
ciekawą narracją pana Szczasnego,
wywołał dyskusję na tematy podróżnicze, zaś kameralna, miła atmosfera, sprzyjała tego typu rozmowie.
tekst: LJ, fot.: Marcin Budrowski

Ławka Niepodległości

Sokółczanie na w Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym
290 małych żaków rozpoczęło kształcenie w Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym (PUD). To
prowadzony przez Politechnikę
Białostocką od 10 lat projekt popularyzujący naukę. W sobotę w
inauguracji kolejnej edycji PUD
udział wzięli także uczniowie z
Sokółki. „Cieszy mnie, że gościmy coraz większą grupę uczniów
z województwa podlaskiego. Po
raz pierwszy uczestnicy Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego
stanowią najliczniejszy rocznik w
naszej uczelni. Cieszę się, że będziemy mogli pokazać na czym
polega technika oraz że można
lubić matematykę” - mówił do
małych studentów rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech
Dzienis.

Po immatrykulacji i wręczeniu indeksów mali "studenci"
mogli wysłuchać wykładu inauguracyjnego dr inż. Justyny Tołstoj-Sienkiewicz "Kim dla mnie
może być robot?". Na koniec na
wszystkich czekała niespodzianka, czyli wielki urodzinowy tor
na 10-lecie PUD-u.
PUD to projekt skierowany
do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, którego głównym celem jest popularyzacja nauki oraz
pokazywanie, że przyswajanie
wiedzy wcale nie musi być nudne
i trudne - może okazać się wspaniałą przygodą i dać możliwość
rozwijania naukowych pasji i zainteresowań. Więcej o projekcie:
pud.pb.edu.pl
tekst na podst. D.Sawicka,
Rzecznik Prasowy PB

Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentowane przez Pawła
Huta – Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa zawarło umowę z Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę
Sokólskiego Piotra Rećko oraz członka Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzego Białomyzego. Jej przedmiotem jest dofinansowanie budowy Ławki
Niepodległości – upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
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Jesienną szarówkę zamienili
na słoneczną MALTĘ
Pierwszy tydzień praktyk
na 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" rozpoczął się od
spotkania organizacyjnego w
Ratuszu Birkirkary. W sobotę,
24 listopada, uczestnicy projektu odwiedzili wioskę rybacką Marsaxlokk położoną w południowo-wschodniej części
wyspy. Jej nazwa pochodzi od
dwóch arabskich słów: "marsa", co znaczy port i "xlokk", co
oznacza kierunek płd.-wsch.
Wieś jest skoncentrowana wokół Tas-Silg, jednego ze wzgórz,
gdzie znajdują się ruiny megalitycznej świątyni. Po Wielkim
Oblężeniu Malty z 1565 r. wokół miejscowości zaczęła być
budowana sieć fortyfikacji, o
czym świadczą zabytki militarne - liczne baterie lub forty. W
czasie II wojny światowej znajdowała się tam baza lotnictwa
morskiego brytyjskiej Royal
Navy, przez co miejscowość
była obiektem niemieckich
bombardowań. Marsaxlokk
jest miejscowością, w której odbywa się jeden z największych
targów rybnych na Malcie.
Stała się też miejscowością wypoczynkową, do której bardzo
często przybywają turyści. Z
rybołówstwem jest też związana kwestia tradycyjnych łodzi
rybackich na Malcie, które są
bardzo kolorowo pomalowane,
jak nigdzie na świecie. W niedzielę, 25 listopada, w ramach
relaksu uczestnicy odwiedzili
Popeye Village, park rozrywki
na Malcie położony nad zatoką
Anchor Bay. Pierwotnie została tam zbudowana filmowa
miejscowość Sweethaven na
potrzeby komedio-musicalu z
1980 r. pt. "Popeye". Film opowiada o losach marynarza o
imieniu Popeye, który przybywa do miasteczka Sweethaven,
gdzie walczy o względy pięknej
Olive z innym konkurentem.
Nadludzką siłę do rywalizacji
daje mu zjedzenie szpinaku.
Główną rolę grał znany aktor
Robin Williams. Po nakręceniu
filmu wioska została adaptowana do potrzeb turystyki i stała
się jedną z atrakcji Malty jako
"Popeye Village". Koordynatorami projektu i opiekunami
uczniów byli Aneta Tymińska
i Lech Czarnowicz.
Tekst na podst.: ZSZ w Sokółce
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Dąbrowa Białostocka
Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej
22 listopada odbyła się I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej
w Dąbrowie Białostockiej. Sesję
otworzył Sekretarz stwierdzając,
że zgodnie z obowiązującymi
przepisami pierwszej sesji, do
wyboru przewodniczącego, obradom przewodniczy radny senior,
czyli najstarszy wiekiem radny.
Ustalono, że radnym najstarszym
wiekiem jest Tadeusz Jedliński
i to on poprowadził dalej obrady. Radni z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej

Anny Marcińczyk otrzymali zaświadczenie o wyborze na radnego, a następnie złożyli stosowne
ślubowanie. Kolejnym punktem
obrad było przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej oraz powołanie komisji
skrutacyjnej celem przeprowadzenia tajnego głosowania. Na
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
wybrano Adama Wojteczko. Wiceprzewodniczącym został Paweł

DOBRE STRONY POWIATU
Chodziutko. W dalszej kolejności
Radni podjęli uchwałę w sprawie
ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Miejskiej w
Dąbrowie Białostockiej oraz wybrali przewodniczących komisji,
którymi zostali: Łukasz Owsiejko
(Komisja Rewizyjna), Ryszard
Hawrylik (Komisja Skarg, Wniosków i Petycji), Mateusz Adaszczyk (Komisja Gospodarczo-Finansowa) oraz Bogdan Hajkowski
(Komisja Spraw Społecznych i
Przestrzegania Prawa). Nie podjęto uchwały w sprawie ustalenia
składów osobowych stałych komisji. W ostatnim punkcie obrad
ustalono wysokość diet przysługujących Radnym.
Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.

Seniorzy obchodzili swoje święto
25 listopada w kinie „Lotos”
odbył się Gminny Dzień Seniora.
Na uroczystości pojawili się zaproszeni goście, którzy składali
życzenia Seniorom: Artur Gajlewicz - burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Jerzy Białomyzy - członek zarządu powiatu sokólskiego,
Stanisław Grajewski – asystent
posła na Sejm RP Mieczysława
Baszko, Czesław Sańko – członek
Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Sokółce.
Artur Gajlewicz, burmistrz
Dąbrowy Białostockiej uhonorował seniorów, którzy wkładają
swoje serce i wolny czas w funkcjonowanie Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Dąbrowie Białostockiej. Zespół
folklorystyczny „Dębina” za swo-

ją działalność otrzymał Złotą Odznakę przyznaną przez główny
zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Przed publicznością zaprezentowała się solistka Halina Siderkiewicz, chór seniorek
„Dąbrowianki”, zespół folklorystyczny „Dębina”, zespół wokalny
„Allegro” i „Solatium”.
Nie zabrakło Seniorów z
innych miejscowości z naszego
powiatu, Przewodniczącego Koła
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Dąbrowie Białostockiej Mariana Stanisława Augustyniaka oraz Miejskiej Rady
Seniorów. Wszystkim Seniorom
składamy serdeczne życzenia!
MGOK w Dąbrowie Białostockiej

Festiwal ,,SŁOWIAŃSKI ZEW NA ZIEMI GRODZIEŃSKIEJ’’
18 listopada był dniem podsumowania projektu, podczas
którego w miejscowym kinie
,,Lotos’’ wystąpiły zaproszone
zespoły grające muzykę ludową
i słowiańską: rodzinny Zespół
Śpiewaczy z Rakowicz, Krambabula, Exit z Krynek, Kapela Batareja i Zespół Wokalny Solatium.
Współtowarzyszącym elementem oprócz koncertów były wystawy i prezentacje regionalnych
wyrobów. Dziękujemy: Dąbrowskiemu Stowarzyszeniu Produktu Lokalnego, Od deski do deski
– Pracowni rzeczy porąbanych,
Oak Root - marce odzieżowej
oraz Towarzystwu Przyjaciół
Lipska.
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Od kilku miesięcy realizowaliśmy
projekt „Słowiański zew na ziemi
grodzieńskiej”.
Na projekt składały się:
1. Warsztaty artystyczne:
a) wokalno-muzyczne – skierowane były w szczególności do
starszej młodzieży, najbardziej
utalentowanej w gminie Dąbrowa Białostocka, rezultatem
warsztatów było nagranie płyty
w słowiańskim klimacie w profesjonalnym studiu nagrań w Białymstoku. Podczas warsztatów
uczestnicy poznali dawne utwory
ludowe/słowiańskie, nauczyli się
tajników śpiewu białego
b) kulinarne - podczas warszta-

tów można było poznać potrawy
popularne w naszym regionem.
c) rękodzielnicze/ludowe - podczas warsztatów z rękodzieła odbyły się zajęcia z zielarstwa, decoupage oraz robienia wianków
2. Ogólnopolski konkurs piosenki
ph. „Słowiański zew”
3. Spotkania artystyczno-edukacyjne podczas, których dzieci i
młodzież odwiedziły Izbę Regionalną,
Projekt mógł być zrealizowany dzięki dofinansowaniu z
Programu Kultura - Interwencje
2018. EtnoPolska.
MGOK w Dąbrowie Białostockiej

Andrzejki na wesoło
Koniec listopada to czas zabaw andrzejkowych. W tym roku w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej uczniów klas 0-III zabawiała
grupa animacyjna „ANIMA”. W programie znalazły się oczywiście tradycyjnie konkursy i wróżby andrzejkowe, a na uczniowie mogli oddać
się tanecznym pląsom. Dzięki rodzicom dzieci mogły się posilić podczas
andrzejkowej zabawy pysznym i słodkim poczęstunkiem.
Tekst: M. Szymańska, fot.: K. Mojżyk
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Z okazji Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora (14
listopada), w całym powiecie odbywały się spotkania seniorów.
Takiej imprezy nie mogło również
zabraknąć w Krynkach. Zorganizowany przez Zarząd Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidach w Krynkach oraz Gminny
Ośrodek Kultury, Dzień Seniora
2018 świętowano 24 listopada w
sali GOK-u. Na zebranych czekał
ciekawy program artystyczny. Na
scenie zaprezentował się zespół
„Pogodna Jesień” z krótkim repertuarem muzycznym, kabaret
„Na ławeczce” przedstawił krótki
skecz, który rozbawił publiczność.
Kilka utworów zaprezentował
także zespół „Exit”. Życzenia dla
seniorów przekazali przedstawiciele lokalnych władz oraz zapro-

Krynki: DZIEŃ SENIORA
szeni goście. Na zebranych czekał
również ciepły posiłek i przekąski. Spotkanie umilał akompaniament zespołu „Lotosy”. EŁR

Pisz Piórem - warsztaty z kaligrafii
Projekt „Pisz Piórem” realizowany przez grupę nieformalną
„Trójka Kobiet Aktywnych” pod
patronatem Związku Tatarów
Rzeczypospolitej Polskiej Oddział
Bohoniki jest już na finiszu. Ostatnie zajęcia odbędą się 1 grudnia o
godz. 10:00 w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszystkich, którzy mają ochotę zmierzyć
się ze sztuką kaligrafii serdecznie
zapraszamy. Dla każdego znajdzie
się pióro, kartka i słowo wyjaśnienia od prowadzącego Jakuba
Andrackiego. Natomiast 2 grudnia o godz. 11:00 zapraszamy na
spotkanie kończące projekt, na
którym uczestnicy grupy początkującej i zaawansowanej zaprezentują karty pracy oraz podzielą
się wrażeniami o trudnej sztuce
kaligrafii.

Przedsięwzięcie
uzyskało
dofinansowanie ze środków FIO.
Współorganizatorami projektu
są: Biblioteka Publiczna w Sokółce, Uniwersytet Trzeciego Wieku

Przemek wyrecytował
sobie II miejsce
w Sokółce oraz Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce.
Tekst na podst. K. Bułkowska,
Biblioteka Publiczna w Sokółce

niem i trafnością doboru tekstu
wywarł na odbiorcach oraz jury
konkursowym ogromne wrażenie, co zaowocowało przyznaniem mu II miejsca.
ZSZ w Sokółce
REKLAMA

ZŁOMOWANIE AUT
AUT
-- ZŁOMOWANIE

Zebranie Sekcji Hodowców Koni Sokólskich
„Współpracujemy z Zarządem, staramy się, żebyście znaleźli tu swój kąt, swoje miejsce gdzie
możecie się ze sobą spotkać i porozmawiać” – tymi słowami powitała hodowców koni dyrektor
ZS CKR Sylwia Anna Sadłowska.
Wojewódzki Związek Hodowców Koni z Białegostoku oraz
Sekcja Hodowców Koni Sokólskich spotkali się w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego

Z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w
Bibliotece Publicznej w Sokółce
odbył się Powiatowy Konkurs Poetycki ph."Niepodległa" w ramach
proj."Biblioteka dla Niepodległej".
ZSZ w Sokółce reprezentował przygotowany przez nauczycielkę
jęz. polskiego Annę Tolko - uczeń
kl. III Ti, Przemysław Krawiel, który
w sposób mistrzowski zaprezentował wiersz Jonasza Kofty "W moim
domu". Przemek swoim wykona-

w Janowie na Walnym Zebraniu
Hodowców Koni Sokólskich. W
trakcie zebrania została przedstawiona działalność Sekcji w
2017/18 roku oraz aktualna sytuacja w hodowli koni sokólskich na
terenie Województwa Podlaskiego.
„Zawsze starałam się pomóc hodowcom. Zgłaszajcie się
do nas, jeśli będziecie mieli jakieś
postulaty. Będziemy zawsze dla

was otwarci” – mówiła Bożena
Jelska-Jaroś, wicestarosta Powiatu
Sokólskiego.
„Cieszę się, że w tak trudnych czasach jest was tak wielu.
To jest dla nas wszystkich budujące i ważne. Uważamy, że musimy
was wspierać, jesteście unikatowi
na skalę Polski” – mówił Starosta
Sokólski Piotr Rećko.

- 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

Piotr Białomyzy

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

KUPIĘ MIESZKANIE
W SOKÓŁCE

tel. 574 861 857
INFO Sokółka nr 132/2018
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70 kg haszyszu na przejściu granicznym w Kuźnicy
Podejrzenie
funkcjonariusza Straży Granicznej wzbudziło nienaturalne zachowanie
kierowcy podczas kontroli granicznej (21.11.). BMW, którym
podróżował cudzoziemiec, poddano szczegółowemu sprawdzeniu. Dodatkowo zwrócono się
do Służby Celno-Skarbowej o
prześwietlenie samochodu przy
użyciu urządzenia skanującego. Obraz z kamery potwierdził
przypuszczenia funkcjonariuszy
SG. W pojeździe znajdowała się
podwójna podłoga. Ukrytych w
niej było w sumie 68 zamkniętych
hermetycznie paczek z suszem
roślinnym. Użyty tester narkotyczny wykazał, że jest to haszysz.

Łącznie zabezpieczono blisko 70
kg haszyszu o szacunkowej wartości około 3,5 mln zł.
46-letni obywatel Rosji został zatrzymany i tymczasowo
aresztowany na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi grzywna i nie mniej
niż 3 lata pozbawienia wolności.
Ponadto zatrzymano samochód
o wartości około 250 tys. zł, w
którym znajdował się nielegalny
towar.
W sumie od początku tego
roku funkcjonariusze POSG
ujawnili narkotyki o łącznej szacunkowej wartości ponad 14,2
mln zł

Dofinansowanie
na umundurowanie
28 listopada Powiat Sokólski reprezentowany przez
Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu
Powiatu Sokólskiego Jerzego Białomyzego zawarł umowę
z Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym
przez Pana Waldemara Zubka – Dyrektora Biura do Spraw
Proobronnych. Jej przedmiotem jest dofinansowanie w
kwocie 57 350 zł zakupu sprzętu oraz umundurowania
dla uczniów Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w
Dąbrowie Białostockiej w związku z udziałem placówki w
realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych
Wojskowych Klas Mundurowych”. RO

GROSZEK (z lewej) to
wszędobylski, energiczny
i badzo przyjazny młody,
około szcześciomiesięczny
biało-bury kocurek. Bardzo
lgnie do ludzi. Potrzebuje
domu na już. Posiada aktualną książeczkę zdrowia.
Kuwetkuje. Na zdjęciach z
burą koleżanką Pixi - też
do adopcji.

Wiadomości ze Schroniska

ORINA to około 7 - miesięczna koteczka szuka kochającego domku. Przyjzna
do kotów jak i do ludzi. Posiada aktualną książeczkę
zdrowia. Kuwetkuje.
Ewa Bieszczad
z upoważnienia
Fundacji Vita Canis

BRYSIO. Kolejny piesek z
kartonu. Ten maluszek jest
najmniejszy z całej czwórki
rodzeństwa, ale rezolutności i energii mu nie brakuje, oj nie i to piękne biało
- czarne umaszczenie.
Jest regularnie odrobaczany, po pierwszych szczepieniach.

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

Nasza zbiórka przeszła wszelkie oczekiwania, wspólnie z Wami udało nam się zebrać ponad
PÓŁTOREJ TONY samej karmy! Razem możemy wiele! Dziękujemy wszystkim za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie. źródło: fb vikingshop.pl
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prawdziwk
Bomby kaloryczne

tekst na podst.:
podlaski.strazgraniczna.pl.

Podaj Łap(k)ę!

prawdziwe

Słuchali
o stażu na Malcie

Choć uczestnicy projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego, "Doświadczenie kluczem
do sukcesu" zakończyli już staże w Bolonii, warto wiedzę o wyjeździe przekazać młodszym kolegom i koleżankom.
We czwartek 15 listopada odwiedzili
nas uczniowie klas III gimnazjum z pobliskiej SP nr 3 pod opieką pani Doroty
Zalewskiej, by dowiedzieć się więcej o
wyjeździe uczniów Zespołu Szkół Zawodowych do Włoch. O projekcie i jego
realizacji opowiadali uczniowie oraz koordynatorzy projektu - Aneta Tymińska
i Lech Czarnowicz.
Grzegorz Zalewski, dyrektor ZSZ w Sokółce

Choćbyś się kręcił jak diabeł w komży, nigdy
nie uciekniesz od nauki. Człowiek uczy się
przez całe życie, a jego chęci nic do niego nie
mają. Wczoraj wcisnąłem do kieszeni mojego
miniaturowego kotka Bazia i wybrałem się do
sklepu. Tym razem nie chciało mu się biegać
po szkle zamrażarki z rybami bo poprzednim
razem odmroził sobie łapki.
Musiałem upiec ciasto, więc wybrałem się w
stronę alejki glutenowej. Tam zobaczyłem barykadę z pudeł, ekspedienta oraz policjanta.
- Dzień dobry. Znaleźliście narkotyki w bananach, czy co? – spytał, przypominając o czym
czytałem w gazecie.
- Jakie narkotyki, jakie banany? – zaburczał
policjant – Chodzi o mąkę.
- Mąkę? Zatruta, czy co? – Baź zakręcił się
w mojej kieszeni jak anioł w koszulce „Iron
Maiden” z powodu sugestii, że można zatruć
jedzenie.
- Nie, chodzi o nowe prawo unijne.
- Przepraszam, a jakie prawo? – spytałem zaintrygowany - No chyba mąka nie jest zaliczana
jak ślimaki do ryb? Hmmm… W sumie panierka w paluszkach z mąki, więc czemu nie…
- Chodzi o jej właściwości. Eksploduje.
- Przepraszam, co robi? – zamyśliłem się, wiec
pomyślałem, że się przesłyszałem.
- Kiedy w małym pomieszczeniu lata dużo
pyłu i zapali się zapałkę może dojść do eksplozji. Powietrze i pył – nawet mączny - to niebezpieczna mieszanka. Zupełnie, jak w kopalni…
- Myślałem, że w kopalni wybucha tylko gaz…
no, no…
- No niestety – policjant westchnął - Teraz muszę jeździć po całym powiecie i nadzorować
rozbrajanie takich bomb.
- Cholera, współczuję.
- Ja mam w miarę lekko – policjant uśmiechnął
się lekko - Mój kolega musi robić to samo, tyle
że z parówkami.
- Też eksplodują? Czy może zostały zaliczone
do ryb, bo pływają w wodzie?
- Nie, nic z tych rzeczy. Są potencjalnym narzędziem przestępstwa.
- W spodniach również mam potencjalne
narzędzie przestępstwa – oburzyłem się i wyjąłem długopis z tylnej kieszeni – Mogę nim
przecież kogoś dźgnąć, a tego nie zakazują?
- W wypadku parówek sprawa jest poważniejsza. Chodzi o bezpieczeństwo danych.
- Co ma piernik… parówka do wiatraka?
- Widział pan te telefony na linie papilarne? To
wyobrazi pan sobie, że jak się przytknie parówkę do czytnika, to potraktuje ją jako palec i bez
trudu odblokuje telefon.
- Każdy?
- No nie każdy. Parówki z szynki nie zawsze
działają.
Pogadaliśmy jeszcze trochę. Po paru minutach
wróciłem do zakupów.
- Kup keczup – poradził mi Baź z kieszeni.
- Po co?
- Muszę pozbyć się dowodów – zamruczał,
widocznie przypominając sobie o paru parówkach w lodówce – I zapas coli. Bo ją też
niedługo zdelegalizują.
- A czemu by mieli… aaaa. Coca – domyśliłem
się przechodząc obok półki z bananami. Wziąłem dwa kilo, ponieważ nie wiadomo kiedy i
one zostaną zakazane. W końcu promieniują.
Kamyk
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Towarzyski Turniej Siatkówki
o Puchar Starosty Sokólskiego
22 listopada w hali sportowej przy Zespole Szkół siatkarze
Zespołu Szkół Zawodowych w
Sokółce i Zespołu Szkół w Sokółce rozegrali inauguracyjny
mecz II Ligi Siatkówki Chłopców
Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego. W derbowym spotkaniu jak zwykle nie
zabrakło walki i emocji, lecz ostatecznie 2:0 (25:18, 25:17) zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół. Na

taki wynik spotkania miała wpływ
kontuzja rozgrywającego ZSZ już
na początku pierwszego seta, lecz
mimo tego pozostali członkowie
drużyny podjęli walkę i nie oddali
łatwo pola rywalom. Podziękowania za godną postawę i nie najgorszy dorobek punktowy! Po meczu
ligowym odbył się też Towarzyski
Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Sokólskiego, podczas którego
nasi reprezentanci (wsparci przez

absolwenta Adriana Macutkiewicza) ulegli żeńskiej drużynie
Zespołu Szkół 1:2 i pokonali
drużynę UKS Mikolo 2:0 (także
żeńską), zajmując ostatecznie po
całodziennych zmaganiach III
miejsce. Skład ZSZ: 1 - Omar
Szczęsnowicz (III Tfi), 2 - Mateusz
Matuk (I T), 3 - Hubert Kazarez (I
wz), 4 - Patryk Olechno (III Tfi), 5
- Rafał Kozłowski (IV Tfi), 6 - Maciej Kiemiesz (II Tm), 7 - Andrzej
Błahuszewski (III Tfi), 8 - Bartosz
Mróz (I T), 11 - Tomasz Paszko
(III Tfi), 13 - Paweł Olechno (III
Tm). Trener: Grzegorz Zalewski

Sukcesy szachowe
17 listopada w Suwałkach
odbył się Finał Grupy Północnej Województwa Podlaskiego w
Szachach. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce reprezentowali:
Natalia Paszko (II wz) oraz Rafał Kozłowski, Patryk Panasiuk i
Omar Szczęsnowicz (wszyscy IV
Ti). Zawody odbywały się w zmie-

nionej formule, gdyż szkoły reprezentowały zespoły mieszane.
Mimo starań naszym uczniom
nie udało się awansować do finału i ostatecznie zajęli V miejsce.
Opiekunem szachistów ZSZ był
pan Jerzy Szymaniuk.
ZSZ w Sokółce

ZSZ w Sokółce

Pierwszy mecz III Ligi Siatkówki
BędzieSięDziało
30.11 Otwarcie wystawy
czasowej pt. ,,Krzyż kowalski”,
Muzeum Ziemi Sokólskiej, godz
16.30, wstęp wolny
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, 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
5.12 Otwarcie wystawy pt.
,,Monidła czyli dawne portrety
ślubne”, muzeum Centrum Trzech
Kultur w Suchowoli, piętro, godz.
18.00
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

SIŁOWNIA przy ZS w Sokółce

/ul. A. Mickiewicza 11/ zaprasza

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

03 32, 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
12.12
Międzynarodowy
Wieczór Kolęd i Poezji, muzeum
Centrum Trzech Kultur w Suchowoli, godz. 18.00
Od 30.11 na łyżwy zaprasza
lodowisko przy sokólskim OSiR-ze w dni powszednie w godz.:
8.00-21.00, soboty, niedziele, ferie: 9.00–21.00.

22 listopada w hali sportowej przy Zespole Szkół siatkarki
Zespołu Szkół Zawodowych w
Sokółce rozegrały pierwszy w
tym sezonie mecz III Ligi Siatkówki Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa
Podlaskiego. Nasze reprezentantki zupełnie niespodziewanie po
rozegraniu niezłego spotkania
zwyciężyły lokalne rywalki z Zespołu Szkół Rolniczych 2:1 (22:25,

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.
ISSN 2450-999X
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25:17, 15:10). Gratulacje za dobrą grę i wywalczone pierwsze 2
punkty w III Lidze! Skład zespołu:
Klaudia Biziuk, Edyta Grynczel,
Monika Nowik, Klaudia Pawełko (wszystkie IV Tfi), Magdalena
Gieniusz, Martyna Safarowicz
(obie II wz), Ewelina Dzienis,
Dominika Iwanowska, Zuzanna
Olechno (wszystkie I T). Trener:
Jolanta Lech
ZSZ w Sokółce

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
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STUDIA PODYPLOMOWE:
Czy i kiedy warto
zacząć „podyplomówkę”?

temat
na czasie
szyć ich możliwości działania
w danej dziedzinie, a przez to
być konkurencyjnym na rynku
pracy. Na rynku pracy wciąż
poszukiwani są praktycy z doświadczeniem, więc studia po-

Zacznijmy od tego, dla
kogo są studia podyplomowe?
Przede wszystkim dla osób,
które już posiadają wykształcenie minimum licencjackie, ale
wciąż poszukują bardziej specjalistycznej wiedzy w danym
zakresie. Przy czym ważne jest,
iż takie studia mogą być o całkowicie innym profilu niż te, które
już wcześniej ukończyliśmy. Są
też dobrym wyborem jeśli chcemy uzupełnić zdobytą wiedzę
i wręcz rozszerzyć ją o kolejne
nowe umiejętności i kompetencje. Stąd na przykład osoby po
dziennikarstwie, często wybierają studia marketingowe czy
PR, a ekonomiści np. zarządzanie czy marketing.
Kiedy najlepiej podjąć takie studia?
Jeśli natomiast chodzi o
najlepszy wiek, to nie ma reguły
w tym zakresie. Dotychczas na
takie studia wybierały się osoby po 35. czy 40. roku życia.
Obecnie coraz częściej jednak
na „podyplomówkę” decydują
się młodsi, od razu po studiach
licencjackich czy magisterskich.
Zależy im na ciągłej edukacji i
awansach. Ponadto, jeśli czujemy, że chcemy całkowicie się
przebranżowić, to jest to dobry
moment na podjęcie takich studiów, nawet w trybie czterech
semestrów.
Co nam dają studia podyplomowe? Czy pomagają w
znalezieniu lepszej pracy?
Pracodawcy patrzą obecnie
na wszelkie dodatkowe ukończone kursy czy studia podyplomowe właśnie poprzez pryzmat dodatkowych uprawnień,
kwalifikacji. Pracodawcy obecnie szukają specjalistów, ludzi
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W Polsce aktualnie obserwować można trend dalszego, ciągłego dokształcania
się. Dzisiaj nie wystarczy tylko
ukończyć studia licencjackie czy
nawet magisterskie. Wiele osób
decyduje się pójść na studia podyplomowe.
O tym, czy i kiedy warto
wybrać się na „podyplomówkę”
postaramy się przekonać Was w
tym artykule.

z wiedzą praktyczną, nie tylko
teoretyczną.
W Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku wiemy
o tym i dlatego na studiach podyplomowych wszystkich pro-

ponowanych kierunków (oraz
studiów I i II stopnia) stawiamy
na praktykę. Umiejętności praktyczne w naszej szkole są podstawą. Celem naszym jest, aby
nauczyć ludzi wykorzystywania posiadanej wiedzy i zwięk-

dyplomowe są bardzo pomocne
w znalezieniu innej, lepszej posady, czy awansowaniu w obecnej.
Czym kierować się przy
wyborze kierunku studiów
podyplomowych?

Po pierwsze musimy
uświadomić sobie czego oczekujemy, potrzebujemy i chcemy
się nauczyć. Jeżeli ktoś zamierza
zacząć pracować jako hr-owiec
a jest po studiach np. prawniczych czy ekonomicznych, musi
znaleźć ofertę, bogatą w zajęcia
z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi, które pozwolą krok
po kroku zdobyć umiejętności
do wykonywania takiego zawodu.
Po drugie, warto wiedzieć
ile czasu i pieniędzy możemy
przeznaczyć na naukę. Studia
podyplomowe trwają minimum
rok (dwa semestry) i kosztują
przeważnie 2-4 tysiące za rok.
Musimy zaplanować sobie ten
czas, by go optymalnie wykorzystać. Zawsze zwracajmy
uwagę na program, nie bójmy
się pytać uczelni o zajęcia i o to,
czego się nauczymy.
Czy warto zatem wybrać
się na takie studia?
Oczywiście, że tak. Podejmij wyzwanie. Wybierz studia
podyplomowe na WSE w Białymstoku. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta edukacyjna
spełni Twoje oczekiwania. Zadzwoń, pomożemy, doradzimy!
Nasze kierunki pozwolą Ci na
szybkie zdobycie nowych, konkretnych umiejętności, których
potrzebujesz do osiągnięcia założonego celu – awansu, zmiany pracy, przebranżowienia się.
tekst: WSE

Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 14/3,
15-703 Białystok
www.wse.edu.pl
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