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Leonarda Szubzda
Przywróć nam spokój
to nam – tułaczom na bezdrożach
wciąż mniej bezpiecznym w swoich
gniazdach /
samotnym ptakom – świeci jasna
nad betlejemską szopą – gwiazda

Adi z Popławiec

PILNIE

potrzebuje
naszego wsparcia!

w stajence cisze świeże siano
pachnie jak łąka górska w maju
oddechy bydląt grzeją żłóbek
tutaj się słowo Ciałem staje
nie trzeba mirry nam ni złota
ani kadzidła co nam po nich
daj światu zgodę i nadzieję
przywróć nam spokój snów spłoszonych
spraw byśmy byli tak jak dzieci
jak one ufni i szczęśliwi
i Matkę – Ziemię jak choinkę
na Twoje przyjście ustroili
niech pachnie świerkiem i wanilią
jabłkami z sadów ojców naszych
przywróć sens słowom człowiek dobroć
niech miłość zawsze miłość znaczy

z tomiku
"Zwyczajne obcowanie" 2006

„Adrian umiera na naszych
oczach. Błagamy o pomoc, bo od
kilku tygodni walczymy nie tylko
z guzem mózgu, ale i z czasem!”
- czytamy na stronie www.siepomaga.pl. Po świętach lokalne media informowały, że kolejny nasz
krajan - 22-letni Adrian Raszczuk
z Popławiec potrzebuje bardzo
kosztownej terapii w Meksyku.
Rodzina, przyjaciele i znajomi
zwierają szyki by informacja o
potrzebie wsparcia finansowego
dotarła do jak największej liczby
odbiorców - by ziarnko do ziarnka - zebrać konieczną, póki co kosmiczną, kwotę.
„Do dziś mamy przed oczami wychudzonego i bladego Adriana z owiniętą głową i tylko jedno zdanie diagnoza – 'Nowotwór
pnia mózgu, nieoperacyjny'. Na
kilkuletnim dziecku, z trudem

stąpającym po ziemi, postawiono
krzyżyk… Adrian tracił wzrok,
równowagę, pojawiły się napady
padaczki, ale mimo tych wszystkich przeciwności niesamowicie
walczył. Starał się żyć tak, jakby
choroba w ogóle go nie dotknęła.
Chodził do szkoły, zdał maturę,
ukończył szkołę policealną, zaczął
szukać nawet pracy itp. Przez te
wszystkie lata, żył i funkcjonował.
W głowie skrywał tykającą bombę, której zegar uruchomił się we
wrześniu 2018 roku. Od września
znów odmierzamy czas, nie śpimy
w nocy, wylewamy łzy. Na SOR-rze zdiagnozowano wodogłowie.
U osoby, która tyle lat żyje z guzem mózgu, to oznacza tylko jedno – guz rośnie… W Bydgoszczy
wykonano biopsję, po czym zalecono leczenie onkologiczne. Zbyt
dobrze wiemy, że w tej sytuacji to
już nic nie da... W Polsce prowa-

Świąteczne klimaty w Bibliotece
/Oddział dla dzieci/
Oddział dla Dzieci w grudniu odwiedziło wielu naszych
małych czytelników, ponieważ w
ten wyjątkowy czas mieliśmy dla
nich moc propozycji w klimacie.
Wszystkim wydarzeniom towarzyszyła literatura dziecięca, miłość do której pragniemy zaszczepić w każdej młodziutkiej duszy.

z powiatu sokólskiego mógł stać
się naszym czytelnikiem, otrzymać książkowy upominek i wziąć

udział w akcji zbierania naklejek
dla najlepszych czytelników.
Jadwiga Słoma
Marta Wojewódzka -Szoda

dzi nas neurochirurg, który pomimo trudnej dostępności guza
podjąłby się jego wycięcia, natomiast guz zdecydowanie musi
się zmniejszyć. Adrian został
zakwalifikowany na to leczenie.
Jesteśmy o krok od uratowania
jego życia, natomiast uśredniony
roczny koszt leczenia to kwota,
do której nie jesteśmy w stanie się
nawet zbliżyć. Przez te wszystkie
lata odbyliśmy tysiące konsultacji
z przeróżnymi lekarzami w kraju
i za granicami. Jedyną szansą na
tę chwilę jest sprawdzona klinika
w Monterrey (Meksyk). Nawet
dzisiaj, pomimo potężnego osłabienia organizmu, Adrian nadal
walczy dzielnie. Tylko stale nas
pyta: 'Co jeszcze muszę zrobić,
żeby wygrać z tą chorobą?'. Każdy rodzic wie, że nie ma większego bólu niż ten, który pojawia
się, kiedy masz świadomość, że
własne dziecko umiera na twoich
oczach, a ty jesteś bezsilny…

Nie ma minuty bez nadziei i wiary w to, że będzie dobrze, ale też
nie ma minuty bez strachu, bólu i
pretensji do samych siebie... Oczy
syna przepełnione nadzieją dają
siłę do działania. Po prostu nie
możemy go zawieść. Stan zdrowia Adriana jest coraz gorszy.
Presja czasu jest niesamowita,
jednak wierzymy, że razem nam
się uda. Kolejny raz błagamy z całego serca. Nie pozwólmy odejść
Adrianowi.”
Na portalu siepomaga.pl
trwa zbiórka na rzecz Adriana
(link poniżej), możemy również
wysyłać sms-y pod nr 72365, o
treści: S14842. (2,46 brutto, w
tym VAT)
https://www.siepomaga.pl/
zycieadriana?fbclid=IwAR1TXphz2FwhN4IYft9pN986G33kjYKabp2FVbmHLl5Owh7gTlF4FWBJ1HE

Sesja Rady Powiatu
W tygodniu między Świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem odbyła się ostatnia Sesja Rady Powiatu Sokólskiego w
2018 r. Pierwszy punkt Sesji był
uroczysty, dotyczył rozszerzenia
składu Rady Powiatu Sokólskiego. Mandat radnego objął Stanisław Kozłowski. Jednak głównym
punktem było przyjęcie budżetu
Powiatu Sokólskiego na 2019 rok.
“Już na komisjach było widać, że
Rada jest za budżetem, bardzo
serdecznie za to dziękuję. Jest to
budżet inwestycji skrupulatnie
przygotowany przez Zarząd Powiatu. Są tam pozyskane środki
zewnętrzne, szczególnie na drogi,
są to bardzo istotne pieniądze.”
– mówił Starosta Sokólski Piotr
Rećko jeszcze przed głosowaniem
w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej. Budżet został przyjęty
14 głosami za przy dwóch głosach
wstrzymujących się. W obradach
nie uczestniczyli trzej radni. Po
odczytaniu wyników głosowania
przez Przewodniczącego Rady –

Krzysztofa Krasińskiego, Starosta
Piotr Rećko serdecznie podziękował przede wszystkim Skarbnik Powiatu – Jolancie Mordas
– “… bo to ona pracowała nad tą
uchwałą budżetową, dziękuję całemu zespołowi Wydziału Finansowego, ale też innym wydziałom,
które przygotowywały wsady merytoryczne.” Starosta podziękował również Zarządowi – “… który akceptował kierunki rozwoju
Powiatu, oraz przewodniczącym
poszczególnych Komisji. Powiat
Sokólski będzie się rozwijał dzięki
Państwa decyzjom. Wykorzystamy środki budżetowe w sposób
optymalny, ale też pozyskamy
środki zewnętrzne.” W roku 2019
dochody zaplanowano na 101 516
729 zł natomiast wydatki ustalone zostały na 111 216 279. Wynik
budżetu to deficyt w wysokości 9
700 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji
obligacji komunalnych na kwotę
9 700 000 zł.
Patrycja A. Zalewska

Było wspólne czytanie świątecznych baśni, przygotowywanie
dekoracji z bajkowymi motywami, spotkanie z Mikołajem oraz
wspaniały kameralny konkurs
poezji bożonarodzeniowej, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.
Tym wszystkim wydarzeniom towarzyszył projekt pt.
„Mała książka – wielki człowiek”,
w ramach którego każdy trzylatek
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INFO Sokółka nr 136/2018

Magiczny Opłatek w SOSW
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J.Korczaka w Sokółce z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyła się uroczysta
wigilia. Gościł na niej Starosta Sokólski Piotr Rećko, p.o. Dyrektora
PCPR Alicja Rysiejko oraz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
Anna Aniśkiewicz. Uroczystość rozpoczęła się wystawieniem jasełek
przygotowanych przez uczniów i nauczycieli. Po wspólnej modlitwie
wszyscy podzielili się opłatkiem i zasiedli do wigilijnego stołu. Na
pięknie przystrojonych stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw.
Na koniec wieczerzy z wizytą przybył Święty Mikołaj który wręczył
dzieciom prezenty. Klaudia Galej

Posiedzenie Zarządu Powiatu
28.12. w trakcie posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego
podjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu
PZD w Sokółce. Zarząd przyjął
rozliczenia dotacji przekazanej
dla: ZOZ w Sokółce na modernizację Oddziału Dziecięcego;
SP w Sokółce na dofinansowanie
zakupu węży strażackich. Zarząd
rozpatrzył wnioski: Dyrektora SP
ZOZ w Dąbrowie Biał. o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu z Ośrodkiem Szkoleniowym „Efekt”; Dyrektora ZS
w Dąbrowie Biało. o wyrażenie
zgody na nieodpłatny wynajem
pomieszczeń w internacie na potrzeby WZT; Stowarzyszenia na

Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”
w Sokółce o zwolnienie z opłat za
najem pomieszczeń i wyposażenia w SOSW w Sokółce; Dyrektora ZSR w Sokółce o wyrażenie
zgody na wprowadzenie do planu
naboru do Technikum NR 2 w Sokółce na rok 2019/20 nowego zawodu – technik logistyk. Zarząd
zatwierdził rozliczenia dotacji
udzielonej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w powiecie sokólskim
dla parafii rzymskokatolickiej w
Różanymstoku oraz zatwierdził
rozliczenia z wykorzystania środ-

INFO Sokółka nr 136/2018

ków finansowych przyznanych w
ramach dotacji dla: UKS „Mikolo”
w Sokółce na realizację z zadania
publicznego pn. „Z siatkówką po
sukcesy”; KS „Szczypiorniak” Dąbrowa Biał. na realizację zadania
publicznego pn. „Promocja sportu na terenie Powiatu Sokólskiego”; LUKS Krynki na realizację
zadania publicznego pn. „Sport
młodzieżowy w Krynkach”; UKS
„Omega” w Sokółce na realizację
zadania publicznego pn. „Pływaj
jak Mistrz V”; Akademii Sportów
Umysłowych Sokółka na realizację zadania publicznego pn. „Gra
w szachy alternatywą spędzania wolnego czasu przez dzieci i
młodzież zamieszkujących Powiat Sokólski”. Zarząd rozpatrzył
wnioski: Redaktora Słownika i
Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrowskiego o dofinansowanie publikacji „Słownik gwarowy
sokólskiej wsi Nomiki”; Zarządu
Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Dąbrowie Biał. o dofinansowanie
zakupu bluzek dla chóry „Dąbrowianki”; Bogdana Gadczuka radnego Gm. Dąbrowa Biał. o ujęcie
do budżetu Powiatu odcinka
drogi powiatowej nr 1245B Stock
– Harasimowicze. Zarząd podjął
uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok
2018 i zawarł umowę z Gminą Janów w sprawie przekazania dofinansowania na zakup nasobnych
radiostacji na rzecz jednostki OSP
w Janowie.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej
BĘDĄ NIECZYNNE
Informujemy, że z
przyczyn niezależnych
od Powiatu Sokólskiego, Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w
Suchowoli i Dąbrowie
Białostockiej będą nieczynne do odwołania.
Nieodpłatna pomoc prawna mieszkańcom ww.
gmin będzie udzielana w Punkcie
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w

Starostwie Powiatowym
w Sokółce, ul. Marsz. J.
Piłsudskiego 8 pokój nr
21.
		
Dołożymy
wszelkich starań, by jak
najszybciej
wznowić
dyżury Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Suchowoli i Dąbrowie Biał.
Wydział organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Sokółce

Dofinansowanie nasobnych radiostacji
OSP Janów
28 grudnia podpisano umowę dotyczącą zakupu nasobnych radiostacji osobistych analogowo-cyfrowych na rzecz Jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Janowie. Szacunkowy koszt w/w zadania to około
5000 zł. Zarząd Powiatu Sokólskiego zobowiązał się zrefundować połowę kosztów zakupu radiostacji. W podpisaniu umowy Powiat Sokólski
reprezentował Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Wicestarosta Bożena
Jolanta Jelska-Jaroś natomiast Gminę Janów Wójt Gminy Janów – Jerzy
Pogorzelski. Patrycja A. Zalewska
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OŚA-V.6740.5.11.2018
Powiat Sokólski

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z 3 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 oraz art.
11c– ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.
Dz. U. 2018r., poz. 1474) oraz art. 49, art. 61 §
1 i 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r., poz. 2096) zawiadamiam,
że na wniosek Zarządu Powiatu Sokólskiego
w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółka, w imieniu którego działa
Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce z dn. 21
grudnia 2018r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Słoja w
m. Nowinka km rob. 1+374,30 w ciągu drogi
powiatowej Nr 1290B od drogi 674 - Słójka Nowinka- droga Nr 1289B wraz z dojazdami”
z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału
nieruchomości.
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej dotyczy następujących nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna 201110_2 Szudziałowo:
Działki stanowiące istniejący pas drogowy:
obręb ewidencyjny 0017 Nowinka: 107, 106,
117, 178, 86;
Działki po podziale (pogrubione numery)
przeznaczone pod inwestycję:
obręb ewidencyjny 0017 Nowinka: 104/2 (z
podziału działki 104); 105/2 (z podz. dział.
105), 184/2 i 184/3 (z podz. dział. 184), 176/3
(z podz. dział. 176/1), 177/3 (z podz. dział.
177/1), 177/5 (z podz. dział. 177/2), 179/1 (z
podz. dział. 179), 180/1 (z podz. dział. 180),
181/6 (z podz. dział. 181/1), 181/8 (z podz.
dział. 181/2), 185/2 (z podz. dział. 185), 182/3
(z podz. dział. 182/1), 217/3 (z podz. dział.
217/1), 216/3 (z podz. dział. 216/1), 216/5
(z podz. dział. 216/2), 215/1 (z podz. dział.
215), 243/1 (z podz. dział. 243), 186/4 (z podz.
dział. 186/1), 214/1 (z podz. dział. 214), 213/1

(z podz. dział. 213), 212/1 (z podz. dział. 212),
211/1 (z podz. dział. 211),
Działka o nr geod. 86 obręb Nowinka, jest
własnością Powiatu Sokólskiego i ulega podziałowi na działki o nr geod. 86/1 i 86/2,
gdzie tylko działka o nr geod. 86/2 zostaje objęta zakresem projektu budowlanego.
Działki przewidziane do czasowego zajęcia na
czas prowadzenia robót budowlanych:
obręb ewidencyjny 0017 Nowinka: 68, 210.
Działki powstałe z podziału (pogrubione numery), planowane do przejęcia pod drogę, stają się własnością Powiatu Sokólskiego
z dniem, gdy decyzja Starosty Sokólskiego o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
stanie się ostateczna.
Postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy prowadzone będzie w
Wydziale Geodezji i Katastru Nieruchomości
w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w
razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia obwieszczenia, które
nastąpi w dn. 4 stycznia 2019r.
W związku z tym zainteresowane strony
mogą w Starostwie Powiatowym w Sokółce,
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do 25 stycznia 2019r.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

Talent pisarski w dąbrowskim liceum
Sokołowskiej z Radia Białystok o
Z przyjemnością inforWiesławie Szymańskim – zmarmuję o sukcesie uczennicy
łym w 2013 roku dziennikarzu
klasy 1 - Agnieszki Piruty w
Radia Białystok oraz rozmowy
XII edycji Wojewódzkiego
red. Sokołowskiej i poetki Teresy
Konkursu Literackiego im W.
Radziewicz z laureatami konSzymańskiego „O srebrne piókursu. Dotyczyły one twórczości,
ro MDK”. Agnieszka została
powstawania tekstów i trudów z
laureatką konkursu, otrzymatym związanych.
ła II nagrodę w kategorii prozy
za opowiadanie „Ratunek”,
napisane pod kierunkiem nauczyciela polonisty – Urszuli
Puczyńskiej. Agnieszka stwierdziła, że dużą pomoc zawdzięcza też mamie, pani Barbarze
Pirucie, która jako pierwsza
czyta jej utwory. Opowiadanie
„Ratunek” to utwór błyskotliwy i wciągający. Napisany nienaganną polszczyzną.Agnieszka w nagrodę otrzymała zbiór
opowiadań W. Gombrowicza
„Bakakaj i inne opowiadania”
, dyplom oraz zaproszenie do
audycji radiowej w Radiu Akadera – audycja „Kawiarnia Literacka”. Opowiadanie zostanie opublikowane w „Kurierze
Porannym” w dodatku kulturalnym „Magnes”. Uroczysta
gala podsumowania XII edycji
konkursu odbyła się 13 grudnia w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Kultury w Białymstoku. Program uświetnił
wykład prof. dr hab. Dariusza
Kuleszy o poezji Z. Herberta,
We wrzewspomnienia redaktor Doroty śniu 2018 r. Powiatowy Urząd
Pracy w Sokółce
przystąpił
do konkursu
organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pt. „Kwalifikacje drogą do
zatrudnienia – dobre praktyki w
zakresie aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych w woj. podlaskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących
na wsi”.

ZS w Dąbrowie Białostockiej

Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych
20 grudnia została podpisana umowa na dofinansowanie
Projektu pn.„Odnawialne źródła
energii w budynkach szkolnych
Powiatu Sokólskiego” pomiędzy
Województwem Podlaskim a
Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Piotra Rećko
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- Starostę Sokólskiego i Jerzego
Białomyzego - Członka Zarządu Powiatu. Całkowita wartość
projektu wynosi 250 689, 20 zł,
dofinansowanie opiewa na 188.
016, 89 zł. Projekt obejmuje m.in.
modernizacje budynku Zespołu
Szkół w Sokółce (modernizacja

Tekst i fot.: Urszula Puczyńska

Sokólski PUP nagrodzony

Delegacja z Mołodeczna w dąbrowskim ZS
12-15 grudnia w naszej szkole przebywała delegacja nauczycieli ze szkoły, z którą współpraca
trwa już 11 lat. Pedagodzy na czele z dyrektor Eleną Gorbaczową z
Gimnazjum nr 3 w Mołodecznie
odwiedził naszą placówkę, uczestnicząc w zajęciach szkolnych oraz
realizując działania w ramach
projektu: „Poznajemy wielokulturowość Podlasia”. W trakcie wizyty nie zabrakło także czasu na
rozmowy na temat planów współpracy na najbliższe miesiące. Już
w kwietniu planowany jest wyjazd
naszych uczniów do Mołodeczna.

Dodam jeszcze, że w konkursie brali inni uczniowie z liceum i niektórzy niemal „otarli
się” o zwycięstwo. Wszystkim
uczestnikom dziękuję za zaangażowanie polonistycznie i pisanie
pięknych wierszy oraz opowiadań, zaś Agnieszce gratuluję sukcesu.

Działania Urzędu zostały
docenione, Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce otrzymał nagrodę
główną w konkursie. Wręczenie
nagród odbyło się dnia 19 grudnia 2018 r. podczas spotkania w
ramach „Partnerstwa lokalnego
na rzecz promocji zatrudnienia
oraz rozwoju zasobów ludzkich
w województwie podlaskim” zorganizowanego przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Białymstoku.

instalacji odgromowej, modernizacja oświetlenia, montaż baterii
Konkurs skierowany był do
fotowoltaicznej), modernizacja
powiatowych urzędów pracy z
budynku warsztatów Zespołu
województwa podlaskiego. CeSzkół Zawodowych w Sokółce
lem konkursu było pokazanie do(modernizacja instalacji odgrobrych praktyk w zakresie wsparmowej, modernizacja oświetle- Załącznikcia
osób bezrobotnych na rynku
do uchwały nr 320/4731/2018
nia, montaż baterii fotowoltaicz- Zarządupracy
w podnoszeniu
kwalifikacji
Województwa
Podlaskiego
z dnia 02 października 2018 r.
nej).
zawodowych służącego podjęciu
zatrudnienia, ze szczególnym

4 stycznia 2018 r.

Cząstkowa lista projektów ocenionych pozytywnie w konkursie nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 złożonych w terminie od 03.03.2017 r do 14.04.2017 r.
Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna
Typ projektu 2: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi)
wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby

uwzględnieniem
osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi oraz
promocja kształcenia ustawicznego.
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce w ramach dobrej
praktyki przedstawił program
aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi
pn. „Nowa droga” realizowany ze
środków rezerwy MRPiPS 2017
oraz Funduszu Pracy. Formularz
aplikacyjny zgłoszonej inicjatywy
zawierał szczegółowy opis przedsięwzięcia, w tym sposób rekrutacji, zastosowane działania i instrumenty wsparcia oraz metody
pracy, współpracę z partnerami
rynku pracy zaangażowanymi w
realizację przedsięwzięcia oraz
efekty realizacji inicjatywy.
Efektywna realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do
przeprowadzenia drugiej edycji
programu pn. „Nowa droga (II)”.
Realizacja konkursowej inicjatywy niewątpliwie umocniła
wizerunek Powiatowego Urzędu
Pracy w Sokółce jako godnego
partnera do współpracy.
Edyta Wilkiel
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
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Oko w oko z dziką przyrodą
Jarosław Jakóbczak i Ryszard Stasiewicz autorzy
przepięknych zdjęć do tegorocznego kalendarza Powiatu Sokólskiego, opowiadają
o swoich fotograficznych
spotkaniach z przyrodą
Puszczy Knyszyńskiej.

Fotograficzne spotkania
z przyrodą Puszczy Knyszyńskiej

Fotografia dla Pana to…
Pasja, która, uczy cierpliwości, relaksuje i pozwala zatrzymać
często trudno uchwytny moment.
Wykonanie zdjęcia to etap końcowy. Wcześniej są obserwacje
miejsc bytowania i zachowania
zwierząt w taki sposób aby być nie
zauważonym a przez to uchwycić
moment w naturalnym ich zachowaniu. Na właściwy kadr trzeba
czasem poświęcić kilka/kilkanaście wyjazdów w teren nie zrażając się mrozem czy deszczem - ale
warto.

Panie Jarku, fotografowanie
to Pana pasja czy też zawód?
Jarosław Jakóbczak: Fotografuję amatorsko. Z biegiem czasu
utrwalanie ciekawych obrazów
oraz spotkań z dzikimi zwierzętami stało się moją pasją, której
poświęcam ostatnio większość
swego wolnego czasu. Fotografią
interesowałem się od dawna. Jednak moją pasją stała się około 10
lat temu. Dzięki tej pasji obcuję z
naszą piękną przyrodą. W trakcie
licznych fotograficznych wypraw
w plener mam możliwość poznania wielu ciekawych osób o podobnych zainteresowaniach.
Zdjęć żubrów powstaje u
nas, lokalnie, dużo - bo obiekt

dużo różnorodności gatunków, że
wystarczy się zatrzymać na chwilę żeby można było to dostrzec.
Można śmiało powiedzieć, że tu
naturę mamy na wyciągnięcie ręki
i obiektywu, pod nosem niemalże.

Zdjęcie, z którego jest Pan
najbardziej zadowolony?

Patronat Honorowy STAROSTA SOKÓLSKI Piotr Rećko
ne wspomnienia mam z pierwszych prób fotografowania zimorodka. Byłem bardzo zaskoczony
nie tylko wyglądem tego ptaka
ale również jego niespotykanymi
zdolnościami zdobywania pożywienia poprzez ,,połów'' cierników.

Fot. z okładki Bożena Zdanowicz
trzeba jechać głęboko w Polskę,
w Bieszczady czy Karkonosze,
skoro na Sokólszczyźnie można
zrobić taaakie kadry?
Zdecydowanie tak. Puszcza
Knyszyńska kryje w sobie na tyle

Trudne pytanie bo jest kilka
takich ale myślę, że zdjęcie wadery czyli samicy wilka stojącej
najwyżej w hierarchii watahy i
dwóch wilków, które przez opuszczone przy ziemi głowy pokazują
swoją uległość. Myślę, że dla tego
że moment trudny do uchwycenia.
opr. AT, IC

Kalendarz powstał ze środków
Powiatu Sokólskiego.

Dziękujemy serdecznie za
te piękne kadry i podzielenie się
nimi.

bardziej dostępny niż gdzie indziej - czy żubr to wdzięczny model?

Czy jakieś spotkanie z dzikimi zwierzęciem wspomina Pan
wyjątkowo?

Fotografowanie
żubrów
należy do moich ulubionych tematów. Właśnie tym zwierzętom
poświęcam najwięcej czasu przemierzając okoliczne lasy i pola
w poszukiwaniu ciekawych ujęć.
Każde spotkanie z tym największym europejskim ssakiem daje
mi wiele satysfakcji. Uważam, że
żubr to bardzo wdzięczny i urodziwy model. Należy tylko pamiętać, że to dzikie zwierzę i spotykając go należy zachowywać się
bardzo ostrożnie.

W trakcie licznych spotkań z
dzikimi zwierzętami miałem kilka, które utkwiły mi w pamięci.
Było to między innymi dosyć bliskie i niespodziewane spotkanie
sam na sam z żubrem. Pamiętam
również nocne spotkanie z wilkami podczas powrotu z rykowiska
jeleni. Podczas fotografowania
łosia, który zaczął niespodziewanie zbliżać się w moim kierunku,
byłem zmuszony do szybkiego
opuszczenia jego terytorium. Faj-
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Dziękuję za zainteresowanie
moimi fotografiami. Chętnych
zapraszam do zapoznania się z
moim dotychczasowym dorobkiem fotograficznym zamieszczonym na moim fotoblogu pod
adresem: https://jares.flog.pl/
***
Panie Ryszardzie, na co dzień
branża reklamowa, a w weekend
aparat na ramię i do lasu?
Ryszard Stasiewicz: Tak, to dla
mnie najlepszy czas aby realizować swoją pasję, jaką jest poznawanie lasu, jego mieszkańców i w
miarę możliwości uwiecznienie
tego w kadrach.
Oglądając Pana zdjęcia,
odnoszę wrażenie, że wcale nie

konkurs
Gratka, do zdobycia kalendarz Powiatu Sokólskiego! Co trzeba zrobić? Napisać, które z miejsc w naszym Powiecie jest wg Was najlepsze do
spotkania z dziką naturą.
Czekamy do środy, 9 stycznia, do godz. 12.00 pod adresem:
redakcja@infosokolka.pl. RedNacz
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Talenty dąbrowskiego pióra, czyli o promocji
najnowszej szkolnej publikacji
11 grudnia w Zespole Szkół
im. Generała Nikodema Sulika w
Dąbrowie Białostockiej miała miejsce promocja publikacji „Literackie
talenty dąbrowskiego LO”. Tomik
zawiera wiersze, felietony, eseje i
opowiadania utalentowanych literacko uczniów. Wiele utworów
było pisanych do szuflady, niektóre
wysyłane na różnorodne twórcze
rywalizacje a inne to prace, nagrodzone w ogólnopolskich konkursach literackich.
Wśród autorów publikacji
znajdują się: Agnieszka Budnik,
Magdalena Chojnacka, Karolina
Grygorczyk, Weronika Kułak, Patrycja Oliwia Lipska, Gabriel Szymczyk (absolwent szkoły).
Tomik liczy 72 strony. Jego redakcją zajęły się szkolne polonistki:
Edyta Ołdziejewska-Budnik i Urszula Puczyńska. Nad projektem
graficznym publikacji, składem i
łamaniem komputerowym czuwał
Julian Malinowski. Także w tym zakresie swoją fachową pomocą służył Maciej Sulik – dyrektor MGOK.
Ilustracje do publikacji wykonały:
Patrycja Oliwia Lipska, Katarzyna
Toczyłowska, Wiktoria Agata Wardach oraz Weronika Wolska.
W kameralnej uroczystości uczestniczyli rodzice młodych
artystów, ich koleżanki i koledzy,
nauczyciele i dyrekcja szkoły, dyrektor MGOK-u oraz przedstawiciele miejscowych mediów. W
czasie spotkania autorzy przeczytali fragmenty swoich utworów,
podzieli się refleksją na temat ich
tworzenia, swoją edukacją czytelniczą i stosunkiem do opisywanej
rzeczywistości. Całość dopełniała
oprawa muzyczna w wykonaniu
najzdolniejszych szkolnych wokalistek.
W ocenie nauczycieli prace
uczniów zamieszczone w publikacji są interesujące, pokazują wielką
wrażliwość autorów, ich krytycyzm,
dojrzałość w głoszeniu sądów a
przede wszystkim erudycyjność i
talent. Warto zauważyć, że jest to
już czwarta publikacja literackiej
twórczości dąbrowskich licealistów
a trzynasta w historii Zespołu Szkół
im. gen. N. Sulika, zredagowana i
wydana z inicjatywy nauczycieli.
Tekst: Edyta Budnik,
fot. Michalina Silwonik

Magdalena Chojnacka
I.
Gdziekolwiek będziesz żył
Nie jeden raz obejrzysz się w tył.
Tylko po to by powrócić tam
Przypomnieć widok domu bram.
Gdzie nigdy nie zaznałeś cierpienia
Tam wracając myślą, masz piękne wspomnienia.
Gdzie serce biło radośnie
Przeżywałeś dzień jak w błogim śnie.
Gdzie czułeś więź i przywiązanie
Tam na zawsze mała cząstka Ciebie zostanie.
Wielka odległość nic tu nie zmieni
Słowo ,,Ojczyzna" i twarz Ci się zarumieni.
II.
Czy myślałeś już kiedyś o tym
Jak za twoją wolność żołnierz był bity?
Czy myślałeś już kiedyś o tym
Jak dla ciebie był w kajdany okuty?
Wszystko to za nasz błogi raj
Którym jest dla Polaka jego kraj.
Czy ty też zrobiłbyś tak wiele?
Zniósłbyś tyle bólu na swoim ciele?
Czy ty też uczyniłbyś tak wiele?
Poświęciłbyś życie jak nasi wybawiciele?
Musisz być gotów bronić granic swych
Nie możesz pozwolić by wygrał tu strach.
Jesteś tu po to by walczyć po grób
Za barwy ojczyste Polaku wszystko zrób!
III.
Zwróciłeś uwagę kiedyś co jest wokół ciebie?
Ile ludzi obok jest w potrzebie?
Liczyło się tylko twoje szczęście?
Czy przygnębiało cię cudze nieszczęście?
Pomyślałeś choć raz o drugiej osobie?
Czy dopiero wtedy, gdy była już w grobie?
Jak traktowałeś swojego bliźniego?
Czy nie zrobiłeś mu nic złego?
Kładąc się spać masz czyste sumienie?
Czy w snach odczuwasz dręczenie?
Zwróć uwagę na to co jest wokół Ciebie
Przecież chcesz po śmierci znaleźć się w niebie.
IV.
Do szczęścia niewiele trzeba nam
Najlepszy na to przepis znam.
Jeden człowiek i wystarczy
By już nigdy nie wrócić na tarczy.
Nie musisz się niczego bać
Teraz możesz życie garściami brać
Bo gdy obok siebie kogoś masz
Z wszystkim radę sobie dasz.
Nie wróci już to co złe
Znikną wszelkie zmartwienia twe.
Bo teraz życie już się odmieni
To ta właściwa osoba na lepsze je zmieni.
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Weronika Kułak
O Miłości w XXI wieku
Usiądź tu koło mnie
Opowiem ci trochę
Co czuję, co myślę,
Co siedzi w mej głowie
Rozgość się proszę
Buty i płaszcz zdejmij
Bo jeśli chcesz mnie poznać
Czas musisz poświęcić
Wycisz telefon
I wyłącz Messengera
To niegrzeczne z kimś pisać
Gdy przed tobą serce otwieram
A teraz spójrz mi w oczy
Możesz długo się przyglądać
Gdzieś za czarnymi rzęsami
Wiarę, Nadzieję i Miłość spotkasz

Gabriel Szymczyk
Schorzenia słów
Wyciągam z szafy bluzę którą niegdyś jak mnie, kochała moja była
To była prawdziwa miłość (Patologia)
I chociaż w żyłach płynęła złość (Chcę umrzeć)
Ból zadawany tysiącom to nie dość (Sam)
Popadam ze skrajności w skrajność (To ty)
Chociaż z mentalnością ścierwa się budzę (Boli)
I moich przyjaciół chandrą trudzę (Nie chcę)
Zakryty we krwi i bólu smudze (Ała)
Po realnych koszmarach się budzę (Usypiam)
Serce mi ropieje (Zepsucie)
Każda kończyna mrowieje (Koniec)
I chociaż wiatr wieje (Raraavis)
To ja… ja mdleje (Czy ktoś mnie słucha?)

Nie jest ona niestety wolna od zazdrości
Choć nie szuka poklasku, pycha często mnie unosi
I zdecydowanie nie jest cierpliwa
Bo Twojej obecności, tęskniąc stale wypatrywa
Współweseli się z prawdą
Której się o sobie tak boimy
I nigdy nie cieszy się z niesprawiedliwości
Lecz chwali szlachetne, człowiecze czyny
We wszystkim pokłada nadzieję
I nie musi bać się zawodu
Bo prawdziwa, nie ważne co się stanie
Miłość
Choćby uboga
Nigdy nie ustanie

Gabriel Szymczyk
To jest Polska ma ojczyzna,
Tu symbolem krew i blizna.
I historia tu bogata,
Bo to wzorzec jest dla świata.
Sto dwadzieścia lat niewoli,
Naród czmychnął spod kontroli.
Bohaterzy i rodacy - bierzemy się do pracy
Sursumcorda my Polacy!
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Jak witaliśmy
Pod muszką albo pod chmurką...
Wiadomo, że ilu ludzi - tyle
pomysłów na zabawę sylwestrową
- jeden lubi jak mu Cyganie grają,
drugi - do Zakopanego pojechał...
a jak bawili się nasi krajanie, sąsiedzi - znajomi... postanowiliśmy
zapytać u źródeł.

towarzyszył smak sukcesu.”

pod muszką
albo pod chmurką...

Sylwester z operą... - zdecydowanie pod muszką...
„Kino „Sokół” eksploatowane jest na różne sposoby. Raz
w roku zmienia się w kameralną
salę koncertową. Za nami kolejny już „Sylwester z operą”. Tegoroczną edycję cechowało swoiste
stonowanie. Przeciwwaga dla imprezowego szaleństwa. Podlaski
Kwartet Smyczkowy wspomagany przez instrumenty dęte, fortepian i uroczy sopran Małgorzaty
Trojanowskiej, stworzył intymną
wręcz atmosferę i przytulny nastrój. Muzyczny miszmasz, na
który złożyły się kompozycje
operowe, jazzowe, tanga, a nawet
przearanżowany rock oraz tematy filmowe, relaksował zgromadzoną publiczność. Wykonawcy
szybko złapali dobry kontakt ze
swoim audytorium. Nie obeszło
się bez życzeń, bisu i symbolicznej lampki szampana.” - czytamy
w e-mailu od Edmunda Sierockiego.
...a gdy muszka się lekko poluzowała - to pod chmurkę...
Podobnie jak w latach ubiegłych przy sokólskim kinie miłośnicy zabaw na świeżym powietrzu mogli bawić się przy muzyce
Jarka Rynkiewicza, który wraz

Na sali bankietowej Metal-Fachu zabawa sylwestrowa
także trwała do rana. Swoimi
wrażeniami z imprezy podzieliła
się z nami Dorota Haponik organizator imprez: ,,Na balu bawiło się ponad 100 osób a wśród
pysznego menu znalazły się takie
potrawy jak schab w sosie chrzanowym, kopytka czy kacze udko
z jabłkiem. Dużym zainteresowaniem, nie tylko smakoszy potraw
orientalnych, cieszył się stół z
sushi. Zgromadzeni goście bawili
się przy muzyce DJ .Maroka. Bal
sylwestrowy z pewnością możemy zaliczyć do udanych. Ostatni
goście wyszli z naszego lokalu
około godz. 4.30.”
"W GOKiS w Kuźnicy, po
raz kolejny odbył się Parafialny Bal Sylwestrowy. Wodzirej
Robert Suchowierski i DJ Sobol
stworzyli niezapomnianą oprawę
muzyczną, przy której goście (100
osób) bawili się do białego rana.
Pyszne gorące dania, serwowane
na bieżąco trafiły niewątpliwie w
gusta uczestników Balu. Była to
wyjątkowa data, gdyż tego dnia
imieniny swe obchodził ks. prob.
Sylwester Szyluk, pomysłodawca Balu. Organizatorzy składają
wszystkim najserdeczniejsze życzenia na ten Nowy 2019 Rok."
- czytamy na portalu FB GOKiS.
...w domu, nie znaczy - nudno!

ze zespołem przypomniał swoje
największe hity. W oczekiwaniu
na nadejście nowego roku można
było także obejrzeć pokaz fajerwerków - amatorów takiej rozrywki nie zabrakło!

nie, przy całkiem fajnej tanecznej
muzyce i przepysznym jedzeniu
– to Bistro u Matczaka – było
strzałem w samo serce tarczy ;)
Gospodyni nowego-starego miejsca doskonale zadbała o podnie-

Zapytana o tegorocznego
Sylwestra Menager Sali Bankietowej Kalinowski Joanna Barszczewska odpowiedziała nam: ”W
tym wyjątkowym dniu umilił
nam zabawę zespół Delta oraz

bienia gości. Ba, jak uprzejmie
donosi jedna z naszych korespondentek, kłaniając się przy okazji
nisko wszystkim paniom przygotowującym wyśmienite dania,
gospodyni dopieściła nawet tych
najbardziej wymagających – bo
na diecie bezglutenowej! Idzie
nowe w lokalnej gastronomii i
dobrze! :)

niepowtarzalny występ Maestro
Chives. Dziękujemy za wspaniałe
zakończenie roku 2018 oraz powitanie Nowego Roku! Jest to rok
jubileuszowy 10-lecia istnienia
Sali Bankietowej Kalinowski. Jesteśmy dumni z osiągnięć i zdobytej pozycji na rynku. Przyjemnie
jest patrzeć wstecz z poczuciem,
że okres ten wypełniony był dynamicznym rozwojem, któremu

Tak jak co roku Sylwestra
obchodzono także na tzw. ”domówkach”, w gronie najbliższych
czy znajomych. Na stół u Sokółczanki pani Izy wjechały, no może
nie pieczone prosiaki ;), ale jak
sama mówi równie dobry - kurczak po azjatycku czy schabowy
po cygańsku w godnej sałatkowej
asyście. Sylwestrowe szaleństwo
trwało do rana przy rytmach ulu-

...a lokalne lokale?
Jeśli ktoś w tym roku wymarzył sylwestrowe harce - kameral-
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bionej muzyki, a pokaz fajerwerków można było oglądać z okien
czy tarasu z lampką ulubionego
trunku w ręku.
opr. AT, IC
fot. dzięki uprzejmości:
SOK w Sokółce
Sala bankietowa Kalinowski
Sala bankietowa Metal-Fach,
GOKiS w Kuźnicy;
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Dąbrowa Białostocka

DOBRE STRONY POWIATU

Sesja Rady
Miejskiej
III Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej 20 grudnia odbyła się III sesja Rady
Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Radni
podjęli uchwały związane m.in. ze zmianami w
budżecie, opłatą za odbieranie odpadów, likwidacji filii bibliotecznych, przyjęto gminny program profilaktyki na 2019 rok oraz wyłoniono
przedstawiciela do ZKB „Biebrza”. Stałe Komisje
Rady oraz Rada Miejska przedstawiły swoje plany pracy na 2019 rok.
Urząd Miejski
w Dąbrowie Białostockiej

Spotkanie opłatkowe

Młodzieżowa Rada Miejska
17.12.2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Dąbrowie Białostockiej odbyła się VIII Sesja Młodzieżowej
Rady Miejskiej, podczas której
nowo wybrani radni otrzymali
zaświadczenia oraz złożyli ślubowanie. Wybory uzupełniające
odbyły się 30 listopada. Obecny
skład MRM: Przewodnicząca Sylwia Czarnecka, Wiceprzewodnicząca - Dominika Wasilewska,
Sekretarz - Julia Kułak, Weronika
Stankiewicz, Mateusz Czarkowski, Aleksandra Sidorowicz, Kamila Łazar, Waleria Łukaszewicz,
Jakub Dzietczyk, Klaudia Sulima,
Magdalena Raszkiewicz, Stani-

8

4 stycznia 2018 r.

sław Stroczkowski, Szymon Maksimczyk, Klaudia Stelmaszek, Damian Lankiewicz.
W obradach uczestniczyli
także: Burmistrz Dąbrowy Białostockiej - Artur Gajlewicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Wojteczko, Sekretarz Gminy - Leszek Kiejko, Przewodniczący Rady Seniorów - Stanisław
Danilewicz, Dyrektor MGOK-u
- Maciej Sulik, Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej Monika Januszkiewicz, Opiekun
Młodzieżowej Rady - Bogdan
Hajkowski oraz dotychczasowy
opiekun - Halina Raducha.

Przewodnicząca Sylwia Czarnecka przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności MRM w
2018 roku. Podziękowała również
dotychczasowemu opiekunowi
Rady - Halinie Raducha za dotychczasową współpracę i zaangażowanie. Dyskutowano również nad przyszłymi działaniami.
Sesja zakończyła się spotkaniem
opłatkowym.

20 grudnia w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło
się spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli katoliccy i prawosławni
duchowni, przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i mundurowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek, przedsiębiorcy i mieszkańcy
gminy. Uroczystość uświetniły występy Zespołu Nauczycieli AD Rem
oraz Zespołu Solatium z repertuarem pieśni świątecznych. Następnie
przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duchowni złożyli
przybyłym świąteczne życzenia. Na zakończenie, po odśpiewaniu kolędy, wszyscy podzielili się opłatkiem.
Urząd Miejski
w Dąbrowie Białostockiej

Została także przygotowana
paczka dla Seniora.
Źródło: FB Młodzieżowa Rada
Miejska w Dąbrowie Białostockiej
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„Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się”
Okres bożonarodzeniowy
to czas przygotowań do stałego
punktu w naszym szkolnym kalendarzu – uroczystości Jasełek.
Rozpoczynając uroczystość dyrektor Małgorzata Andronik złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.
W świąteczny nastrój wprowadzili nas uczniowie klasy 2a
pod kierunkiem wychowawczyni Doroty Żabickiej. W swoim
przedstawieniu pt: „Betlejemska
dobranocka” dla klas 0-III nawiązali do staropolskich tradycji
związanych z Bożym Narodzeniem. Nowością było to, że Dzieciątko Jezus odwiedziły bajkowe
postacie: Czerwony Kapturek,
Smerfetka, Dziewczynka z zapałkami, Sierotka Marysia, Jaś i Małgosia, Pszczółka Maja, Stary Rybak, Pinokio, a także aniołowie.
Wszyscy oddali pokłon małemu
Jezusowi. Całość bajkowej opo-

wieści dopełniły kolędy i świąteczne życzenia.
Uczniowie klas IV-VIII i
III gimnazjum obejrzeli inscenizację jasełek bożonarodzeniowych w wykonaniu klasy 5a

KUŹNICA: Żywa Szopka
fotorelacja

. nad wszystkim czuwały panie
Wiesława Karp i Urszula Łazuk.
Zadbały one o miłą i dobrą zabawę. Mottem przewodnim były
słowa kolędy zespołu Perfect
„Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się”. Całość przeplatały kolędy

i pastorałki. Taniec „Weseli Anieli” zaprezentowały dziewczynki z
grup przedszkolnych, a uczennice
klasy piątej „Taniec śnieżynek” do
utworu Hallelujah.
Oba przedstawienia wywarły ogromne wrażenia na licznie
zebranych rodzicach, nauczycielach i uczniach.
Tekst: D. Żabicka, K. Mojżyk,
fot. A. Gryżenia, J. Olechno

Podaj Łap(k)ę!

Argo - szczeniaczek czeka na
dom. Na zdjęciu trochę mokry
i ubłocony, ale taką mamy aurę...

Wiadomości ze Schroniska

Mama i jej dwie pięciomiesięczne córeczki polecają się do adopcji. Tel. 691527499

Ewa Bieszczad z upoważnienia
Fundacji Vita Canis

Bengal - kocurek w gotowości
do adopcji - tel. 606782474

Kontakt w sprawie adopcji: 606 782 474
www.facebook.com/wolontariuszesokolka/
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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

BędzieSięDziało
6 stycznia - Orszak Trzech Króli, start o godz.
13.00, plac przed kinem „Sokół”, przemarsz ulicami
miasta, msza święta w Kościele Św. Antoniego w Sokółce

REKLAMA

GOKSiT Pracownia Tkaniny Dwuosnowowej
w Korycinie zaprasza na wystawę tkaniny dwuosnowowej autorstwa Bernardy Rość pt. ,,Korycin w tkaninie dwuosnowowej” (do 12.01.2019 roku)

W SOKÓŁCE

tel. 574 861 857
4 stycznia 2019 r.
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Opłatek piłkarzy Falconu
Na hali sokólskiego Liceum odbyło
się spotkanie opłatkowe, w którym
uczestniczyli młodsi i starsi piłkarze sokólskiego Falconu, trenerzy i
rodzice. Uroczystość rozpoczęła się

wspólną modlitwą a następnie wszyscy podzielili się opłatkiem składając sobie najlepsze życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia. Całe spotkanie przebiegło w ciepłej i rodzin-

nej atmosferze. Na koniec zrobiono
również pamiątkowe zdjęcie każdej
drużyny wraz z ich trenerami.
Klaudia Galej

prawdziwe

prawdziwk

Stallone

W Polsce posiadanie broni bez odpowiednich papierów
jest nielegalne. Chyba, że są to rakiety, które mogą ogłuszyć, oślepić i okaleczyć. Tak, mówię o fajerwerkach. Cóż,
to wszystko co musicie wiedzieć o związku prawa z logiką…
Chociaż chciałoby się zaśpiewać, że dziwny jest ten świat,
dla wielu świat jest depresyjny. Tak właśnie pomyślałem,
gdy znalazłem kartkę na stole u Dziadka Kotleta.
- Dziadek?
- Aaa?
Nie wiedziałem do końca, jak zacząć. Zawartość kartki
była dosyć przygnębiająca, nie tylko ze względu na oryginalną ortografię (Boże, błogosław edytorów i korektorów).
POSTANOWIENIA NOWOROCZNE
1. Zachorować na nieuleczalną chorobę (taką normalną
lub magiczną);
2. Nie dotykać alkoholu i przestać uganiać się za panienkami;
3. Przestać dbać o zdrowie, przestać rozwijać swoją boską
muskulaturę;
4. Cierpieć jak najczęściej – do granicy bólu i szaleństwa;

Wigilie klasowe w ZSZ
Czwartek, 20 grudnia 2018 roku
w Zespole Szkół Zawodowych im.
Elizy Orzeszkowej był dniem bardziej
uroczystym niż zwykle. Od rana klasy ze swoimi wychowawcami organizowały wigilie w salach lekcyjnych.
Uczniowie i nauczyciele składali sobie wzajemnie życzenia świąteczne.
Szkolny korytarz został udekorowa-

ny stroikami zrobionymi przez panią
Elwirę Zabłocką i uczennice klas fryzjerskich z elementów podarowanych
nam przez panią Urszulę Asanowicz
z Kwiaciarni "Maciejka". Po wigiliach
uczniowie ze szkolnego koła teatralnego pod kierunkiem pani Jolanty
Siemieniako przedstawili jasełka, które wcześniej były przedstawiane 14

grudnia na spotkaniu opłatkowym w
Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Po jasełkach dyrektor Grzegorz
Zalewski wręczył nagrody wyróżniającym się uczniom za wysoką frekwencję.
Sylwester Pakuła, ZSZ w Sokółce

Lista ta jeszcze leciała przez parę akapitów.
- Dziadek, co jest? Starcza demencja cię dopadła?
- Ale pytasz o tą moją udawaną, czy o tę, którą rzeczywiście
mam? He, he, o co w ogóle pytasz?
- No, o to – pokazałem mu kartkę z jego koślawym pismem.
Emeryt przestał ucierać w moździerzu „proszek numer 1”
z „tym o świństwem”.
- No toż, to postanowienia.
- Widzę, tylko czemu są takie negatywne i autodestrukcyjne?
- Nic tu o samochodzie nie napisałem - oburzył się - Chyba nie wiesz, jak to wszystko działa, co? He, he. Przecież
wiadomo, że się postanowienia noworoczne spełniają się
na odwrót.
- Ahaaa – zrozumiałem w końcu – A co oznacza postanowienie „Dibi dibi di”?
- Kiedyś po pijaku napisałem i nie pamiętam o co w tym
chodzi. No, ale do dzisiaj piszę, bo diabli wiedzą… Starczy
tej gadki… Skończyłeś ucierać, to syp.
Razem z dziadkiem zapakowaliśmy do wypchanej owieczki tajemnicze substancje. Dziadek, ze sprawnością szewczyka Dratewki zaszył zwierzaka.
Modyfikacja fajerwerków jest nielegalna, ale nikt nie napisał, że nie można wystawiać trutki na smoki.
Z trudem wynieśliśmy wybuchoowieczkę na podwórko.
Wszyscy tam na nas czekali. Kotlet. Grzegorz Tanaka.
Wiedźma Muffe, oraz kotek Baź, który spał na jej głowie.
- Wszyscy gotowi? He, he… - dziadek wyciągnął zapalniczkę, którą kiedyś odebrał niemieckiemu żołnierzowi
(to była zapalniczka emeryta, ale przegrał ją w karty, więc
go stłukł do nieprzytomności i odebrał).
Pomogłem ustawić owcę na kiju. Dziadek podpalił lont.
Po trzech sekundach z tyłka owieczki buchnęły płomienie
i pierwsza anty-smocza rakieta poleciała do góry i mimo
swej owczej natury cały czas koziołkowała.
Eksplozja rzuciła nas na ziemię. Rozdarte niebo wyrzuciło z siebie potoki tęczowych iskier, które mieszając się ze
śniegiem zaczęły spadać w dół. Kolejna, kalejdoskopowa
eksplozja wyrysowała pod kopułą nieba kolorowe błyskawice, odpełzające od strefy rażenia zupełnie jak węże.
Trzeci wybuch nasycił chmury różem, zielenią i żółcią.
Skręcił je w serpentyny i rozpuścił w niebie.
- Nooo!
- Łaaał!
- Krawędziowo.
- He, he.
- Wszystkiego dobrego, ludziska!
Kamyk
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Udane starty Omegi

piąte miejsce na dystansie 100m
oraz siódme miejsce na 50m w
tym stylu. W swoich kolejnych
startach na 100m stylem dowolnym oraz 100m stylem zmiennym otarła się o sesje finałową
zajmując 22. i 21. miejsca i będąc
pierwszą rezerwową do finału B
/w stylu dowolnym zabrakło jej
0,11/. Dwa rekordy klubu na dystansach 50m stylem klasycznym
/29..czas eliminacji/ oraz 100m
stylem zmiennym zanotował

Eryk Michałowski. Start na 100m
stylem zmiennym dał mu pierwszą w karierze kwalifikację do
finału B Mistrzostw Polski. Eryk
w sesji finałowej zajął znakomite
piąte miejsce, poprawiając przy
tym czas z porannych eliminacji.
Bardzo dobrze zaprezentowała się
również Julia Sołoniewicz, odnotowując „życiówkę” na 50m stylem motylkowym /37. miejsce/ i
bardzo dobre 24. miejsce na 100m
stylem zmiennym.
UKS Omega

Wicemistrzostwo Polski
oraz brąz w bilardzie!

Od minionego piątku do niedzieli w Olsztynie oraz Ostrowcu
Świętokrzyskim odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 i 15-letnich
w pływaniu. Na każdych z zawodów rywalizowało około 500 zawodników z ponad 130 klubów z
całej Polski. Na tej najważniejszej
pływackiej imprezie na pływalni
25-metrowej nie mogło zabraknąć zawodników UKS Omega. W
Olsztynie Sokółkę reprezentowała
14-letnia Zuzanna Rogowicz, natomiast w Ostrowcu Świętokrzyskim rywalizowała trójka naszych
zawodników 15-letnich: Agnieszka Ancypo, Julia Sołoniewicz oraz
Eryk Michałowski. Mistrzostwa
obywały się systemem porannych

eliminacji oraz wieczornych finałów A i B, do których kwalifikowała się dwudziestka zawodników z
najlepszymi czasami w danej konkurencji.
Zawodnicy Omegi przygotowani przez trenerów Konrada
Stackiewicza oraz Rafała Czarneckiego spisali się bardzo dobrze, czterokrotnie kwalifikując
się do finałów B /walka o miejsca
11-20 w Polsce/. W rywalizacji o
finały ustanowiono pięć nowych
rekordów klubu.
W Olsztynie znakomity start
na 200m stylem dowolnym odnotowała Zuzanna Rogowicz, kwali-

SIŁOWNIA przy ZS w Sokółce

/ul. A. Mickiewicza 11/ zaprasza

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

fikując się z 13 czasem do finału B
i bijąc przy tym rekord klubu. W
finale B Zuzia zajęła trzecie miejsce utrzymując tym samym wysoką pozycję z kwalifikacji. Zuzia
uzyskała ponadto 25. miejsce w
wyścigu na 400m stylem dowolnym oraz 29. miejsce na 100m w
tym samym stylu.
W Ostrowcu Świętokrzyskim zawodnicy Omegi trzykrotnie startowali w sesji finałowej.
Znakomite dwa starty na 50m i
100m. /w obu poprawione rekordy klubu/ w stylu motylkowym
odnotowała Agnieszka Ancypo,
co dało jej kwalifikację do finału B.W finałowej serii Aga zajęła

Najważniejsza krajowa rywalizacja w bilardzie - Mistrzostwa Polski Mężczyzn zamknęły
w tej dyscyplinie sportu sezon
2018. W imprezie rozgrywanej
przez 5 dni w Kielcach w hotelu
Bińkowski rywalizowała 32 najlepszych polskich profesjonalistów. Wśród nich 3 bilardzistów
LP METAL–FACH POOL BILARD SOKÓŁKA: Sebastian Batkowski, Konrad Piekarski, Dominik Zając. W ramach mistrzostw
rozegrano 3 turnieje; w 8bil, 9bil,
10bil. Najlepiej z Sokółczan do tej
rywalizacji był przygotowany Sebastian Batkowski i potwierdził
swoją wysoką formę zdobywając
wicemistrzostwo kraju w 10 bil
oraz brązowy medal w 8 bil. Dołożył do tego jeszcze 5. miejsce w
9-tkę. Dominik Zając oraz Konrad Piekarski w kilku meczach
odnosili cenne zwycięstwa, ale
były też słabsze mecze, co pozwoliło im na zajęcie miejsc w środku
stawki. W Mistrzostwach Polski
aby stanąć na podium nie można
zaliczyć choćby jednego słabszego
występu. Mistrzami Polski 2018
zostali; w 8 bil Mieszko Fortuński - ERG Folie Lubin, w 9 bil
Wojciech Szewczyk - Konsalnet

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

INFO Sokółka nr 136/2018

Warszawa, w 10 bil Mariusz Skoneczny – Tomaszów Mazowiecki.
Sokólscy bilardziści mimo
wielu trudności mogą sezon
2018 zaliczyć do udanych, uzasadnieniem tego są medale najważniejszych krajowych imprez:
Mistrzostw Polski, Grand Prix
Polski a także zdominowanie I
Polskiej Ligi Bilardowej i powrót
do Ekstraklasy. Bardzo ważną i
optymistyczną kwestią są coraz
wyższe wyniki najmłodszych sokólskich bilardzistów. W juniorskim Grand Prix Polski potrafili
już wywalczyć ćwierćfinały i osiągnęli kilka zwycięstw w II Polskiej
Lidze Bilardowej a także w rywalizacji amatorskiej.
Zmagania
bilardzistów,
można na żywo oglądać w
tvsports.pl, jak również retransmisje na tvsports.pl, You Tube i
telewizji SPORTKLUB.
na fot. Sebastian Batkowski
LP METAL–FACH POOL BILARD
SOKÓŁKA
Lech Piekarski
Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe
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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!
12
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