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Uczniowie z SP w Babikach
ratują dzieci na świecie!

Dzień Kobiet z tkaniną w tle
W Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie odbyło się
spotkanie twórczyń ludowych,
na którym świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet oraz
ogłoszenie XXVII Konkursu na
tkaninę dwuosnowową. Tegorocznym tematem zmagań przy
krosnach będzie „Sad”. W trakcie spotkania odbyły się również
konsultacje z p. Wojciechem Kowalczukiem - etnografem z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej mające na celu omówienie
tematyki konkursu oraz zagadnień kompozycyjnych tradycyjnych tkanin dwuosnowowych.
Konkurs na tkaninę dwuosnowową w Janowie jest najstarszym etnograficznym konkursem
na Podlasiu, którego głównym
celem jest zachowanie i promocja tradycji tkackich ośrodka
janowskiego oraz okolicznych
miejscowości. Tkactwo dwuosnowowe znane było kiedyś na
obszarze północno-wschodniej

Polski, tak więc zaproszenie do
udziału w nim, kierowane jest
również do tkaczek i tkaczy z całego województwa podlaskiego
oraz województw ościennych. Do
konkursu można zgłaszać tkaniny wykonane zgodnie z tradycją, czyli z przędzy wełnianej, na
ręcznych krosnach, unikatowa
techniką dwuosnowowa, w tradycyjnych wymiarach i zgodne z
ogłoszonym tematem. Zgłoszenia
należy kierować do GOKSiT w Janowie do końca marca 2019 r. Natomiast prace będą przyjmowane
do 30 września. Podsumowanie
konkursu oraz otwarcie wystawy
planowane jest w październiku
bieżącego roku.
Regulamin, wzór zgłoszenia
oraz wszelkie informacje dostępne są w GOKSiT w Janowie (tel.
85 721 60 43, goksit.janow@gmail.com) w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego itd.janow@gmail.
com oraz na: www.janow.com.pl
GOKSiT w Janowie

Szkolny Klub Wolontariatu
przy Szkole Podstawowej im. A.
Mickiewicza w Babikach bierze
udział w ogólnopolskiej akcji
„Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF Polska. Uczniowie z naszej placówki
przygotowali szmaciane laleczki
będące symbolem pomocy, jakiej
udzielą najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.
„Wszystkie Kolory Świata”
to akcja UNICEF, która już po raz
piąty jest przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych.
Ma ona na celu wsparcie programów szczepień ratujących życie
dzieci w najuboższych krajach
świata. W ramach akcji uczniowie własnoręcznie projektują i
szyją szmaciane laleczki. Każda
z nich będzie miała nadane imię
i przypisany kraj, z którego pochodzi. Po zakończeniu pracy, w
szkole odbędzie się ich wystawa.
Na ten dzień dzieci zaproszą do
szkoły rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność lokalną.
Każdy będzie mógł wybrać lalecz-

kę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku,
przekazując na ten cel darowiznę.
Zebrane środki umożliwią zaszczepienie dzieci mieszkających
w najbiedniejszych krajach świata, gdzie codziennie zagrażają im
takie choroby jak gruźlica, odra,
tężec czy polio. Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka
Jeżowska, Ambasadorka Dobrej
Woli UNICEF.
W naszej placówce powstało 15 unikatowych lalek, każda z
nich powstała według pomysłu
dzieci i ich rodzin. Uczniowie
nadali każdej lalce akt urodzenia z imieniem i pochodzeniem.
Wśród lalek mamy lalki z Azji,
Afryki, Europy. Koordynator
projektu zainteresował lokalną
społeczność i zachęcił do włączenia się do akcji. W szkole przez
kilka tygodni była eksponowana
wystawa lalek. Odwiedziła nas
również telewizja, która wyemitowała reportaż o naszej akcji. Na
Facebooku można było licytować
lalki. Wszystkie zostały sprzeda-

Zarząd Powiatu Sokólskiego
Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu 13 marca przygotowano projekty uchwał Rady
Powiatu Sokólskiego w sprawie
zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019 oraz zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2019-2033. Przygotowano również projekty zmieniające uchwały w sprawach powołania: Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych,
Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa
Publicznego, Komisji Rodziny i
Polityki Senioralnej. Został też
przygotowany projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie
określenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku
2019.
Podczas obrad Zarządu podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia
opinii o pozbawieniu kategorii
drogi gminnej drogi powiatowej
na działce nr 165/2 w obrębie
geodezyjnym Szyszki w gminie
Sokółka. Podjęto również uchwa-

łę zmieniającą uchwałę w sprawie
powołania Komisji Stypendialnej
„Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Sokólski” w roku
szkol. 2018/19. Ponadto pozytywnie rozpatrzono wniosek SOSW
w Sokółce o zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu
pn. „Sprawni i samodzielni…,
bo mobilni”. Kolejne pozytywnie
rozpatrzone przez Zarząd wnioski o dofinansowanie zostały
złożone przez: Dyrektor ZSR w
Sokółce o ufundowanie nagród
uczestnikom szkolnej uroczystości „Hubaliki” oraz uczestnikom
II Powiatowego Festiwalu Pieśni
i Poezji Patriotycznej, Dyrektora ZS w Sokółce o ufundowanie
nagród uczestnikom konkursu
“eLOwizja 2019”, KRUS Oddział
Regionalny w Białymstoku o
ufundowanie nagrody laureatowi
XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych o Profilu Rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie

ne i trafiły do wspaniałych osób,
które chętnie czynią dobro. Nasze
lalki trafiły do Urzędu Gminy w
Szudziałowie do wójta p. Tadeusza Tokarewicza, sekretarz p.
Anety Maliszewskiej, załogi Nadleśnictwa Krynki, do prezes fundacji” Multiocalenie” p. Doroty
Parzymies oraz radnych: Danuty
Olchowik, Magdaleny Juchy, Elżbiety Kędyś, Krzysztofa Bacha i
Krzysztofa Baranowskiego. Lalki
trafiły także do Dyrektor GOKAiR w Szudziałowie p. Elżbiety
Jaroszewicz. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!
Nasza lalka bierze udział w
konkursie , od 11 do 15 marca możemy głosować przez Facebooka
na stronie www.wszystkiekoloryswiata klikając na reprezentantkę naszej szkoły. Zachęcamy do
głosowania. Wygrana to koncert
Majki Jeżowskiej w naszej szkole.
Głosujmy razem, bo jak śpiewa
Majka Jeżowska: „Wszystkie Dzieci nasze są!”
tekst na podst.:
A.Kukisz SP w Baibiakch

rolnym”. Pozytywnie rozpatrzono
wniosek SOSW w Sokółce o objęcie patronatem Międzyszkolnego
Konkursu Plastycznego pt. „Jestem Świadomy Autyzmu” i wyrażenie zgody na zorganizowanie
wystawy w budynku Starostwa
Powiatowego w Sokółce, promującej młodych wykonawców.
Podjęto uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatur na
członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sokółce, uchwałę w
sprawie zmiany budżetu Powiatu
Sokólskiego na rok 2019, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie części nieruchomości
przy ul. Torowej 12 w Sokółce, w
najem przez ZSR w Sokółce. Kolejne podjęte uchwały dotyczyły
upoważnienia Dyrektora PZD w
Sokółce do wykonania czynności
związanych z realizacją proj. „Głęboka modernizacja energetyczna
budynków Powiatu Sokólskiego” w ramach Osi Priorytetowej
V. Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności
publicznej, Poddziałanie 5.3.1
Efektywność energetyczna w
budynkach publicznych w tym
budownictwo komunalne w ramach RPO WP na lata 2012-2020
oraz do wykonania czynności
związanych z realizacją projektu „Odnawialne źródła energii
w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego” w ramach Osi
Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii. Ponadto Zarząd
uzgodnił zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego
miasta Dąbrowa Biał. i podzielił
środki na wspieranie rozwoju
sportu w obecnym roku.
opr. PAZ
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Zajęcia dodatkowe 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.

pienna się filtruje w zlewie także to
takie połączenie teorii z praktyką,
na którą w zasadzie w toku lekcji
nie ma czasu.
Czyli nie tylko wiedza teoretyczna ale przede wszystkim
praktyka?
Tak, praktyka przede wszystkim. Specyfika szkoły to determinuje. Takie zajęcia stricte teoretyczne nie mają praktycznie sensu,
ponieważ dziecko jak samo zrobi,
zobaczy - to łatwiej przyswoi wiedzę i zapamięta materiał.

We środę (13.03. br.) gościliśmy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Sokółce, w którym od odbywały
się zajęcia dodatkowe z chemii
prowadzone w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”. Na temat zajęć
i projektu rozmawialiśmy z

prowadzącą panią Anną Tokarzewską (fot.).
Pani Profesor, czy takie zajęcia mogą okazać się przydatne
uczniom?
Myślę, że tak ponieważ jest
to przybliżenie chemii do praktyki
dnia codziennego. Jak Pani sama
widzi: drożdże, cukier, woda wa-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją projektu pn. „Wspieramy
rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu
Sokólskiego” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS,
w ramach Osi Priorytetowej VII
Poprawa spójności społecznej
Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego informuje, iż w ramach Specjalistycznego
Punktu Wsparcia Rodziny psycholog Agata Głogowska będzie
świadczyć nieodpłatne poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu: 15.03, 16.03, 18.03,
20.03, 23.03, 27.03 i 30.03 w budynku Starostwa Powiatowego w
Sokółce (ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8), w godzinach od 9.00 do
19.00.

***
Uczniowie SOSW im. J. Korczaka w Sokółce poza dodatkowymi zajęciami z chemii, mogą
również skorzystać ze wsparcia
edukacyjnego z takich przedmiotów jak zajęcia informatyczne,
matematyka czy zajęcia zawodowe z technologii gastronomicznej
z towaroznawstwem.
W ramach całego projektu w
latach 2017-2019 w szkołach ponadgimnazjalnych kształcących w
zawodach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Sokólski przeprowadzonych zostanie:
- 336 godzin zajęć dodatkowych z
języka angielskiego,
- 240 godzin warsztatów tematycznych w zakresie narzędzi
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
- 168 godzin dodatkowych zajęć
wyrównawczych z przedmiotów
ogólnokształcących,
- 168 godzin dodatkowych zajęć
wyrównawczych z przedmiotów
zawodowych,
- 100 Indywidualnych Planów
Edukacyjno-Zawodowych.
opr. Klaudia Galej

Szkolenie organizowane przez PCPR
Dyżur PSYCHOLOGA

W jaki sposób prowadzone
są zajęcia ?
Przede wszystkim metodą
ćwiczeniową tak, aby każdy uczeń
mógł sam spróbować, sprawdzić
ponieważ na zajęciach lekcyjnych
nie ma możliwości aby każdy
uczeń indywidualnie spróbował.
Następnie rozwiązujemy karty
pracy, które są podsumowaniem
tego, co robimy na zajęciach.

A czy uczniowie chętnie
uczestniczą w zajęciach?
Bardzo chętnie, wręcz czekają na nie z niecierpliwością. Praktycznie na każdych zajęciach jest
100% frekwencji.

Na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce
odbyło się szkolenie w ramach
realizacji projektu „Wspieramy
rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu
Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi
Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2
Rozwój usług społecznych Pod-

działanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych
warsztatów dotyczących wymiany doświadczeń i umiejętności
uzyskanych w toku innych szkoleń w ramach projektu PCPR.
Maciej Białobłocki

Dzień Kobiet i Mężczyzn w „Rolniku”
W Zespole Szkół Rolniczych
w Sokółce, jak co roku, odbyła się
akademia przygotowana przez
koło artystyczno-recytatorskie z
okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn.
Uroczystość rozpoczęła Dyrektor
placówki Anna Dorota Cilulko,
która przywitała uczniów, gości
i grono pedagogiczne. Następnie głos zabrał Członek Zarządu
Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, który wszystkim paniom
i panom życzył radosnego cele-

browania ich święta. Po krótkim
wstępie młodzież zaprezentowała
sceny kabaretowe oraz utwory
muzyczne, które doskonale i z
przymrużeniem oka, ilustrowały
relacje damsko-męskie. Co chwilę
można było usłyszeć na widowni
salwy śmiechu. Cała społeczność
szkolna fantastycznie się bawiła.
Klaudia Galej

PCPR w Sokółce
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Plebiscyt SOKOŁY 2018 2.0 Będzie
lokalna społeczność zauważyła
Wasz wkład w to, by nasza Mała
Ojczyzna była miejscem bardziej
przyjaznym nam wszystkim. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania.

WYNIKI
Wyniki sondy internetowej
i gazety INFO Sokółka w kilku
miejscach mocno się rozbiegają, niektórzy chyba wyjątkowo
polubili nasz tygodnik, bo mieli
potrzebę posiadania dużej ilości
numerów, albo mają bardzo liczne
rodziny ;)
OSOBOWOŚCIĄ ROKU
2018 w „Plebiscycie SOKOŁY” został Tomasz Potapczyk,
w kategorii szeroko rozumianej
KULTURY, rok 2108 zdecydowanie należał do kobietek z koła

Stara Kamionka <Synergiczne>,
statuetka w kategorii DOBROCZYNNOŚĆ powędruje do prezes Stowarzyszenia „Barka” Krystyny Stefanowicz, w dziedzinie
SPORTU najbardziej zauważony i
doceniony został Mateusz Łabieniec, FIRMĄ 2018 został Zajazd u
Mahmeda, a NAUCZYCIELEM Dariusz Nowak. Serdecznie Państwu gratulujemy!
Dziękujemy Państwu za
uczestnictwo, nominowanie i
głosowanie.
Jeszce raz serdecznie gratulujemy Laureatom, gratulujemy
także Nominowanym, również
jesteście Państwo wygranymi -

OSOBOWOŚĆ
1. Tomasz Potapczyk – (iSokolka.
eu) 291 + (INFO Sokółka) 847 =
suma 1138; 2. Krystian Markowski - 481+112 = 593; 3. Wiesława Burnos - 308+213= 521; 4.
Krzysztof Hołownia - 201+104
=305; 5. Grzegorz Jackiewicz –
142+80=222; 6. Artur Gajlewicz
-103+39=142
KULTURA
1. Stara Kamionka Synergiczne
- 204+388=592; 2. Krzysztof Promiński - 182+372 =554; 3. Danuta Radulska - 222+186= 408; 4.
Adam Matyszczyk - 198+129=
327; 5. Marek Szyszko - 83+127=
210; 6. Mateusz Połuszańczyk 48+82=130; 7. Grażyna Baranowska - 52+50=102
DOBROCZYNNOŚĆ
1.Krystyna
Stefanowicz
–
80+744=824; 2. Ewelina Bandzińska - 317+245=562; 3. Beata
Tur - 69+205=274; 4. Złombol
Żuliki - 203+39=242; 5. Elwira

Zabłocka - 72+111=183; 6. Konrad Stackiewicz - 95+ 51=146; 7.
Eliza Masłowska - 92+8=100

SPORT
1.
Mateusz
Łabieniec
–
221+532=753; 2. Kamil Kirpsza
- 99+479=578; 3. Aneta Gojko - 129+324=453; 4. Wojciech
Krystoń – 254+18= 272; 5. Konrad Piekarski – 141+101=242; 6.
Dawid Kolenda - 34+136=170;
7. Wojciech Zajkowski 100+62=162; 8. Natalia Godlewska - 66+41=107; 9. Krystian Czaplejewicz - 65+29=94; 10. Mariusz
Stefanowicz - 33+35=68; 11. Tomasz Leszkowicz - 53+9=62; 12.
Mieczysław Sołowiej - 38+11=49
FIRMA
1. Zajazd u Mahmeda 50+710=760; 2. Lody u Matczaka 431+215=646; 3. Fabryka Reklam
- 322+176=498; 4. Polski Dom
Rodzinny Serce – 154+92=246; 5.
Tatarska Jurta – 112+70=182
NAUCZYCIEL
1. Dariusz Nowak - 525+505=1030;
2.
Stanisław
Polewko
303+467=770; 3. Lila Zajkowska
- 60+315=375; 4. Marta Kawrygo-Leonowicz - 75+92=167; 5.
Edyta Płocharczyk - 69+ 5=74.
Redakcja

BONY NA SZKOLENIA. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia
ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki
w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje
i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

Edukacja za Bony. Podpisywananie umów w ramach wsparcia finansowego "Bony Na Szkolenia"

Starosta Sokólski Piotr Rećko
wraz z Członkiem Zarządu
Powiatu podpisali kolejne
umowy z uczestnikami projektu o przyznanie Bonów na
Szkolenia w ramach projektu

pn. „Zintegrowany program
rozwoju systemu kształcenia
ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby
regionalnej gospodarki w
ramach poddziałania 3.2.1
oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Woj. Podlaskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i

kwalifikacje, Działanie 3.2
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.
Kolejne 5 osób w ramach
w/w projektu będzie się dokształcać w wybranej przez
siebie dziedzinie. Będą to:
Makijaż permanentny –
Szkolenie podstawowe +
microblading; Grafika komputerowa – szkolenie z egza-

minem; Język angielski na
poziomie A1, zakończony
egzaminem TOEIC Bringe zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia Językowego; Język
Angielski – Szybka nauka
– Zajęcia indywidualne –
100 godzin poziom średnio
zaawansowany – niższy A2
+ /B1; Indywidualny kurs
języka angielskiego na poziomie A1/A2.

SięDziało

16.03 KONCERT PASYJNY
w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „14 KATEDR”, wykonanie medytacji: aktor Jerzy Zelnik,
muzyka: Baltic Neopolis Ensemble, w programie Oratorium Josepha Haydna pt. ,,Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu”,
miejsce: Kościół św. Antoniego
Padewskiego w Sokółce, godzina
18.00; przed Oratorium J. Haydna
o godz. 17.00 zostanie odprawiona
msza św. w intencji Ojczyzny.
17.03. Puls Koloru - wernisaż
malarstwa Krystyny Kunickiej,
Sokólski Ośrodek Kultury, godz.
16.00, wstęp wolny
21.03. Dzień Otwarty w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce,
w programie w godz. 9.00-14.00
m.in. zwiedzanie szkoły, degustacja potraw przygotowanych przez
uczniów, konkursy, możliwość
jazdy na placu szkolnym ciągnikiem John Deere z instruktorem
Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza na marcową wystawę pod hasłem „Moja Bajka”
autorstwa fotografki Agnieszki
Nowik. Wystawę można oglądać
do końca miesiąca w godzinach
pracy biblioteki.

Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego
zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki
w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i
rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy
kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych,
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz
wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z:
Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego
celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób
dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego,
białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie”
skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo,
bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej
inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na:
kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach
w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie
projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej
www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie
dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

Wydział Rozwoju i Promocji
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Warto zawitać do sokólskiego Muzeum
W Muzeum Ziemi Sokólskiej
została otwarta wystawa czasowa,
poświęcona twórczości garncarza
Mirosława Piechowskiego oraz
tkaczki tkactwa dwuosnowowego
Danuty Radulskiej.
Mirosław Piechowski należy
do wąskiego grona garncarzy kultywujących unikalną technikę ceramiki siwej. Wytwarza ceramikę
siwą i biskwitową o wzorach tradycyjnych i współczesnych. Piechowski zajmuje się garncarstwem od
1978 r. Tradycję tę przejął od ojca.
Pochodzi z Czarnej Wsi Kościelnej

– znanego ośrodka garncarskiego.
Współpracuje z wieloma galeriami
w kraju oraz z Cepelią. Sprzedaje
swoje wyroby na jarmarkach sztuki ludowej. Jego prace znajdują się
w zbiorach Podlaskiego Muzeum
Kultury Ludowej w Wasilkowie.
Bierze również udział w międzynarodowych plenerach garncarskich.
Danuta Radulska od najmłodszych lat pomagała matce
tkać dekoracyjne tkaniny wielonicielnicowe. Technikę dwuosnowową zaczęła stosować w połowie

Promesa na realizację Senior+
Starosta Sokólski Piotr Rećko
wraz p.o. Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie Alicją Rysiejko i Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anną M.
Aniśkiewicz odwiedzili Podlaski
Urząd Wojewódzki. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz
oraz Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski wręczyli podlaskim

samorządowcom promesy w ramach programu Maluch+ oraz
Senior+. Wśród beneficjentów
znalazł się wniosek Powiatu Sokólskiego, (Senior+), na realizację którego uzyskano promesę
w wysokości 150 000 złotych.
Celem finansowanego zadania
będzie utworzenie i wyposażenie
w Sokółce Klubu Seniora, który
będzie miejscem spotkań osób

lat 80. XX wieku dzięki, uznanej
tkaczce – Teresie Pryzmont. Tkała
dla Cepelii. Prace tkaczki odznaczają się nowymi rozwiązaniami
kompozycyjnymi,
oryginalną
kolorystyką i wysokim poziomem technicznym, wielokrotnie
nagradzane w konkursach sztuki
ludowej, trafiają do kolekcji muzealnych w kraju i za granicą oraz
do kolekcji prywatnych. Za swoje
osiągnięcia została nagrodzona
Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w
2018 r. otrzymała prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga „Za
zasługi dla kultury ludowej”.
opr. i fot. Maciej Białobłocki

starszych. Dzięki temu pozostaną
one aktywnymi członkami społeczności, będą mogły spędzić
czas w miłym towarzystwie, wymienić się doświadczeniami oraz
wspólnie rozwijać pasje.

SOSW: „Śpiewać każdy może...”
Już po raz 22. w sokólskim
SOSW odbył się Konkurs Piosenki
i Tańca „Śpiewać każdy może…”,
który stał się już tradycją tej placówki.
Tegoroczną atrakcją był występ zespołu wokalno-tanecznego
„Wesołe Sokółczanki” ze Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce pod
opieką Justyny Szerejko. W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć min.
„W moim ogródeczku”, „Lipka
zielona”. Utalentowane dziewczyny
rozgrzały serca naszych uczniów
do czerwoności, zbierając wiele
braw i pochwał.
Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 25 uczestników ze
wszystkich typów szkół. Repertuar wykonywanych przebojów był
przeróżny – „Jagódki”, „Biegnij
przed siebie”, „Nie ma nas”, „Jedzie
pociąg z daleka”, „Tamta dziewczyna” - to tylko niektóre z przebojów
wykonanych przez tegorocznych
uczestników. Podczas konkursu
mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć
piosenkę „Witam was” z wykorzystaniem piktogramów, jak również
piosenkę „Wlazł kotek na płotek” z
wykorzystaniem 'mówika'. Nie zabrakło również elementów tanecznych.
Uczeń szkoły podstawowej
Konrad okazał się najwybitniejszym tancerzem tegorocznego
konkursu, wykonując własne aran-

żacje taneczne niemalże do każdego utworu.
Konkurs piosenki i tańca
cieszy się ogromną popularnością wśród społeczności naszego
ośrodka. Uczniowie tego dnia stają
się wybitnymi artystami, chwytają
mikrofon w dłoń i wykonują wielkie przeboje z wykorzystaniem
podkładów muzycznych. Wielkie
podziękowania należą się paniom
przygotowującym uczniów do występów: B. Majer, G. Tymoszuk, E.
Wińskiej, U. Drewniak, Z. Szarkowskiej-Czeczko, L. Zajkowskiej,
B. Mróz, D. Kozaczyńskiej, M. Słyż,
I. Gieniusz, M. Kawrygo-Leonowicz, E. Margielewicz.
Wyniki konkursu: I miejsce Filip K. Przedszkole, II - Aleksandra K. I Angelika P.- SP, II – Kamil
O. SP, II – Gabriela P. Gimnazjum,
III – Mirosław M. SP, III - Daniel B.
– Szkoła Przysposabiająca do Pracy, III – Artur G., Mateusz G., Dawid G. - SP. Wyróżnienia: Adrian
Cz., Oskar B., Tomasz Sz., Ewa M.,
Małgorzata K., Marcin J., Kamila
S., Krzysztof Ś., Sylwia G., Iza K.,
Dawid Cz., Sandra R., Łukasz T.
Uczestników oceniała komisja w składzie: Elżbieta Szomko i Beata Mozolewska. Wszyscy
otrzymali nagrody. To był dzień
pozytywnych wrażeń, oby jak najwięcej takich.
tekst na podst.: Elżbieta Szomko,
Beata Mozolewska (Organizatorki)

Piotr Białomyzy

półka z KSIĄŻKAMI
„A co wyście myślały?
Spotkania z kobietami
z mazowieckich wsi”
(reportaż)

Aleksandra Zbroja
Agnieszka Pajączkowska

Kalina uważa, że facetowi więcej wolno. Bochenek tęskni za PGR-em. Stefania nigdy nie była w Warszawie,
Gosia chce stamtąd wrócić. Chrześnica Iwony jest lesbijką, Marta była na czarnym proteście, a Dorota wysłuchuje
żartów o swojej bezdzietności. Wiola nie zna nikogo, kto powiedziałby „nie wierzę w Boga”, a Piotrowska zdradza,
co słyszy w konfesjonale.
Autorki ruszają z Warszawy i okrążają województwo mazowieckie, rozmawiając po drodze z rolniczkami,
gospodyniami, sklepowymi, przedsiębiorczyniami, bezrobotnymi. Na ławeczkach, podwórkach, gankach, przy
kuchennych stołach, słuchają opowieści o życiu w miejscach, skąd młodzież wyjeżdża do szkół, a mężczyźni na
zarobek, gdzie starsze pokolenie umiera, a młode często już nie wraca. To próba oddania głosu tym, które pozostają
niewidoczne i niesłyszane. Wieś przemawia na ogół co najwyżej głosem rolnika szukającego żony, polityka PSL-u
lub wójta i księdza z popularnego serialu. A co z kobietami?
Wydawnictwo Poznańskie

INFO Sokółka nr 146/2019

15 marca 2019 r.

5

Ten Jeden

Moment

AGNIESZKA NOWIK - fotografka, rocznik '83, mieszka w Nowej
Moczalni (gm. Sokółka), na co dzień mama dwóch dziewczynek i
żona, jak sama mówi: 'uroczego mężczyzny', także kobieta przedsiębiorcza, która z pasji uczyniła zawód, fotografuje dzieci, także
noworodki i niemowlęta, ciążowe brzuszki, pary i robi to… hmm,
z ogromną wrażliwością, wyczuciem chwili i ulotnego piękna. Do
końca marca można oglądać wystawę jej zdjęć pt. „Moja Bajka” w
holu sokólskiej Biblioteki Publicznej.
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ka tygodni przed, potrafię dane
miejsce nawet parę razy obejrzeć,
żeby zobaczyć kiedy jest najlepsze
światło, jak układa się cień itp.
A miejsca, jak Pani je wybiera?
Mam swoje ulubione, większość zdjęć plenerowych robię
w okolicy swojego domu, w mojej wsi – Nowej Moczalni, bądź
w Podkamionce, rodzinnej wsi,
więc za daleko nie odchodzę.
(śmiech)

nie kiedy podczas sesji muszę je
uspokoić.
Pani Agnieszko, Kora z Maanamu śpiewała: „szczęśliwe chwile
to motyle”, piękne, delikatne,
ulotne… ma Pani dar - zatrzymuje Pani czas… w kadrze, jakie
to uczucie?
Cudowne, lubię takie momenty, kiedy fotografuję i złapię
TEN moment i wiem, że TO konkretne zdjęcie wywoła emocje u
innych. Czuję się wtedy spełniona. Już mam w aparacie to COŚ.
Często mówię wtedy: stop, już
dalej nie robimy i ja wiem, że TO
mam.

Inspiracje same
do mnie przychodzą.
Fot. wyróżnione w „Through a Mother's Eyes Photography”.

Pani Agnieszko, dzieci zmieniają
wszystko, prawda? Ich pojawienie się na świecie chyba podsunęło Pani także nowy pomysł na
siebie i zarobkowanie?
Zdecydowanie, dzieci wywracają życie do góry nogami, a
na moim przykładzie – zainspirowały nawet do zmiany zawodu. Przez ostatnie 10 lat byłam
instruktorem masażu. Miałam
bardzo mało czasu dla dzieci i
domu, niemal z dnia na dzień zadecydowałam, że będę... fotografką. Duży przeskok, prawda? To, że
byłam masażystką ułatwia mi dziś
bardzo kontakt z noworodkami,
chociażby ich pozycjonowanie
przy fotografowaniu, szczegól-

Pani fotografie są jak obrazy,
wszystko jest tam ważne, nie tylko portretowani, kolorystyka,
tonacja, kompozycja, plany, ale
i detale…
Owszem, wszystko jest ważne, nie ma przypadkowości. No
chyba, że jesteśmy w plenerze i
jakieś zwierzę chce także uczestniczyć w sesji. (śmiech) Wszystko od początku do końca mam
zaplanowane. Łącznie z pozycją
słońca w danym momencie. Jeśli
planuję jakąś sesję, zazwyczaj kil-

Czyli przed sesją w Pani w głowie
powstaje coś na kształt scenariusza?
Tak, cały proces myślowy,
zaczyna się kiedy dzwoni do
mnie klient i mówi, jaką chce sesję… Pytam o płeć i wiek dziecka
i zaczynam planować. Bywa, że
klienci nie chcą stylizacji. To jest
dużo łatwiejsze, ale przyznam,
że dla mnie dużo więcej frajdy
daje przygotowanie stylizacji, gdy
mogę puścić wodze wyobraźni.
Uwielbiam klientów, którzy mówią: chcemy bajkę, chcemy magię… Wiem wtedy z kim mam
do czynienia i uruchamiam cały
proces myślowy. Później jeżdżę
po okolicznych wsiach i kombinuję – aha, od tego pożyczę do sesji rower, od innego koszyczek…

Fot. wyróżnione i opublikowane w „This Magazine” w kat. Best of Color Publications.

Agnieszka Nowik

W myślach maluję obraz, jeżdżę
w poszukiwaniu odpowiedniego
miejsca i równocześnie zastanawiam się nad stylizacją. Cały ten
proces jest długi – ale za to przyjemny. Świetnie się przy tym bawię i zdecydowanie spełniam się
w ten sposób.
Gdzie Pani się uczyła sztuki fotografowania?
Na warsztatach u najlepszych fotografów, najlepszych
oczywiście dla mnie, bo wiadomo, że każdy ma swoich mistrzów.
Kiedy zaczynałam, przygodę z
fotografią, to przede wszystkim
dużo oglądałam i podpatrywałam innych. Wybierałam zdjęcia,
które najbardziej mi się podobały, szukałam ich autorów i u nich
przechodziłam szkolenie po szkoleniu, a kiedyś, mam nadzieję,
może sama będę szkolić innych.
Po części Pani już na to odpowiedziała, ale gdyby tak jednym
zdaniem - dlaczego akurat obiektyw najchętniej Pani kieruje na
dzieci?
Bo dzieci są bardzo krótko
dziećmi, szybko dorastają, chcę
trochę, i mówię to także na przykładzie moich córek, 'zatrzymać'
je w dzieciństwie. Widzę, jak moja
starsza córeczka szybko urosła, to
'wstrzymuję' młodszą przed, że
tak powiem, pierwszymi krokami w różne obszary. Ta fotografia jest właśnie po to, żeby mieć
więcej pamiątek dzieciństwa. W
ogóle temat: Dzieci, jest bardzo
wdzięczny…
...i chyba trudny, bo dzieci to nieustanny ruch, przecież one nie
usiedzą w miejscu, jak je zatrzymać je w kadrze?
Chyba cały sekret, to jednak,
nie zatrzymywać, bo im bardziej
będziemy usiłować to robić, tym
bardziej będą nam uciekały. W
plenerze pozwalam im się swo-
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bodnie przemieszczać, więc często też sama biegam i skaczę razem z nimi, a jeśli potrzeba chwili
spokojności - trzeba dziecko
czymś zainteresować. Nie przepadam za zdjęciami, na których
dzieci patrzą prosto w obiektyw,
chociaż takie też wybierają rodzice, ale ja szukam emocji. Bywa
np., że dzieci podczas sesji karmią
kury, a ja wraz z nimi, wolną ręką,
żeby one widziały, że z nimi w tym
uczestniczę. Czasem trzeba też się
z dziećmi po prostu powygłupiać.
Dobrze, a co Pani powie matce,
patrz: ja, której pociecha na widok aparatu robi zwrot i prezentuje plecy?
Co powiem? Czekać, nic na
siłę, jest moment buntu ale i przychodzi moment, kiedy dziecko
samo chce. Moja córeczka, miała
okres, w którym nie chciała być
fotografowana, nie tolerowała

cać np. do Podkamionki, rodzinnej wsi, tam też odnajduję baśniowy klimat, wspomnienia – moje
dzieciństwo „moją bajkę”.
Gdzie Pani szuka inspiracji?
Na wsi. Właściwie, to nie potrzebuje ich szukać – one szukają
mnie - przychodzą do mnie same.
Mam bezustannie włączony tryb
obserwacji: aha, tu jest świetne
miejsce, muszę to wrócić, tu jest
stare okno - fajnie dzieci mogłyby
przez nie wyglądać. To jest właśnie moje szczęście, że mieszkam
w takim klimatycznym miejscu,
gdzie jest las, dużo starych domów, kamieni, rozwalonych
płotów. Lubię robić zdjęcia ‘wioskowe’ – dziś byśmy powiedzieli
– rustykalne, więc wszystko mam
wokół siebie, nie muszę za bardzo
kombinować.

aparatu, telefonu itp., a teraz sama
mnie prosi. No, owszem, czasem,
wchodzą w rachubę także małe
formy przekupstwa. (śmiech) Pamiętam taką sesję, Miłosza i Misi,
wszystko szło doskonale, do pewnego momentu – kiedy dzieci już
trochę się znudziły… a ja miałam
ambitne plany zrobić jeszcze jedno zdjęcie, zależało mi żeby zostały w konkretnym miejscu, nieopodal stało piękne, duże drzewo
– zobaczyłam tam wiewiórkę, no
i oczywiście dzieci też chciały ją
zobaczyć, wypatrywały jej w wielkim skupieniu… tego mi było
trzeba, swoją drogą - wiewiórki
to tam, nie było. (śmiech)

Ale chyba nie każde oko wytropi
ten ‘wioskowy’ potencjał?
Tak, też go nie dostrzegałam, dopóki nie zaczęłam fotografować. Nigdy nie widziałam,
że Moczalnia jest taka piękna,
dopóki nie zobaczyłam jej przez
obiektyw. Jak już wypracujesz to
oko, to zobaczysz więcej. Czasami
ludzie pytają mnie w trakcie sesji,
gdzie ich prowadzę, bo miejsce
nie wydaje im się w ogóle ciekawe,
albo przyszłe mamy, pytają czemu
prowadzę je w chaszcze (śmiech),
przecież tam nie ma nic atrakcyjnego, potem na zdjęciu widzą TO,
co ja widziałam jeszcze przed ujęciem.

To Pani po trosze musi byś także
takim dziecięcym behawiorystą,
psychologiem…
O tak, bywam wszystkim: bo
oprócz tego stylistką, makijażystką, fotografką...

Sama Pani wymyśla te piękne
stylizacje dziecięce?
Owszem, ja wymyślam, ale
nie ja wszystko robię. Wymyślam
i np. potem drepczę do mojej
mamy i opowiadam jej, co mi w
głowie kiełkuje. Mama bardzo
dużo mi pomaga, ma bardzo zdolne ręce, chociażby szyje mi czepce
dla dziewczynek. Dużo też rzeczy
kupuję, część wypożyczam. Ludzie też mi oddają fajne przedmioty, bo wiedzą, że mogą mi się
przydać. Tworzę w głowie cały obraz, ale do finalizacji zawsze kogoś
potrzebuję, np. mój mąż często
podpowiada mi ciekawe miejsca.

A wątek baśniowy w Pani pracach… chyba jest w Pani dużo z
dziewczynki?
Owszem, jest we mnie dużo
z małej dziewczynki. Jestem też
mamą dziewczynek, czytam im
bajki, więc bajka jest stale obecna
w moim życiu. Wracam myślami
do baśni, do swojego dzieciństwa,
do miejsc, w których byłam, które
z czymś mi się kojarzą, lubię wra-
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Które z sesji wymagają największych przygotowań?
Na pewno te stylizowane,
które często zajmują mi czas liczony w tygodniach. Muszę dużo
przygotować i zgrać. A najtrudniejsze są sesje noworodkowe. To
wymaga całkiem innego przygotowania. Muszę zebrać rzeczy,
wymyślić stylizację ale też zadbać
o bezpieczeństwo maluszka. 'Plenerki' zajmują od godziny do
dwóch – w zależności od ilości
moich pomysłów i jak współpracuje dziecko, a z noworodkami
pracuję nawet do 4 h, a najłatwiejsze to chyba są sesje kobiet w
ciąży…
Lubi je Pani robić?
Owszem, jest duża potrzeba
zatrzymania czasu w tym pięknym okresie, jest też coś, na kształt
mody na sesje 'brzuszkowe', a dla
mnie to bardzo przyjemna część
pracy. Przychodzą do mnie mamy
na sesję ciążową a później wracają z noworodkiem, to niezwykłe
uczucie, czasem nawet wracają z
kolejnym brzuszkiem – i historia
ma cudowny ciąg dalszy, a ja to
uwieczniam.
Mam wrażenie, że osoby zamawiające u Pani sesję fotograficzną, oprócz swoich wizerunków
dostają COŚ znacznie więcej…
na zdjęciach „czytamy” jakąś,
krótką opowieść o miłości, bliskości, oczekiwaniu.
Mam takie założenie, żeby
zdjęcia miały jakąś ciągłość, jakąś
historię, mam nadzieję, że widać
na nich miłość, bliskość i radość
dziecięcą, Mam nadzieję, że oglądający moje zdjęcia, widzą, że
COŚ się na tych zdjęciach dzieje,
że to nie jest 'cyknięte’ tak sobie,
bez planu.

Wiesław Myśliwski
„Ucho igielne”
Wyd. Znak 2018

Nie przypominam sobie,
by kiedykolwiek wcześniej nazwisko autora tak harmonijnie
współgrało z treścią jego książki.
Wiesław Myśliwski (z naciskiem
na „myśli”) w „Uchu igielnym”
zderza starość z młodością. Robi
to, lawirując sprawnie między
wszystkimi pułapkami, w jakie
mógłby wpaść poruszając ten temat. Unika przeintelektualizowania, moralizowania, wartościowania. Książka ta jest świetnie
wyważona. Nie można odmówić
jej mentorstwa w najlepszym
znaczeniu tego słowa. Niemal
każdy akapit wieńczy zgrabna
pointa. Myśliwski pisze prosto,
a wnikliwie. Trzyma w ryzach
narrację, nie popadając w przesadę. W „Uchu igielnym” młodość
i starość przyglądają się sobie.

Wyciągają wnioski. Nie oceniają, choć każde rządzi się swoimi prawami. Myśliwski potrafi
niepostrzeżenie zatrzeć granicę
między młodzieńczym wigorem,
a starczą demencją, przekładając
bezlitosny upływ czasu na zabiegi
literackie. I jeśli prawdą jest, że
postanowił schować pióro do szuflady, polska proza straci ważną
postać. Ale nie mógłbym wskazać piękniejszego pożegnania z
czytelnikami. „Ucho igielne” to
klasa, styl i fason. Głęboki ukłon
po przejmującym występie. Tytuł
ten znalazł się na liście 10 najważniejszych wydawnictw 2018 roku
wg magazynu „Książki”, zaś sam
autor jest dwukrotnym laureatem
Nagrody Nike. Czy można wymarzyć sobie lepsze ukoronowanie
kariery? Albo inaczej, czy można znaleźć lepszą rekomendację?
„Ucho igielne” czyta się świetnie,
bez względu na wiek. Nie jest dedykowane wybranej grupie, za to
uczy zrozumienia. Dodatkowo
książka ta jest cudownie wydana.
Twarda okładka obłożona błyszczącym papierem z reprodukcją
obrazu Stanisława Baja cieszy
oko, jest więc idealnym prezentem dla dziadka czy wnuczka. To
taki wspólny, międzypokoleniowy mianownik.
Marcin Dębko

Wiadomo, że teraz 'wszyscy jesteśmy fotografami’, wszyscy mamy
aparaty, chociażby w telefonach,
jakie Pani zdaniem najczęściej
popełniamy grzechy fotografując
swoje pociechy?
Zanim kupiłam profesjonalny aparat robiłam dla swojej
córeczki tysiące zdjęć, a gdyby
mi przyszło wskazać jakieś do
wydruku, to miałabym problem,
bo dużo jest poruszonych, byle
jakich, bo np. w tle jest nieład itp.
Robimy setki zdjęć zamiast się
skupić i zrobić jedno konkretne,
przemyślane, z dobrym światłem.
Warto poczekać na Ten Jeden Moment, a nie pstrykać na wariata.
Właśnie wymyśliła Pani tytuł dla
naszej rozmowy: Ten Jeden Moment…, dziękuję serdecznie za
rozmowę i proszę mnie zabukować, marzy mi się bajkowa sesja
dla latorośli :)
Aneta Tumiel

www.agnieszkanowik.pl
15 marca 2019 r.
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Dąbrowa Białostocka
Królowa jest tylko jedna – MATEMATYKA

DOBRE STRONY POWIATU

rownika Warsztatów Terapii Zajęciowej Andrzeja Kamlińskiego.
Konferencja służyła przybliżeniu
obecnym krajów partnerskich,
szkół uczestniczących w projekcie, systemów edukacyjnych
a także Programu Erasmus + i
projektu „Królowa jest tylko jedna – Matematyka”. Na pierwszy
dzień spotkania projektowego zaplanowano zajęcia integracyjne,
służące lepszemu poznaniu się
uczestników oraz aktywne warsztaty międzykulturowe realizowa-

11 marca 2019 roku w ramach kolejnego etapu projektu
realizowanego ze środków Unii
Europejskiej w programie Erasmus + rozpoczęła się wymiana
młodzieży. Pierwsze spotkanie
kadry pedagogicznej z krajów
partnerskich odbyło się w listopadzie 2018 roku.
Tym razem do naszej miejscowości trafiły 9-osobowe grupy
uczniów z Grecji i Turcji, którymi opiekuje 18 wychowanków
z naszej szkoły. Ideą projektu
było zamieszkanie uczniów z za-

ne w atrakcyjnej dla młodzieży
formie, przygotowane przez wolontariuszy Leę i Diogo. Następnym elementem była konferencja
służąca odpowiedzi na pytanie:
„Jaka matematyka jest atrakcyjna
dla uczniów?”. Była ona przeprowadzona z wyłącznym udziałem
uczniów.

granicy w domach prywatnych,
aby proces integracji i edukacji
językowej przebiegał bardziej
efektywnie. Wymianę młodzieży
otworzyła konferencja inauguracyjna, w której wzięli udział
uczniowie, nauczyciele, rodzice,
wolontariusze EVS a także reprezentanci środowiska lokalnego
w osobach: Burmistrza Dąbrowy
Białostockiej - Artura Gajlewicza,
Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego - Jerzego Białomyzego,
Sekretarza Gminy Dąbrowa Białostocka - Leszka Kiejki oraz Kie-

W marcu jak w garncu
Kalendarzowa wiosna rozpocznie niezmiennie 21 marca.
Póki co u nas pogoda trzyma się
tradycji - „w marcu jak w garncu”. Chociaż najbliższa prognoza
zapowiada stopniowe ocieplenie i
wiosenne deszcze.
A co w tym czasie dzieje się
w innych rejonach naszej planety?
W pierwszy dzień wiosny
na Biegunie Płn., na horyzoncie
ukaże się słońce, które będzie
zwiastowało 6 miesięcy nieprzerwanie wypełnionych naturalnym światłem. Natomiast w tym
samym czasie na Biegunie Płd.
nastąpi początek ciemności trwającej pół roku.
Pierwszy dzień wiosny na
półkuli południowej jest jednocześnie pierwszym dniem jesieni
na półkuli płn. Na półkuli południowej wiosna trwa od sierpnia
do listopada.
Bardzo różnie świętuje się
rozpoczęcie tej radosnej pory
roku, której istotą jest zmartwychwstanie w świecie przyrody.
Tradycja topienia Marzanny sięga
wielu wieków. W Polsce obrzęd
ten rozpoczął się za czasów panowania Mieszka I. Jan Długosz jako
pierwszy pisał o nim w XVI w.
Lalka ze słomy ma symbolizować
ponurą, zimową aurę, którą żegnamy. Zupełnie inaczej świętują
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Całość zamknęło spotkanie
ewaluacyjne, które odbyło się w
grupach narodowych, poświęcone refleksjom na temat dotychczasowej realizacji projektu,
współpracy oraz osiągniętym
rezultatom, zarówno indywidualnym, jak i grupowym.

pierwszy dzień wiosny Bośniacy.
W Zenica gromadzą się tysiące
miłośników jajecznicy na festiwalu znanym jako Cimburijada.
Danie to jest przygotowywane na
ogromnych patelniach, a następnie dzielone między uczestników.
Jak wiadomo, jajka są symbolem
nowego życia. Tradycja ta jest celebrowana w Bośni od setek lat.
Wiosna w Japonii rozpoczyna się
wraz z zakwitnięciem pierwszej
wiśni. Wtedy to zaczyna się świętowanie Hanami, które polega na
podziwianiu urody rozkwitających kwiatów wiśni. Kwitnienie
wiśni trwa od 1. do 2. tygodni.
Japończycy z utęsknieniem czekają na to święto. W Szwajcarii
koniec zimy celebruje się świętem
Sechseläuten, podczas którego
rozpalane jest ogromne ognisko,
w którym pali się bałwana. Dla
większego efektu, do wnętrza kukły wkłada się materiały wybuchowe. W 681 r. powstał zwyczaj
Martenica, podczas którego Bułgarzy obdarowują się wzajemnie
czerwono-białymi włóczkowymi
gałgankami, które mają przynosić
szczęście. Nosi się je na rękach do
momentu, napotkania pierwszego kwitnącego drzewa, następnie
pozostawia się wiesza na drzewie
lub puszcza w rzece. Hinduski obrzęd Holi (tzw. festiwal kolorów)

organizowany jest pod koniec lutego lub na początku marca. Święto rozpoczyna się przy ognisku,
gdzie zebrani wspólnie śpiewają i
tańczą. Następnego dnia odbywa
się karnawał kolorów, uczestnicy odgrywają pościg polegający
na wzajemnym obrzucaniu się i
wylewaniu na siebie kolorowych
farb z wodą, podobnie jak podczas polskiego śmigusa-dyngusa.
Festiwal jest dniem, w którym
ludzie wybaczają sobie i zapominają innym wyrządzone krzywdy.
Bloemencorso Bollenstreek to 12
godz., kwiatowa parada w Holandii. Przez 40 km z miejscowości
Noordwijk do Haarlem suną
platformy artystów. Wszystko
ozdobione jest m.in. żonkilami,
tulipanami i hiacyntami. Święto
odbywa się w kwietniu.
Festiwal kwiatów od kilku
lat odbywa się także w Australii.
Nosi on nazwę Floriada i ma miejsce w stolicy czyli w Canberze. W
związku z tym, że Australia znajduje się na płd. półkuli, wiosna

rozpoczyna się tam we wrześniu,
wtedy kiedy my witamy jesień.
W szkockim Lanark, w pierwszy
dzień marca dzieci biegają z papierowymi kulkami w ręku. Obiegają słynny miejski dzwon Kirk
od zmierzchu do czasu, kiedy
dzwon nie wybije godziny 18. W
Hiszpanii tradycją wiosenną jest
Święto Ognia. Co roku w Walencji tworzone są rzeźby z kartonu,
plastiku, wosku i drewna. Płoną
one na ulicach miasta w ostatnim
dniu świąt czyli 19 marca. Początki tego święta sięgają XVI w.,
kiedy to tutejsi cieśle postanowili
uczcić swojego patrona św. Józefa, paląc konstrukcje tworzone
z drewnianych odpadów. Na Litwie, na wiosnę obchodzone jest
święto Kaziukas. Jak i w innych
wypadkach, tak i tu źródeł wiosennego świętowania upatrywać
trzeba w tradycjach pogańskich,
które to zostały przejęte przez
Kościół. W formie znanej nam
obecnie święto funkcjonuje od
ok. 400 lat. Od tamtych czasów w

dniu wspomnienia patrona Litwy,
św. Kazimierza, czyli 4.03., organizowany jest u naszych sąsiadów
słynny jarmark wileński. Przez 3
dni można tam nabyć szereg rękodzieł wytworzonych przez rzemieślników, przez miasto przechodzą barwne pochody, których
uczestnicy odgrywają różne
scenki. Litewskie Kaziukas kojarzone jest również z glinianym
dzwonkiem, który brzmi podczas
pochodów. Ludzie obdarowują
się wtedy prezentami zrobionymi
z naturalnych materiałów, takich
jak kora drzewna czy glina. Na
terenie obecnej Rosji, Białorusi
oraz Ukrainy, jeszcze w dawnych
czasach obchodzone było tygodniowe święto zwane Maslenica.
Uroczystości te, związane podobnie jak i nasze topienie marzanny,
z pożegnaniem zimy i przywitaniem wiosny, sięgają jeszcze pogańskiej Rusi. Nim wypleniono
kulty pogańskie na tych terenach,
początek świętowania przypadał
na dzień równonocy wiosennej.
Po latach kościół prawosławny
zaadaptował je i zmienił na uroczystości religijne, przypadające
od tej pory 7 tygodni przed Wielkanocą. W czasie tego radosnego
tygodnia odbywają się wesołe
zabawy, tańce, korowody wokół
ogniska.
opracowała PZ
źródło: dobresobie.pl,
tvnmeteo.tvn24.pl
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Konkurs Wiedzy o Jęz. Ojczystym >
Marzec to, jak co roku, czas
zmagań konkursowych. 5 marca uczniowie naszego Ośrodka
przystąpili do XII Podlaskiego
Konkursu Wiedzy o Języku Ojczystym. Udział w tym konkursie,
o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez SP 46 w Białymstoku, od kilku lat jest naszą wiosenną tradycją.
Drużyna z naszego Ośrodka, w składzie: Grażyna, Wiktoria
i Agnieszka odważnie zmagała się
ze stawianymi przed nimi wyzwaniami starając się wykonać je jak
najlepiej. Uczennice przygotowa-

ne przez p. Katarzynę Zalewską
wykazały się wiedzą i umiejętnościami z zakresu kształcenia językowego, znajomości lektur, stosowania różnych form wypowiedzi
oraz refleksem. Współpraca oraz
zaangażowanie przyniosły znakomite efekty.
W przygotowanej „pracy domowej” konkursowiczki świetnie
zaprezentowały również umiejętności aktorskie przedstawiając,
fragment „Małego Księcia”. Nasza scenka zebrała brawa i słowa
uznania.
Zmagania drużynowe nasz

zespół zakończył na 1. miejscu,
za które dziewczyny otrzymały
dyplomy oraz nagrody.
Dodatkowo, jak co roku,
przeprowadzony został konkurs
o tytuł „Mistrza Ortografii”. Miło
nam obwieścić, że zwyciężczynią
tego konkursu została Grażyna,
uczennica III klasy gimnazjum.
Warto podkreślić, że celem konkursu jest popularyzowanie poprawności językowej wśród młodzieży oraz promowanie pięknej
polszczyzny, a opiekę merytoryczną nad konkursem sprawują
pracownicy naukowi Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu w
Białymstoku.
tekst na podst. Katarzyna Zalewska

Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B
14 marca zostało zawarte porozumienie między Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę
Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Kazimierza Łabieńca a Gminą Krynki reprezentowaną przez
Burmistrz Krynek Jolantę Gudalewską. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadania na przebudowę
drogi powiatowej o nr 1278B Ostrów Północny – Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Nowa Świdziałówka
– Górany na terenie Gminy Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim.
Agnieszka Sielewicz

„Rolnik” poznawali od kuchni
13 marca odwiedziła nas
młodzież klasy III gimnazjum ze
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce
wraz z wychowawczynią p. Katarzyną Narbutt. Uczniowie mieli

okazję samodzielnie wykonać
pizzę dodając do niej swoje ulubione dodatki. Czekając na wyniki swojej pracy, nasi goście zostali
oprowadzeni po budynku szkoły,
zapoznając się z pracowniami i

ofertą ZSR w Sokółce. Na koniec
było wspólne biesiadowanie przy,
jakże pysznej, pizzie. Organizatorzy: Dorota Gudalewska, Joanna
Pac, Renata Sudorowska.
Tekst na podst: ZSR w Sokółce,
fot.: T. Otoka

Szkolenie dla rolników
W Starostwie Powiatowym
w Sokółce odbyło się szkolenie
dla rolników zorganizowane
przez pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. Było to
szkolenie z zakresu przyznawania

płatności w roku 2019 ze szczególnym uwzględnieniem nowej
aplikacji do elektronicznego wypełniania i składania wniosków
eWniosekPlus oraz obsługi aplikacji Portal IRZ-plus.
Klaudia Galej

Dzień Kobiet i Mężczyzn
W poniedziałek 11 marca
uczniowie i nauczyciele Zespołu
Szkół Zawodowych w Sokółce jak
co roku obchodzili Dzień Kobiet i
Mężczyzn. Z tej okazji Samorząd
Uczniowski przygotował żeńskim, a także męskim pracownikom szkoły słodkie upominki,
które wręczyli uczniowie klasy IV
Tm: Mateusz Dziadel i Krystian
Leszczyński. Również uczniowie
i uczennice otrzymali z rąk nauczycieli słodkości. Nie zabrakło
też kwiatów, którymi płeć piękną
obdarowywali uczniowie. Na ko-

niec odbyło się przedstawienie,
podczas którego prowadzący w
osobach Jakuba Kondrata i Przemysława Krawiela w zabawny
sposób zaprezentowali różnice
między obiema płciami i stereotypy z nimi związane, a wokalnie
zaprezentowali się Omar Szczęsnowicz i Przemysław Krawiel.
Obchody święta koordynowały opiekunki Samorządu i Koła
Teatralnego - Panie Renata Maliszewska, Elwira Zabłocka i Jolanta Siemieniako.
Grzegorz Zalewski,
dyrektor ZSZ w Sokółce

Dyżury Aptek w Sokółce

15.03 Apteka ,,Bliska Samoobsługowa” ul. Grodzieńska 6A tel. 85 711 52 34 ,16.03. Apteka ,,Melissa" ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14, 17.03 Apteka ogólnodostępna ul. Sikorskiego 3, tel. 85 711 24 10, 18.03. Apteka ,,Melissa" ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14, 19.03. Apteka Na Białostockiej ,,Nowa Farmacja” ul. Białostocka 8/10 lok. 1 tel. 85 711 24 62,
20.03. Apteka ,,Melissa" ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14, 21.03. Apteka ,,Pharmacia" ul. Białostocka 128 tel. 85 307 04 34.
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Poznawali ofertę edukacyjną
7 marca Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej
w Sokółce odwiedziła młodzież z
ostatnich klas gimnazjum i szkoły
podstawowej Zespołu Szkół Samorządowych z Krynek. Wizyta była
związana z poznaniem możliwości dalszego kształcenia uczniów
w naszej szkole w przyszłym roku
szkolnym. Młodzież zapoznała się
z ofertą edukacyjną szkoły i realizowanymi projektami zagranicznymi,
obejrzała pracownie przedmiotowe
i zawodowe, a także wzięła udział
w warsztatach wytwarzania kul do
kąpieli. Płeć piękna wykorzystała

Bal, który
połączył
ludzi i serca
W piątkowy wieczór 1
marca, w restauracji „Bona” w
Kuźnicy odbył się charytatywny
bal ostatkowy, podczas którego
zbierano fundusze na leczenie
i rehabilitację pochodzącego z
Chilmon Piotra Białomyzego.
Do wspólnego stołu usiedli
bliscy i znajomi Piotra, jego sąsiedzi, mieszkańcy okolicznych
wsi, duchowni z różnych stron
Dekanatu Sokólskiego, członkowie Bractwa Cerkiewnego Św.
Spirydona a także ludzie, którzy
z potrzeby serca postanowili pomóc bliźniemu.
Piotr ma 26 lat, jest ojcem
dwójki małych dzieci. 31 sierpnia
2018 r. uległ wypadkowi. Spadając
z dachu uderzył głową o podłoże,
w wyniku czego doszło do uszkodzenia rdzenia kręgowego, a w
następstwie do porażenia czterokończynowego. Paraliż obejmuje
także tułów, w związku z czym
zaburzone są także odruchy takie jak odkrztuszanie czy kaszel.
Obecnie Piotr jest rehabilitowany
na jednym z oddziałów szpitala
w Hajnówce. Największym powodzeniem wśród pacjentów z
tego rodzaju schorzeniem, cieszy
się terapia w Konstancinie lub
Otwocku, przy czym jej miesięczny koszt to nawet 40 tys. zł. Przy
koniecznej długotrwałej rehabilitacji, kosztów tego rzędu rodzina
nie jest w stanie samodzielnie
udźwignąć, dlatego też działające na Sokólszczyźnie Bractwo
Cerkiewne Św. Spirydona z Tremituntu, postanowiło pomóc
Piotrowi i co ważne - powiedzieć
o jego sytuacji szerszemu gronu osób. Tak zrodził się pomysł
organizacji balu, który nie tylko
połączył ludzi ale i otworzył ich
serca.
Rzecz jasna liczyliśmy na
przychylność
ofiarodawców,
jednak nie spodziewaliśmy się,
iż uczestnicy balu tak szeroko i

prawdziwe

prawdziwk

wizytę do upiększenia swego wizerunku, dzięki uprzejmości uczennic
i nauczycielek kierunku fryzjersko-kosmetycznego.

Wszystko (w) płynie

ZSZ w Sokółce

hojnie otworzą swoje serca na potrzebę drugiego człowieka. Zebrana z kwesty i licytacji
kwota pozwoli na czasową kontynuację leczenia i rehabilitacji Piotra. Potrzeby są jednak o wiele, wiele większe. (można to ująć
jako moją wypowiedź - wedle uznania)
Obecnie rodzina Piotra rozpoczęła
poszukiwanie fundacji ukierunkowanej na
opiekę nad pacjentami z tożsamym schorzeniem. Przygotowywana jest także specjalistyczna dokumentacja medyczna. Dopóki
jednak nie zostanie utworzone specjalne
subkonto, każdy może wesprzeć naszego kolegę wpłacając pieniądze na konto Bractwa
Cerkiewnego św. Spirydona.
Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z
Tremituntu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 16-100 Sokółka

galeria
JEDENKADR
Małe Szczęście

fot. Agnieszka Nowik

Twórz z nami Galerię

Wyślij swoją fotografię
o dowolnej tematyce
redakcja@infosokolka.pl

Konto bankowe: 43 1600 1462 1813 0389
1000 0001 BANK BGŻ BNP PARIBAS
W tytule przelewu prosimy koniecznie
umieścić adnotację "Na leczenie Piotra Białomyzego"
Zebrane w ten sposób fundusze przekażemy
na leczenie Piotra, zaś o objęciu go opieką
przez fundację poinformujemy na łamach
naszej gazety.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim współpracownikom, uczestnikom balu i ofiarodawcom za szczodre serca, cudowną atmosferę i miłą zabawę.
Wierzymy, iż znajdą się ludzie dobrej
woli, którzy w ślad za nami udzielą Piotrowi
i jego rodzinie wsparcia.
Materiał: Adam Matyszczyk

Wybrałem się z Dziadkiem Kotleta na Festiwal Magii. Całość była zakamuflowana jako jarmark staroci, ale na szczęście emeryt wiedział, do którego namiotu wejść i komu ma pokazać sekretny znak. No
cóż, wiedźmy i zaklinacze dawno się zorientowali,
że bardziej się opłaca sprzedawać talk zmieszany
z cukrem w paczkach podpisanych przez mitycznych, amerykańskich naukowców niż magiczne
eliksiry. Dlatego pradawne księgi, kły żmija i zaklęte pierścienie były sprzedawane pod ladą.
Wracaliśmy właśnie do samochodu obładowani
zakupami, gdy zaczepił nas straganiarz.
- Panowie, chcecie może lewoskrętnej witaminy C?
Działa na wszystko!
- Lewoskrętna? Bo wykręcana z cytryny lewą ręka,
czy co? – spytałem.
- A może chcesz lewoskrętny kark? Też działa na
wszystko! – warknął emeryt przechodząc w tryb
balistyczny. Miałem tylko jedną wolną rękę, ale
jakoś udało mi się zatrzymać dziadka przed popełnieniem mordu w biały dzień.
- Dziadek, spokojnie!
- A będę spokojny. Bardzo go spokojnie zatłukę! –
odciągany emeryt starał się kopnąć stół, na którym
stała masa dziwnych leków.
Jakimś cudem udało mi się uspokoić dziadka, który
teraz jak cień czaił się za moimi plecami i łypał na
sprzedawcę. Niestety, człowiek oddzielony od nas
jedynie cieniutką warstwą sklejki nie wiedział, kiedy się wycofać.
- Proszę pana, jest pan bardzo agresywny. Mogę
panu sprzedać bardzo skuteczny lek homeopatyczny na uspokojenie.
- Homeopatyczny? To ta koślawa odnoga medycyny, która polega na rozpuszczaniu jednej tabletki w
cysternie? – spytałem.
- Ty pończocho do sera! – warknął dziadek znowu
skacząc do sprzedawcy – Jak śmiesz mi jakąś piątą wodę po kisielu oferować? Czekaj, już ja ci dam
spokój… wieczny spokój…
W ostatniej chwili złapałem emeryta, który napiął
mięśnie tak, aż guziki jego koszuli strzeliły na boki
rykoszetując o chodnik.
Znacie te reklamy leków, które wywołują głód u
dzieci? Leki dla niejadków zmieniają prawdopodobnie dzieciaki w lekomanów, które jako dorośli
ludzie będą brać z kolei leki na zahamowanie rozregulowanego łaknienia. Ogólnie, ostatnio ludzie
dostali histerii na tle ładowania w siebie jak największej ilości tabletek. W tej całej plejadzie piguł
brakuje leku na nadmiar witamin. Emeryt, zrozpaczony całym niemoralnym procederem zaczął
uderzać prosto w źródło problemu – czyli tych,
którzy sprzedawali trefne i niedziałające leki. Uderzał dosłownie.
- Uspokój się! Chyba nie chcesz trafić za kraty? –
usiłowałem przemówić mu do rozsądku.
- Za jakie kraty? Ich można bić bezkarnie! Jak
ostatnio dwóch homeopatów pobiłem, to zapłaciłem grzywnę. Roztwór złotówki w pięciolitrowym
baniaku.
- Aaa. To chyba w porządku – puściłem dziadka,
któremu gumiaki aż zadymiły i zapiszczały na
chodniku.
Oszust wbrew pozorom nie był taki głupi. Zaczął
uciekać.
Był naprawdę szybki, staruszek miał problem z dogonieniem handlarza. To pewnie po witaminach…
Kamyk
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SZEŚĆ MEDALI PROSTO Z LUBARTOWA
Podczas odbywającej się w
Lubartowie I eliminacji do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych nasi zawodnicy
zgarnęli 3 złote, 1 srebrny i 2 brązowe medale: Hubert Mackało
w walkach do 62 kg juniorów,
Julia Kułak w walkach do 42 kg
juniorek młodszych, Krzysztof
Boguszewski w walkach pow. 75
kg juniorów młodszych, Natalia

Kułak w walkach do 42 kg juniorek młodszych, Hubert Mackało
w układach formalnych stopni
uczniowskich juniorów, Łukasz
Owsiejko w walkach do 46 kg
juniorów młodszych, Paweł Majewski dał dobrą walkę i zebrał
solidny materiał do analizy.
Ogromne podziękowania
kierujemy do Sióstr Salezjanek z
Różanegostoku za udostępnienie

środka transportu.
Po raz kolejny wspierał nas
sercem i ciałem Pan Piotr Majewski, za co szczególnie dziękujemy.
Nasz udział odbył się dzięki
wsparciu finansowemu Gminy Dąbrowa Białostocka. Nasze
działania wspierają również Powiat Sokólski, Gmina Sokółka i
Gmina Lipsk.
Tomasz Leszkowicz CSA

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

PRZYJMIEMY DO PRACY:

Kucharza / Kelnerkę / Pomoc kuchenną
Doświadczenie nie jest wymagane, liczą się chęci.

Sokółka, ul. Monte Cassino 12A
DOWÓZ tel. 573 257 189

KUPIĘ MIESZKANIE
W SOKÓŁCE

tel. 574 861 857
REKLAMA

Towarzyski mecz reprezentacji kobiet w futsalu

SIŁOWNIA ZS w Sokółce
ul. A. Mickiewicza 11

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

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.
To był Dzień Kobiet pełen
emocji. W ubiegły piątek na hali
Zespołu Szkół w Sokółce Polska
Reprezentacja Kobiet w Futsalu
zmierzyła się z reprezentacją białoruską. Polki od samego począt-

ku narzuciły wysokie tempo gry.
W pierwszej połowie nie dały
szansy drużynie gości na zdobycie bramki. Dopiero w drugiej
połowie Białorusinkom udało się
zdobyć trzy bramki, drużyna go-
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spodarzy zdobyła dziesięć punktów. Gratulujemy!
Jak na Dzień Kobiet przystało, w finale oba dziewczęce zespoły otrzymały po symbolicznym
tulipanie. PB
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