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Jasełka w Bibliotece

Paczka dla seniora
9.12. w Szkole Podstawowej
w Dąbrowie Biał. odbyło się podsumowanie zbiórki artykułów
na paczkę świąteczną, której inicjatorem jest Komitet Społeczny
„Paczka dla Seniora 2018r.”
Podobnie jak w roku ubiegłym Szkolne Koło Wolontariatu
rozpropagowało i przeprowadziło
wśród społeczności uczniowskiej,
nauczycieli oraz pracowników
szkoły zbiórkę artykułów żywnościowych i słodkości, która miała
za cel wsparcie seniorów naszej
gminy.
Wolontariusze MegaMocni
przez cały tydzień zajmowali się
gromadzeniem przyniesionych
produktów, a następnie przepięknie zapakowali je w świąteczne
paczki. Działalność charytatywna
spotkała się w dużym zainteresowaniem, dzięki czemu udało się
nam przygotować aż 18 paczek
dla naszego starszego pokolenia.
Każdy sukces takiej akcji
wynika z coraz głębszej świadomości uczniów i ich rodzin, które
dostrzegają potrzebę wpierania
ludzi starszych, zauważają ich
problemy i trud dnia codziennego. Cieszę się, że dzieci i młodzież
dbają o podtrzymywanie międzypokoleniowych więzi, a za przykładem rodziców oraz nauczycieli
pielęgnują szacunek dla osób starszych i uczą się odpowiedzialności za świat, który ich otacza.
Niezwykłe wzruszenie i poczucie dumy wzbudza również

zaangażowanie samych wolontariuszy, którzy poświęcają swój
czas i dokładają starań, aby każda
akcja charytatywna była przeprowadzona z sercem.
W chwili obecnej pod moja
opieką jako koordynatora koła
wolontariatu jest 48 uczniów od
klasy IV szkoły podstawowej do
trzeciej gimnazjum, którzy poprzez swoje aktywne uczestnictwo pokazują mi, że pomaganie
sprawia im dużo satysfakcji, a
przede wszystkim integruje społecznie i nie pozostawia obojętnym na krzywdę innych ludzi.
Dorota Sienkiewicz – koordynator
Szkolnego Klubu Wolontariatu
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14 grudnia w czytelni Biblioteki Publicznej w Sokółce pracownicy, przyjaciele biblioteki i
zaproszeni goście zgromadzili się
na spotkaniu opłatkowym. Z tej
okazji młodzież z Zespołu Szkół
Rolniczych w Sokółce, pod kierunkiem p. Beaty Olszewskiej –
Białobłockiej, wystawiła jasełka.
Wyjątkowy spektakl przypominający historię narodzenia Jezusa w
Betlejem wprowadził wszystkich
w świąteczny nastrój. Po przedsta-

wieniu i wspólnym śpiewaniu kolęd odmówiono modlitwę. Goście
przełamali się opłatkiem składając
życzenia świąteczne. Dziękujemy
wszystkim, którzy pojawili się w
bibliotece, za wspólne świętowanie. Przede wszystkim uczniom
ZSR w Sokółce za uświetnienie
tej wyjątkowej chwili.
Ewelina Kaźmierowicz,
Biblioteka Publiczna
w Sokółce

Sesja Rady Powiatu

Master of Words
W sokólskim Liceum im. M.
Kopernika w Sokółce odbył się II
Powiatowy Konkurs z jęz. angielskiego „Master of Words”. Wzięli
w nim udział uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu sokólskiego. Młodzież zmierzyła się z testami na
dwóch poziomach językowych,
głównym tematem była nauka i
technika. Konkurs miał na celu
propagowanie i pogłębienia zakresu słownictwa obejmującego
egzamin maturalny, gimnazjalny
oraz egzamin ósmoklasisty, a tak-
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że promocję klas językowych w
szkole. Liceum odwiedził i wręczył nagrody Członek Zarządu
Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, który w krótkich słowach
zwrócił się do uczestników: „Wy
młodzi, jesteście solą tej ziemi, to
co zrobicie teraz, w przyszłym życiu będzie procentowało zarówno
dla Was jak i dla wszystkich ludzi
tu mieszkających, dlatego też bardzo dziękuję wszystkim za udział
w konkursie, za to że uczycie się
języka angielskiego, że się rozwi-

jacie. Wszystkim serdecznie gratuluję”. Nagrody konkursowe zostały sfinansowane przez Zarząd
Powiatu Sokólskiego z budżetu
Powiatu. Laureaci: Szkoły podstawowe i gimnazjum: I miejsce
– Agnieszka Zinówko, SP 1, II
miejsce – Justyna Lingo, SP 3, III
miejsce – Filip Zysk, ZS w Kuźnicy; Szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce – Krzysztof Bielawski,
ZSZ w Sokółce, II miejsce – Gabriel Danilewicz, ZS w Sokółce,
III miejsce – Dariusz Halicki,
CKR Janów.
Organizatorzy – nauczyciele jęz.
angielskiego – Joanna Czemiel oraz
Dorota Dziakowska

Druga Sesja Rady Powiatu
Sokólskiego obecnej kadencji pod
przewodnictwem Krzysztofa Krasińskiego, pomimo 20 pkt programu przebiegła bardzo szybko
i sprawnie. Radni przyjęli m.in.
stanowisko w sprawie podwyżek
płac w szpitalach. Radni wykazali
zrozumienie wobec zasadności
podwyżek, ale jednocześnie zaznaczyli, iż powinny one być w
całości finansowane ze składek
zdrowotnych lub z budżetu państwa, ponieważ samorządy nie są
zdolne do poniesienia tych kosztów.
Skarbnik Jolanta Mordas poinformowała o planach powiatu
dotyczących emisji obligacji.
Wicestarosta Jolanta Jelska-Jaroś apelowała, by podczas
świątecznych zakupów pamiętać
o wybieraniu produktów pochodzących od polskich rolników.

Rada Powiatu ustaliła przedmiot
działania poszczególnych Komisji.
Pełniąca obowiązki dyrektora PCPR - Alicja Rysiejko przedstawiła uchwały dotyczące m.in.:
programu pieczy zastępczej oraz
adresowanych do młodzieży programów profilaktycznych.
Podczas Sesji Członek Zarządu Jerzy Białomyzy poinformował zebranych o włączeniu się
Starostwa Powiatowego w akcję
pomocy pogorzelcom z Chilmon,
radni także wsparli finansowo pogorzelców.
Transmisja z sesji do obejrzenia na www.sokolka-powiat.pl
w zakładce SESJA.
P.A. Zalewska,
A. Sielewicz
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Podpisanie umów z uczniami 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.

Jakub Kozłowski i Konrad
Horczak, uczniowie sokólskiego LO stworzyli Smart Senior,
urządzenie, które ma przypominać osobie starszej m.in. o
porze zażywania leków. Jak sami
mówią - jego założeniem jest
także zapewnienie opiekunowi
stałego wglądu do informacji o
osobie starszej bez potrzeby ciągłego pobytu z nią. Wynalazek
zdobył tytuł Najlepszego Pomysłu Uczniowskiego na Technotalent 2018.
Dlaczego stworzyliście projekt
akurat tego typu?
Konrad: Chcieliśmy trafić w grono odbiorców, które potrzebuje
czegoś takiego. Ludzie chorują na
różne schorzenia, często zapominają o wzięciu leków, o zamknięciu okna… itp. to skłoniło nas,
żeby stworzyć coś, co pomoże dla
tych osób, a zarazem dla opiekunów spokojniej żyć.
Jakub: Pomysł zrodził się dzięki
własnym obserwacjom. Mamy
osoby starsze w rodzinie… Do
tego starzejące się społeczeństwo,
jest to duży problem.
Co wynieśliście z pracy nad urządzeniem?
JK: Dzięki temu projektowi mogliśmy poszerzyć swoje kompetencje, poznać wielu ludzi… Zdobyliśmy nagrody, które przyczyniły
się do naszego dalszego rozwoju.
Mogliśmy zakupić sprzęt potrzebny do ulepszenia naszego przed-

20 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Sokółce odbyło się uroczyste
podpisanie umów z uczniami
czterech szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzących kształcenie
zawodowe w ramach projektu
„Kompetentni i wykwalifikowani”. W imieniu Powiatu Sokólskiego umowy podpisali Starosta
Sokólski Piotr Rećko i Członek

Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzy
Białomyzy.
Umowy zawarto z 245 uczniami, którzy zostali zakwalifikowani
przez Komisję rekrutacyjną do II
edycji w roku szkolnym 2018/2019.
W ramach zawartych umów
uczniowie naszych szkół tj. Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy
Orzeszkowej w Sokółce, Zespołu
Szkół Rolniczych im. mjr Henryka
Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce, Zespołu Szkół w Suchowoli oraz

Każdy mały sukces pozwoli nam osiągnąć
coś większego!

sięwzięcia. Wziąć udział w szkoleniach, które odbyły się dzięki
konkursom… Pozwoliło nam to
zdobyć masę przydatnej wiedzy.
KH: Zdobyliśmy doświadczenie
i możemy rozwijać swoje hobby
oraz pasje.
Jak będzie się dalej rozwijać
Smart Senior?
JK: Chcemy ukończyć aplikację
mobilną, która pozwoli na wgląd
do informacji przez telefon opiekuna. Chcemy rozpocząć testy
na grupie docelowej – seniorach
– aby sprawdzić, czy to się sprawdza, co trzeba poprawić.
KH: Jeśli po testach nasze rozwiązanie się sprawdzi, chcielibyśmy
je wprowadzić na rynek.
Jakie są Wasze osobiste refleksje
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związane z projektem?
JK: rojekt zapewnia nam masę doświadczeń, słyszeliśmy, że ma też
spore możliwości komercjalizacji.
Nie czujemy jednak, że stworzyliśmy coś przełomowego. Jeszcze
sporo brakuje by zyskało to miano
czegoś naprawdę dużego, porządnego.
KH: Szczerze mówiąc, projekt
trwa od niedawna, wszystko odbywało się na przestrzeni roku.
Wcześniej nie tworzyliśmy podobnych projektów, a docenienie
ze strony jury i przedsiębiorców
było dla nas czymś bardzo ważnym. Ciężko nam w to uwierzyć.
Odczuwamy masę pozytywnych
emocji. Każdy mały krok, każdy
mały sukces pozwoli nam osiągnąć coś większego. PB

Specjalnego Ośrodek Szkolno– Wychowawczy im. Janusza Korczaka w
Sokółce, skorzystają z następujących form wsparcia:
- zajęć dodatkowych z języka angielskiego – 139 uczestników,
- przeprowadzenie warsztatów tematycznych w zakresie narzędzi
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) – 82 uczestników,
- dodatkowe zajęcia wyrównawcze
z przedmiotów ogólnokształcących
(matematyka, chemia, biologia) –
64 uczestników,
- dodatkowe zajęcia wyrównawczych z przedmiotów zawodowych
– 63 uczestników,
- sporządzenie Indywidualnych
Planów Edukacyjno-Zawodowych
– 65 uczestników.
W ramach zajęć wszyscy
uczniowie otrzymają komplety
pomocy dydaktycznych w postaci
podręczników z poszczególnych
przedmiotów i materiały szkoleniowe. Zajęcia będą prowadzone
w oparciu o potrzeby edukacyjne
uczniów w zakresie objętym pro-

gramem nauczania.
Wszystkie ww. formy wsparcia rozpoczną się tuż po przerwie
świątecznej. Łącznie w drugiej edycji zrealizowanych zostanie 208 godzin zajęć z języka angielskiego, 142
godziny zajęć z ICT, 98 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych z
przedmiotów ogólnokształcących,
99 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych oraz sporządzonych zostanie 65 Indywidualnych Planów
Edukacyjno-Zawodowych.
Głównym celem całego 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
MS

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR
W Starostwie Powiatowym
w Sokółce 20.12. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej, na której
omówiono aktualne problemy
rolnictwa oraz przedstawiono sprawozdanie Zarządu. W
spotkaniu wziął udział Starosta
Sokólski Piotr Rećko, który poruszył tematykę kół łowieckich:

„Jesteśmy do państwa dyspozycji.
Współpraca Izby w zakresie kół
łowieckich, współpraca rolników
z łowczymi powinna być kontynuowana. Powinniśmy iść w tym
kierunku” – mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko. W posiedzeniu wzięła również udział Bożena
Jelska–Jaroś – wicestarosta Powiatu Sokólskiego. Na spotkanie
zaproszono także m.in. Powiatowego Inspektora Weterynarii dr.
Pawła Mędrka, Kierownika Biura
Powiatowego ARiMR Mirosława Mikołajczyka, Kierownika
Placówki Terenowej KRUS Piotra Kułakowskiego, Kierownika
Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa Jana Paca i
Kierownik Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Sokółce
Katarzynę Hojnik-Horczak.
Piotr Białomyzy
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KRYNKI: Spotkanie opłatkowe seniorów
18 grudnia br. w sali GOK
Krynki miało miejsce spotkanie
opłatkowe Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Swoją
obecnością zaszczycili: burmistrz
Jolanta Gudalewska oraz przewodniczący Rady Miejskiej Józef
Czarniecki. Podczas spotkania
przewodnicząca Zarządu Koła
ZERiI Bogumiła Sołoniewicz podziękowała za wieloletnią pracę w

zarządzie Teresie Hajdukiewicz,
która pełniła funkcję skarbnika. Życzenia, śpiewanie kolęd i
serdeczne rozmowy sprawiły, że
czas spotkania upłynął niezwykle szybko. Niespodzianką były
drobne upominki, przygotowane
przez Zarząd Koła dla emerytów
należących do Związku.

Krynki: Wigilia Ekumeniczna
W niedzielę, 16 grudnia w
sali widowiskowej GOK w Krynkach odbyła się Ekumeniczna
Wigilia dla osób samotnych z
gminy Krynki. Wigilię przygotował MGOPS w Krynkach oraz

Burmistrz Krynek przy udziale
GOK-u. Spotkanie rozpoczęto
modlitwą, przemówieniami pani
burmistrz Jolanty Gudalewskiej i
przewodniczącego Rady Miejskiej
oraz przełamaniem się opłatkiem

i prosforą. W spotkaniu uczestniczyli księża proboszczowie parafii
kryńskich – rzymskokatolickiej:
ks. Marek Wiśniewski i prawosławnej: ks. Piotr Charytoniuk.
Wigilię uświetniły śpiewaniem
kolęd zespoły działające przy
GOK Krynki – „Pogodna Jesień”
oraz „Exit”.
Fot.: M.Bielski

Źródło: gok-krynki.pl

Żywa szopka w Krynkach, fot.: A. Kopcińska

Licealiści - medioznawcy
14 grudnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB odbył się
okręgowy finał V edycji Olimpiady
Wiedzy o Mediach. Uczestniczyło
w nim 40 osób. Liceum w Sokółce reprezentowało 24 uczniów (3
z kl. IB, 7 z kl. IIA, 4 z kl. IIIA, 10
z kl. IIIB). Wśród 10 laureatów aż
3 uczniów było z naszego liceum:
Jacek Grzybowski (kl. IB) - VI
miejsce, Dawid Kisiel (kl. IB) - IX

msc, Piotr Grusza (kl. IIIB) - X msc.
Będą oni reprezentować swoją szkołę i województwo w eliminacjach
centralnych, które odbędą się 1516.03.2019 r. w Warszawie.
Dyplom za przygotowanie
największej liczby uczestników etapu okręgowego dostała, podobnie
jak w roku ubiegłym, p. Małgorzata
Kułakowska.
Specjalne podziękowania za

najliczniejszą reprezentację uczestników, którzy wzięli udział w etapie
okręgowym otrzymała również p.
Dyrektor Iwona Grzybowska.
Olimpiada Wiedzy o Mediach
organizowana jest przez Wydział
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami
na terenie całego kraju. Jej celem
jest m.in. zachęcanie młodych ludzi do zdobycia rzetelnej wiedzy o
funkcjonowaniu, historii i ewolucji,
strukturze i mechanizmach działania mediów. Uczestnicy etapu
centralnego walczyć będą o indeksy
na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, o
cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów oraz o staże
w redakcjach na terenie całego kraju. Patronat nad Olimpiadą objęła
Minister Edukacji Narodowej, oraz
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
M. Kułakowska opiekun
merytoryczny uczniów
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Skromna, jak podkreślają
bliskie osoby, nie paliła się do
startu w konkursie. Wypchnięta niemal na scenę. To właśnie
Joanna Babynko - dziewczyna
„stąd ”. Opowiada nam o planach na przyszłość i wrażeniach
z Finałowej Gali Miss Polski.
Joanno przyjmij nasze gratulacje! Jesteśmy tydzień po Finałowej Gali. Emocje opadły?
Dziękuję bardzo. Emocje
są cały czas żywe! Bliscy, znajomi i też osoby, których wcale nie
znam, ciągle mi gratulują. Cieszą
się razem ze mną.
Wydawałoby się, że każda
dziewczyna od dziecka marzy o
koronie, jak było z Tobą? Sama
zdecydowałaś się na udział w
konkursie, czy ktoś Cię do tego
namówił?
Ze mną było całkiem inaczej. Nie interesowałam się takimi
konkursami nigdy. A co dopiero
mówić o założeniu korony miss
(uśmiech). Do konkursu namówiły mnie moje koleżanki.
Jak wyglądały przygotowania do tak prestiżowego konkursu?
Ostatnie zgrupowanie przebiegło bardzo intensywnie. Przez
pół roku od półfinału spotykaliśmy się często. Czasami przez
jeden dzień, a czasami przez tydzień były próby, ale też nagrania i
zdjęcia. To był bardzo intensywny
czas...
A co z relacjami między
dziewczynami podczas konkursu? Jest miejsce na przyjaźń czy
tylko rywalizację?

Joanna Babynko

Nigdy nie interesowałam się
konkursami piękności...
Jest, chociaż sama do końca nie wierzyłam, że tak będzie.
Oczywiście, na początku te relacje
były inne. Ostatnie zgrupowanie
pokazało, jak bardzo się zżyłyśmy. Kibicowaliśmy sobie. To było
miłe, że oprócz rywalizacji znalazło się miejsce na dobre słowo.
Jak sobie radziłaś ze stresem
podczas Finału?
Często sobie z nim radzę w
ten sam sposób. Po próbie generalnej, na której stresowałam się
najbardziej, włożyłam po prostu
słuchawki w uszy, zrelaksowałam
się, o niczym starałam się nie myśleć i wyszłam z czystą głową na
scenę.
Jak zareagowała Twoja rodzina, przyjaciele i znajomi na
start w wyborach a potem na wygraną?
Usłyszałam dużo pozytywnych opinii. Fajnie, że próbujesz
i na pewno warto -mówiono mi.
Otrzymałam też ogromną pomoc
i wsparcie z ich strony. Z wygranej
wszyscy cieszą się razem ze mną.

Czytelnikom INFO Sokółka
życzę rodzinnych i wesołych
świąt Bożego Narodzenia!
Joanna Babynko

Czuję, że mam dużo bliskich
osób wokół siebie. Bardzo mi kibicują i powtarzają, że to dopiero
początek.
Jak wykorzystasz przysłowiowe 5 minut?
Chciałabym wykorzystać sytuację, w której obecnie się znajduję w 100 % . Dużo osób się do
mnie odzywa z rożnymi propozycjami, związanymi z m.in. marketingiem bądź rożnego sesjami

zdjęciowymi. Przyznam szczerze,
że bardzo mi się to spodobało.
Chcę to wykorzystać jak najlepiej
potrafię. Przez ten rok również
będę współpracować z Biurem
Miss Polski.
A co ze ścieżką zawodową?
Praca, którą obecnie wykonuję (pielęgniarka na oddziale
ratunkowym) daje mi tak wiele
satysfakcji, że nie chciałabym rezygnować z tego zawodu.

Masz jakieś motto życiowe?
Tak, przede wszystkim - nie
poddawać się! Dążyć do celu i robić to z uśmiechem na twarzy.
Co byś poradziła dziewczynom, które wahają się, czy warto
wziąć udział w tego typu konkursach?
Na pewno, że warto spróbować. To była piękna przygoda, która trwa nadal. Warto też,
ponieważ poznaje się mnóstwo
wartościowych ludzi. Bardzo
miło wspominam nasz konkurs
regionalny, panowała tam rodzinna atmosfera. Do tej pory wszyscy
się spotykamy. Myślę, że będą to
znajomości a nawet przyjaźnie na
lata.
W sobotę odbył się Casting
na Miss i Mistera Podlasia 2019.
Zasiadłaś tam w Jury, jak czułaś
się w nowej roli?
Dobrze, chociaż na początku
trochę niepewnie. Sama przecież
wiem, jak to jest być po drugiej
stronie. Zadawałam uczestnikom
bardzo luźne pytania. Mogłam z
nimi porozmawiać, dowiedzieć
się o nich czegoś więcej. Dla mnie
była to sama przyjemność.
Jakie plany na najbliższy
rok?
Chcę wykorzystać wszystkie
otrzymane propozycje i na tym
skupić się najbardziej. Ale nie
ukrywam, że chciałabym też odpocząć, ponieważ ostatni czas był
bardzo intensywny. Mam zamiar
spędzić więcej czasu z rodziną.
Bardzo dziękujemy Ci za
rozmowę i życzymy dalszych sukcesów!
Rozmawiała Agnieszka Sielewicz

Komplementów nie żałuje, zapytana o Joannę - Grażyna Laszuk, była wychowawczyni z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Sokółce.
Joasia była w czołówce najlepszych uczniów klasy.
Bardzo piękna i naturalna, zawsze ubrana po uczniowsku.
To przede wszystkim dziewczyna odpowiedzialna i mądra,
biorąca aktywny udział w życiu szkoły. Przez wiele lat wyczynowo trenowała karate WKF. Niejednokrotnie stawała na
podium w Karate Shotokan, podczas Pucharu Polski czy Mistrzostw Świata. Co roku, we wrześniu albo w październiku,
odwiedza szkołę, tak zwyczajnie żeby porozmawiać. Dowiedziałam się, że kończy pielęgniarstwo i myśli o specjalizacji
- pielęgniarstwo kardiochirurgiczne. Śledziłam z zainteresowaniem całą transmisję telewizyjną z gali. Trzymałam mocno kciuki i głosowałam. Jestem z Asi bardzo, bardzo dumna!

Gościła nas STAJNIA SOWLANY.
INFO Sokółka nr 135/2018

21 grudnia 2018 r.

5

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przy stole wigilijnym zasiedli wspólnie Członkowie Związku
Pracodawców i Przedsiębiorców
Ziemi Sokólskiej oraz przedstawicieli władz samorządowych.
Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem Prezesa Związku Janusza Pawłowskiego. Następnie
głos zabrała wicestarosta Bożena
Jelska-Jaroś oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Ejsmont. Ksiądz Adam
Baranowski, proboszcz parafii

Spotkania o
Dąbrowa Białostocka: Opłatek seniorów

pw. Wniebowzięcia NMP w Sokółce
przypomniał słowa ewangelii i rozpoczął wspólną modlitwę i śpiewanie
kolęd. W serdecznej atmosferze wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli
sobie najserdeczniejsze życzenia z
okazji nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia. KG

Spotkanie opłatkowe w restauracji „Na
Skarpie” zgromadziło przy jednym stole osoby starsze oraz osamotnione. Księża Wacław
Lewkowicz oraz Piotr Hańczaruk pomodlili
się razem z wiernymi i przełamali się opłatkiem wspólnie z Wicestarostą Bożeną Jelską-Jaroś, Członkami zarządu Jerzym Białomyzym i Romualdem Gromackim. Fragment z
Ewangelii św. Łukasza odczytał Burmistrz
Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz.
Spotkanie umiliły występy artystyczne. PB

Spotkanie wigilijne u Salezjan
Wspólną wieczerzę wigilijną w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku
poprzedziły oryginalne, na wysokim poziomie artystycznym
jasełka przygotowany przez podopiecznych placówki. Spektakl
odegrano w sali teatralnej różanostockiego „drapieżnika“. Po
przedstawieniu wszyscy łamiąc
się opłatkiem złożyli sobie życzenia. Następnie Dyrektor ks. mgr
Krzysztof Grzendziński przeprowadził uczestników spotkania do
stołówki, gdzie wspólnie zasiedli
za stołem, suto zastawionym tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, przygotowanymi z udziałem
podopiecznych Ośrodka. Młodzież uczestniczyła również w podaniu potraw do stołu i aktywnie
pomagała w organizacji całego
przyjęcia. W rodzinnej, wesołej atmosferze wszyscy gromko
śpiewali kolędy. Po wieczerzy, jak
zwyczaj nakazuje, przyszedł czas
na prezenty. Starosta Sokólski w
asyście Członka Zarządu Powiatu
Sokólskiego - Jerzego Białomyzego, p.o. Dyrektora PCPR w So-
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kółce - Alicji Rysiejko oraz Burmistrza Dąbrowy Biał. - Artura
Gajlewicza obdarował młodzież i
gospodarzy upominkami oraz jak
co roku, pięknymi kalendarzami
Powiatu Sokólskiego. Tym razem
powiatowy kalendarz przedstawia dzikie zwierzęta zamieszkujące naszą puszczę.
Patrycja. A. Zalewska

Opłatek z SFL
W kawiarni „Lira’’ odbyło się
ekumeniczne spotkanie opłatkowe
Sokólskiego Funduszu Lokalnego.
Spotkali się tam przedstawiciele
różnych organizacji, które realizują program „Działaj lokalnie’”.
Na opłatku byli duchowni trzech
wyznań – prawosławny, katolicki i
imam. W pierwszej kolejności głos
zabrała Maria Talarczyk - prezes
Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny. Następnie przystąpiono do modlitwy. Wszyscy podzielili się opłatkiem i życzyli sobie wszystkiego, co
najlepsze z okazji nadchodzących
świąt Bożego Narodzenia. KG
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opłatkowe

Dąbrowa Białostocka: Opłatek w WTZ
„Te wasze serce, które są
pełne miłości są ugruntowane
na miłości Boga. Niech te święta
przyniosą kolejny, dobry rok” –
tymi słowami witał uczestników
spotkania Burmistrz Dąbrowy
Białostockiej Artur Gajlewicz.
Uczestnicy
dąbrowskich
Warsztatów Terapii Zajęciowej
spotkali się na symbolicznej wieczerzy. Zebrani przełamali się
opłatkiem z przedstawicielami
starostwa: Wicestarostą Bożeną
Jelską-Jaroś, Członkiem Zarządu
Jerzym Białomyzym oraz Alicja
Rysiejko p.o. Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie.
”Dziękujemy za to, że możemy być z wami. Dziękujemy za
ogrom pracy jaki wykonujecie,
życzę wam zdrowych, radosnych
świat” – mówił Członek Zarządu
Jerzy Białomyzy.
Podopieczni oraz opiekunowie mogli obejrzeć jasełka, wspólnie zaśpiewać kolędy oraz spędzić
czas w wigilijnym nastroju.
PB

Opłatek w Starostwie

Spotkanie opłatkowe w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Sokółce zgromadziło przy jednym stole
samorządowców różnego szczebla, duchownych różnych
wyznań, przedstawicieli: służb mundurowych, placówek
oświatowych, służby zdrowia oraz pracowników Starostwa
Powiatowego w Sokółce. Na początek wszyscy w skupieniu
obejrzeli występ artystyczny młodzieży pod kierunkiem
Krzysztofa Zalewskiego. Następnie rozpoczęło się wspólne
śpiewanie kolęd oraz modlitwa. Zebrani podzielili się opłatkiem i spożyli wspólną wigilię przygotowaną przez Macieja
Szczęsnowcza.
Patrycja A.Zalewska

INFO Sokółka nr 135/2018
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Dąbrowa Białostocka

DOBRE STRONY POWIATU

Renifery zawitały do centrum miasta
Od jakiegoś czasu nad projektem, który dotyczył nowej
dekoracji świątecznej wraz z Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej
– Arturem Gajlewiczem pracowało kilka osób. W ten sposób
powstały piękne sanie mikołaja
i renifery. Mieszkańcy Dąbrowy
Białostockiej mogą czuć się bezpiecznie, mikołaj w tym roku na
pewno przybędzie do naszego
miasteczka.
Burmistrz chciałby podziękować osobom, które włączyły
się w jego inicjatywę i wsparły
swoją pracą, pomysłem i przede
wszystkim wolnym czasem: Panu
Jarosławowi Sulikowi, Sylwii
Owsiejko, Łukaszowi Owsiejko,
Pawłowi Gębskiemu, Wojciecho-

wi Lewkowicz oraz sponsorom, którzy dofinansowali pomysł – „Krówka” Stanisław Raducha,
Firma Sulika Net, Leszek i Jolanta Budnik, Krzywiccy Transport oraz Bank Spółdzielczy - oddział
w Dąbrowie Białostockiej. Dziękuje także Wojciechowi Kucejko i Pawłowi Chodziutko za zrobienie
betonowej podstawy i pomoc w montażu żywej
choinki w centrum. Wielkie podziękowania także
Adamowi Gromko za ubranie choinki i instalację
elektryczną.
Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

8. Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej
W niedzielę 16 grudnia na hali sportowej Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej odbył się już po raz 8. Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej. Do rywalizacji stanęło 12 drużyn z różnych zakątków województwa
podlaskiego. Po sześciogodzinnej rywalizacji wyłoniono zwycięzców. I
miejsce w turnieju zajęła drużyna "Lewkowo Team", II miejsce - "Intero
Trade", III miejsce - "A nu jaho", zaś IV miejsce przypadło drużynie "SGA
Trans Ber Białystok".
Najlepszą zawodniczką Turnieju wybrano Urszulę Sklepkowską,
zaś najlepszym zawodnikiem - Andrzeja Ignaciuka. Nagrody, dyplomy,
medale i puchary nagrodzonym zawodnikom wręczył Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz.
Amatorzy siatkówki pokazali też wielkie przedświąteczne serce
zbierając środki finansowe na potrzeby dąbrowskiego ZOL-u. W sumie
do Zakładu przekazano kwotę 777 złotych.
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział!
MGOK w Dąbrowie Białostockiej
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Pełna miska dla schroniska
Od 17.10. do 17.11.br. w
Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej
odbywała się zbiórka charytatywna na rzecz zwierzaków przebywających w sokólskim schronisku.
Pomysłodawczyniami były
uczennice klasy VI b, które w organizację zbiórki włączyły swoją
klasę i całą społeczność szkolną.
Akcja zaskoczyła swoimi
efektami. Zebrano ogromną ilość
karmy oraz akcesoriów dla zwierząt. Najwięcej zgromadziła klasa
Vd, która w nagrodę uczestniczyła

wraz z VI b w wycieczce do schroniska 17 grudnia. Obie klasy wraz
z koordynatorem akcji - psycholog Dorotą Sienkiewicz oraz nauczycielami odwiedziły schronisko pod Sokółką by przekazać
dary.
Celem akcji było kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt,
wdrażanie dzieci do aktywnego
udziału w zbiórce żywności oraz
poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku.
Najważniejszą lekcją dla
uczniów było zrozumienie, że
zwierzęta to nie są zabawki, z któ-

rych można zrezygnować, kiedy
minie czas pierwszego zauroczenia oraz że opieka nad zwierzakiem to również ogromny obowiązek.
Już od najmłodszych lat warto uczyć miłości i szacunku nie
tylko dla ludzi, ale i do zwierząt,
rozbudzać chęć niesienia pomocy
potrzebującym, ale także uczyć
przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt i tych, które są w naszych domach i tych, dla których
domem jest, niestety, schronisko.

NOWY DWÓR: Kiermasz Charytatywny
W miejscowej Szkole Podstawowej odbył się Charytatywny
Kiermasz Bożonarodzeniowy na
rzecz rodziny poszkodowanej w
pożarze w Chilmonach. Na kiermaszu można było zaopatrzyć się
w ozdoby świąteczne oraz słodkie
wypieki. Każdy mógł skorzystać

z kawiarenki i napić się ciepłej
herbaty czy kawy. Można było
również wziąć udział w loterii i
licytacji. Na najmłodszych również czekały różne atrakcje, tak
jak malowanie twarzy czy kącik
zabaw. Zaprezentował się także
zespół Ad Rem i Solatium. KG

Tekst na podst.
D. Sienkiewicz
SP w Dąbrowie Biał.

REKLAMA

Moja książka życia
Troje uczniów z Zespołu
Szkół w Dąbrowie Białostockiej
uzyskało znakomite wyniki w
wojewódzkim konkursie literackim „Moja książka życia”. Są to
Agnieszka Budnik – I miejsce,
Agnieszka Piruta – II oraz Jacek
Łantowski – III. Uczniowie pod
kierunkiem nauczyciela polonisty - Urszuli Puczyńskiej napisali
świetne eseje i felietony dotyczące

czytanej literatury. Na ich światopogląd wpłynęły następujący autorzy i ich dzieła: Astrid Lindgren
– „Bracia Lwie Serce”, Dmitry
Glukhovsky – „Futu.re”, Ray Bradbury – „451 stopni Fahrenheita”.
Konkurs został organizowany w ramach projektu Klubu Czytelniczego Ex Libris realizowanego przez Stowarzyszenie Szukamy
Polski, Instytut Filologii Polskiej

na Wydziale Filologicznym UwB
oraz Książnicę Podlaską im. Ł.
Górnickiego w Białymstoku. Polegał on na napisaniu eseju dotyczącego książki, która w zasadniczy sposób wpłynęła na system
wartości czytelnika, skłoniła go
do zastanowienia się i ma niebywałe walory. Uroczyste wręczenie
nagród odbyło się w kawiarni „W
Starym Kinie” w Białymstoku 14
grudnia. Uczniowie otrzymali rewelacyjne nagrody - bony książkowe o wartości 300 zł za I miejsce oraz upominki od Książnicy
Podlaskiej. Galę uświetnił występ zespołu „Podlaskie Korale”
w programie „Niepodległa” oraz
przedpremierowy pokaz filmu
dokumentalnego z elementami
fabularyzowanymi „Zenek” w reżyserii Dariusza Szady-Borzyszkowskiego.Serdecznie dziękuję
wszystkim uczniom za udział w
konkursie i życzę dalszych sukcesów. Gratuluję laureatom i zachęcam do dalszej pracy pisarskiej.
Tekst na podst.:
U. Puczyńska

BędzieSięDziało
21.12 Kiermasz świąteczny,
pl. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, od godz. 9.00
23.12 Spotkanie wigilijne,
plac przed kinem ,,Sokół” w So-

kółce, godz. 13.00
23.12 Wigilia miejska, pl.
Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, godz. 12.30, w programie:
degustacja potraw wigilijnych,
dzielenie się opłatkiem, koncert
kolęd w wykonaniu zespołów AD
REM i Solatium
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GOKSiT Pracownia Tkaniny
Dwuosnowowej w Korycinie zaprasza na wystawę tkaniny dwuosnowowej autorstwa Bernardy
Rość pt. ,,Korycin w tkaninie
dwuosnowowej” (do 12.01.2019
roku)

ZŁOMOWANIE AUT
AUT
-- ZŁOMOWANIE

- ZAŚWIADCZENIE
- ZŁOMOWANIE
AUT
- ZAŚWIADCZENIE
DO WYREJESTROWANIA
DO WYREJESTROWANIA
-- ZAŚWIADCZENIE
POMOC DROGOWA
- POMOC DROGOWA
DO
WYREJESTROWANIA
- TRANSPORT
DO 12 TON
SOKÓŁKA
tel.
600
486 444
/CIĄGNIKI,
MASZYNY
BUDOWLANE/
- POMOC
DROGOWA

SOKÓŁKA tel. 600 486 444

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

KUPIĘ MIESZKANIE
W SOKÓŁCE

tel. 574 861 857
21 grudnia 2018 r.
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Przystanek Nadzieja w oczekiwaniu na święta
We czwartek, 13 grudnia
odbyło się ostatnie w tym roku
spotkanie przyjaciół Przystanku
Nadzieja. Podopieczni Stowarzyszenia „Barka” oraz wolontariusze
z sokólskich szkół i przedszkoli
(SOSW w Sokółce, SP w Starej
Kamionce i Geniuszach, Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 3 i
Przedszkola nr 5) wraz z opiekunami i rodzicami razem spędzili
popołudnie przeżywając zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.
Wspólnie przygotowane potrawy
wigilijne, opłatek i życzenia oraz
czytane Pismo Święte i wiersze
wprawiły wszystkich w świąteczny nastrój. Nie zabrakło również
prezentów – młodzież z SOSW
obdarowała wszystkich słodkimi
pierniczkowymi upominkami.
Piękny czas - wspólne rozmowy,
zabawa dzieci, wspaniała atmosfera i życzliwi ludzie. Takie są
nasze przystankowe spotkania.
Dziękujemy za kolejny rok nie-

samowitych spotkań i przeżyć,
jednocześnie życząc wszystkim
zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
J. Gejdel
***

Klub Wolontariusza działający przy SOSW w Sokółce pod
opieką dyrektor Elżbiety Szom-

ko kolejny raz współorganizował
spotkanie wigilijne grupie wsparcia „Przystanek Nadzieja” we
współpracy ze Stowarzyszeniem
„Barka” w Sokółce i zaprzyjaźnionymi Klubami Wolontariuszy ze
szkół i przedszkoli.
Było oczywiście czytanie
Ewangelii oraz poezji związanej z
tematyką świąteczną. Przy dźwię-

Katarzyna Zalewska

Grupa wsparcia rodziców i opiekunów dzieci
Od września 2018r. do końca listopada 2018r. w siedzibie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce odbywały
się spotkania grupy wsparcia
rodziców i opiekunów dzieci z
zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski.
W spotkaniach uczestniczyło 10

kach kolęd uczestnicy łamali się
opłatkiem, składali sobie świąteczne i noworoczne życzenia pełne przyjaznych słów, czemu towarzyszył radosny i życzliwy nastrój.
Nie zabrakło świątecznych potraw
i prezentów w postaci pierników
wykonanych przez wolontariuszy
naszego ośrodka pod kierunkiem
nauczycielki Bożeny Mróz. Zapach pierników przywoła pamięć
tych miłych chwil podczas prawdziwej Wigilii, 24 grudnia.
To był dobrze i miło spędzony czas w towarzystwie wolontariuszy, przystankowiczów i rodziców, którzy zaszczycili nas swoją
obecnością. Spotkanie opłatkowe
było okazją do wielu wzruszeń i
emocji, lekcją miłości, zadumy i
refleksji.
Okazało się po raz kolejny, że
wspólnie spędzony czas przyniósł
wszystkim dużo radości i dostarczył wiele pozytywnych wrażeń
wprowadzając w atmosferę świąt
Bożego Narodzenia.

osób. Łącznie odbyło się 10 spotkań trwających po 2 godziny
zegarowe. Aby ułatwić rodzicom
i opiekunom udział w zajęciach,
odbywały się one w godzinach
popołudniowych.
Grupa wsparcia przyczyniła
się do integracji rodziców, stworzyła warunki do dzielenia się

wiedzą i doświadczeniem, posłużyła nabyciu niezbędnej wiedzy i
umiejętności w radzeniu sobie z
chorobą i jej objawami w życiu codziennym. Udział w spotkaniach
wpłynął na wzrost umiejętności
wychowawczych uczestników i
ich wiedzy na temat postępowania z dziećmi z rożnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Spotkania te

Pracy i Polityki Społecznej w
ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi” – edycja 2018r.
Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 120 000 zł, z czego
90 000 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Jednostką
organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne jest
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce.

Były kwiaty i podziękowania
Rada Powiatu Sokólskiego
podczas II sesji pogratulowała Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska i Architektury w
Starostwie Powiatowym objęcia
funkcji Członka Zarządu Województwa Podlaskiego. Staro-

Dyżury Aptek w Sokółce

sta Sokólski Piotr Rećko wraz z
Przewodniczącym Rady Powiatu
Krzysztofem Krasińskim podziękowali pani Wiesławie Burnos
za dotychczasową pracę i życzyli
wielu sukcesów na nowym stanowisku. AS
w przyszłości zaowocują lepszą
opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza nad
osobami chorymi psychicznie i
niepełnosprawnymi intelektualnie.
Utworzenie grupy wsparcia
było jednym z działań podjętych w związku z realizowanym
przez Powiat Sokólski zadaniem
publicznym pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i
emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami
psychicznymi, zamieszkujących
Powiat Sokólski”, współfinansowanym przez Ministra Rodziny,

Celem głównym Programu
jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej
i społecznej osób z zaburzeniami
psychicznymi, zwłaszcza osób
chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Jednym
z celów szczegółowych jest wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
Anna Fidziukiewicz,
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce

prawdziwe

prawdziwk
(Nie)cicha noc
Zaczaiłem się w kurniku z
kamerą, kocem i termosem. Nie
czekałem na pierwszą gwiazdkę,
a na reakcję kurczaków. Połowa z
nich miała w kuprze pojawienie
się obcego w kurniku, reszta gapiła się na mnie podejrzliwie.
Do kurnika wszedł Dziadek Kotleta. Spojrzał na mnie, potem na
ptaki.
- A ty młody co, tyłkiem błoto piłeś? Co tu robisz?
- Czekam, aż kury zaczną to robić.
- Tfu, od kiedy ty perwersjami się
zajmujesz? – emeryt spojrzał na
mnie z pogardą.
- Toż ja nie o tym, ty dziadek na
starość tylko o jednym…
- O jednym? Ha! O dwóch! – z
dumą wypiął pierś.
Nie zrozumiałem, więc powróciłem do tematu pierwotnego.
- Chodzi o to, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. Postanowiłem więc to nagrać.
- He, he… a po co?
- No jak to, po co? Podobno zwierzęta jak zaczną gadać, to zdradzają ciekawe sekrety i dzielą się
swoją wiedzą…
- No, po pierwsze, to z dobrymi
ludźmi niby gadają, a nie wiem,
czy my się kwalifikujemy. A po
drugie, jakie sekrety czy wiedzę
może mieć kura stojąca cały dzień
w kurniku? No, już nie mówiąc o
tych ptasich móżdżkach…
Jedna z kwok zagdakała z oburzeniem.
- Ale… - próbowałem bronić tezy
– Przecież musi być w tym jakieś
ziarno prawdy. We wszystkim
jest…
- Może i tak. Ziarno czasami jest
zgniłe, a czasami z niego wyrasta
chwast, he, he. Większość ludzi to
durnie, istne pały jerychońskie…
To może im prawdy przez krowę
przekazywane są na miarę złota?
- Na wagę.
- Jedna cholera.
- Uff… szkoda, że zmarnowałem
czas - zafrasowałem się, podnosząc z ziemi.
- Nie martw się, he, he. Jeśli
chcesz ponagrywać jakąś gadającą nierogaciznę, to wystarczy
włączyć telewizor.
- Nie chodzi mi przecież o filmy
animowane i „Shreka”…
- A ja o jakichś bajkach mówię?
Włącz wiadomości.
Kamyk

21.12 Apteka „Pharmacia” ul. Białostocka 128, tel. 85 307 04 34, 22.12 Apteka „Arnika”, Os. Zielone 1, tel. 85 711 95 80, 23.12 Apteka „Dbam o Zdrowie”, pl. Kościuszki 17, tel. 736 697 812, 24.12 Apteka „Cefarm”,
ul. 1 Maja 17, tel. 85 711 23 86, 25.12 Apteka ogólnodostępna, ul. Grodzieńska 6A, tel. 85 711 52 34, 26.12 Apteka ogólnodostępna*, ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14, 27.12 Apteka ogólnodostępna, ul. Sikorskiego 3, tel. 85 711 24 10, 28.12 Apteka ogólnodostępna, ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14, 29.12 Apteka Na Białostockiej Nowa Farmacja, ul. Białostocka 8/10, tel. 85 711 24 62, 30.12 Apteka ogólnodostępna,
ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14, 31.12 Apteka „Pharmacia”, ul. Białostocka 128, tel. 85 307 04 34.
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II Sesja Rady
Miejskiej
14 grudnia w kawiarni „Lira’’
odbyła się II Sesja Rady Miejskiej
w Sokółce. W porządku obrad
znalazło się powołanie komisji i
przewodniczących: Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego (przewodniczący - Piotr Kułakowski), Komisji Infrastruktury,
Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego (Jadwiga Bieniusiewicz), Komisji Oświaty, Kultury,
Opieki Zdrowotnej i Sportu (Michał Tochwin), Komisji Rolnictwa (Wojciech Czabatorowicz),
Komisji Rewizyjnej (Piotr Borowski), Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Ewa Karczewska).
Dyskutowano m.in. na projektem uchwały: w sprawie zmian
budżetu gminy Sokółka na 2018
r., w sprawie zmiany wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2028 oraz w

Kolejne drogi będą przebudowane

sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Sokółki, które będzie
wynosić 10 476 zł brutto (maksymalne uposażenie). Składowe tej
sumy to: wynagrodzenie zasadnicze (4800 zł), dodatek funkcyjny
(2100 zł), dodatek specjalny (2760
zł) oraz za dodatek za wysługę lat
(816 zł).

Posiedzenie Zarządu Powiatu
14 grudnia na posiedzeniu
Zarządu Powiatu Sokólskiego
m.in. wprowadzono autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2018,
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2033.
Wprowadzono także do porządku obrad Sesji punkt dotyczący
projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu sokólskiego w roku 2019.
Rozpatrzono również wniosek
PKPS w Sokółce o pomoc w ufundowaniu paczek świątecznych
dzieciom z rodzin najuboższych
ph. „O uśmiech i radość dziecka’’.
Podjęto uchwały zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2018,
w sprawie upoważnienia do wy-

konania czynności związanych z
realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w Powiecie Sokólskim’’ w ramach Osi Priorytetowej I Osoby
młode na rynku pracy, Działanie
1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty
pozakonkursowe, Poddziałanie
1.1.1 Wsparcie udzielane z EFS
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w
zakresie kształcenia zawodowego
w: SOSW im. J. Korczaka w Sokółce, Zespole Szkół Rolniczych
im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce, Zespole Szkół
Zawodowych im. E. Orzeszkowej

W Starostwie Powiatowym
w Sokółce odbyło się podpisanie
umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Sokólskiego, reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego
Piotra Rećko i Wicestarostę Bożenę Jolantę Jelską-Jaroś a Gminą
Sidra, reprezentowaną przez Wójta Jana Hrynkiewicza o dofinansowanie zadania - „Przebudowa
układu komunikacyjnego dróg
powiatowych nr 1326B i 1330B
Janów – Trofimówka - Franckowa Buda - Wyłudki i drogi nr
1323B Janów – Budno - Nowinka
na terenie Gminy Janów, Korycin
i Sidra w Powiecie Sokólskim’’.
Wartość zadania objętego umową przeznaczonego do realizacji
w latach 2018-2019 wynosi 8 526
389, 77 zł. Gmina Sidra i Gmina
Korycin zapewniają środki finansowe w wysokości do 150 000 zł,
Gmina Janów - do 1 738 194, 86
zł, a Powiat Sokólski zapewnia
środki finansowe w wysokości do
540 000 zł w roku 2018 oraz 1 198
194,91 zł w roku 2019. KG
w Sokółce, w Zespole Szkół w
Suchowoli oraz w Zespole Szkół
w Dąbrowie Biał. Podjęta została
także uchwała w sprawie zgłoszenia kandydatur na członków
Powiatowej Rady Zatrudnienia w
Sokółce. Zawarto aneks do umowy zawartej SP ZOZ w Sokółce o
dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących
przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”. Zawarto aneks do umowy zawartej z SP
ZOZ w Sokółce 1779471,54 zł o
dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i
Intensywnej Terapii’’. KGA

Koniec stażu na Malcie
Piątek, 14 grudnia był dla
naszych uczniów, uczestniczących w Projekcie PO WER "Staże
zagraniczne szansą na lepsze jutro. Praktyki na Malcie" będącego
częścią Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Europejskiego "Wiedza - Edukacja Rozwój", ostatnim dniem zajęć
na Malcie, w mieście Birkirkara.
Uczniowie oraz koordynatorzy
programu, Aneta Tymińska oraz
Lech Czarnowicz otrzymali w
ratuszu miejskim Birkirkary certyfikaty potwierdzające udział w
projekcie.

ZSZ w Sokółce

III Liga Futsalu Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa Podlaskiego
12 grudnia w Czyżewie rozegrany został II turniej III Ligi Futsalu Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa Podlaskiego. Drużyna Zespołu Szkół Zawodowych
w Sokółce w pierwszym meczu
spotkała się z gospodarzami ZSOiZ w Czyżewie, gdzie po bardzo
emocjonującym i pełnym walki
meczu ZSZ odniósł zwycięstwo
5:4. Można było zauważyć w obu
drużynach wielu wyróżniających
się zawodników, którzy dali popis
dobrej techniki. Drugi mecz rozegrany został z liderem III Ligi,
ZSOiZ Ciechanowiec. Drużyna z
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Zajęcia projektowe w maltańskich zakładach pracy były
bardzo ciekawym doświadczeniem pozwalającym uczniom na
wzbogacenie ich wiedzy i praktycznych umiejętności oraz na łatwiejsze poruszanie się na współczesnym rynku pracy.
Po rozdaniu certyfikatów
uczniowie zaczęli przygotowywać się do powrotu do Polski, co
nastąpiło w sobotę późnym wieczorem po przylocie samolotem z
Malta International Airport.

Ciechanowca tylko w początkowej fazie meczu toczyła wyrównany pojedynek, jednak jak przystało na lidera odniosła wysokie
zwycięstwo nad naszą drużyną
wygrywając 16:3. Skład zespołu:
Rafał Kozłowski (IV Tfi), Marek Łowczecki (IV Tm), Dariusz
Łowczecki, Kamil Maksimczyk,
Tomasz Wróblewski (wszyscy II
Tm), Sebastian Krempa (II wz),
Michał Kabelis, Radosław Kucharewicz, Daniel Maksimczyk, Mateusz Nadolny (wszyscy I wz).
Trener:
Tomasz Potapczyk
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RUSZYŁA REKRUTACJA NA KIERUNEK
INFORMATYKA STOSOWANA
Pierwszy i jedyny taki kierunek w Regionie
tylko w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
Studia z gwarancją przyszłości!
Studia stacjonarne - 23 lutego 2019 r.
Studia niestacjonarne - 2-3 marca 2019 r.
Dowiedz się więcej: (85) 652 09 97, dziekanat@wse.edu.pl
Zapisz się już dziś! Ilość miejsc ograniczona!
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