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„My ocaliliśmy ten dom,
a ten dom nas ocala…”
My ocaliliśmy ten dom, a
ten dom nas ocala…
Leonarda Szubzda
30 marca w przeddzień
Światowego Dnia Poezji w GOKiS
w Kuźnicy miało miejsce spotkanie z panią Leonardą Szubzda,
zorganizowane przez miejscowe
Koło Seniora. Tematem przewodnim spotkania był dom rodzinny -przestrzeń najmilsza - w
twórczości poetki. Były wiersze
czytane przez panią Leonardę,

których można by słuchać w nieskończoność, opowieść o domu
rodzinnym, skąd wynosimy wartości towarzyszące nam przez
całe życie, na koniec refleksja o
życiu, relacjach międzyludzkich
i przemijaniu. A wszystko to
ilustrowane pięknymi zdjęciami
domu rodzinnego poetki w Rozedrance, domu gdzie nic nie jest z
przypadku: stare drzwi z klamką,
która pamięta dotyk rąk wielu ludzi, firanki robione iglicą, pająki
ze słomy, własnoręcznie wykonane przez poetkę, wyszywane

i malowane makatki, serwety,
barć, żarna, drewniany płot, na
klombach ukochane aksamitki i
wiele innych rzeczy, które tworzą
niepowtarzalny klimat. Dla poetki i jej rodziny miejsce to jest
azylem, odskocznią od zgiełku
życia. Klimat tego domu odnajdujemy w jej poezji, pięknej i
prostej, gdzie nie ma zbędnych
słów. Poetka udowodnia nam, że
życie na emeryturze można wypełnić treścią, która daje osobistą
satysfakcję i służy społeczeństwu.
Wdzięczni jesteśmy pani Leonardzie, że zechciała podzielić się z
nami swoim dorobkiem literackim, wrażliwością i otwartością
na drugiego człowieka.
Tekst: A. Radkiewicz

BędzieSięDziało
27.03. Spotkanie z podróżnikiem Eugeniuszem Wiśniewskim
ph. ,,Podróże Rowerowe po Europie”, Biblioteka Publiczna w Sokółce, godz. 17.00, wstęp wolny
27.03. Dzień Otwarty w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika w
Dąbrowie Białostockiej, zwiedzanie szkoły oraz zapoznanie się
z ofertą edukacyjną, godz 9.0012.30
03.04. Bezpłatne badania
mammograficzne dla kobiet w

wieku 50-69 lat, przy Kinie w
Dąbrowie Biał., ul. Kunawina 1,
rejestracja tel. 85 676 03 32, wirtusplus.pl
Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza (w godzinach pracy biblioteki) na marcową wystawę ph. „Moja Bajka” autorstwa
fotografki Agnieszki Nowik.
Wystawa malarstwa Krystyny Kunickiej pt. „Puls koloru” w
„Galerii za Lirą” (SOK) potrwa do
końca kwietnia. Wstęp bezpłatny.
Możliwość oprowadzania grup
szkolnych przez instruktora plastyki, kontakt 500 006 282.

Sokólskie LO wśród najlepszych
z jęz. rosyjskiego
W marcu zakończyły się
dwa ważne konkursy językowe,
do których zakwalifikowała się
trójka uczniów sokólskiego LO:
Karina Kamińska z klasy 2 A, Daria Szymaniuk z kl. 3C oraz Artur
Lapata z kl. 3 D. W eliminacjach
okręgowych 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego, przeprowadzonych 2 marca na Uniwersytecie
w Białymstoku, Artur i Karina
otrzymali wyróżnienia. W Wojewódzkim Konkursie ,,Mistrz Gra-

matyki Języka Rosyjskiego 2019"
Karina zajęła II miejsce. Artur i
Daria uzyskali czwartą i dziesiątą
lokatę wśród 55 uczestników.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem
pracowali na te wyniki pod opieką pani Ireny Szymaniuk, która
gratuluje osiągnięć i dziękuje za
przyjemną i satysfakcjonującą
wspólną pracę.
źródło: FB LO w Sokółce

Koncert Pasyjny w Kościele św. Antoniego
W Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Sokółce
miał miejsce wyjątkowy koncert.
Na program złożyły się - medytacja ks. Grzegorza Strzelczyka
w wykonaniu znanego aktora
teatralnego i filmowego Jerzego
Zelnika oraz Oratorium Josepha Haydna pt. „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu"

Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
w wykonaniu muzyków Baltic
Neopolis Ensemble (liderów Baltic Neopolis Orchestra). Dopełnienie całości stanowiła oprawa
multimedialna na podstawie ge-

nialnego filmu pt. „Pasja” Mela
Gibsona. Wydarzenie zostało zaprezentowane w ramach projektu
ph. „14 KATEDR”. Liczba w tytule
nawiązuje do 14 stacji drogi krzyżowej Jezusa. Koncert odbył się po
mszy świętej w intencji Ojczyzny,
w której, obok mieszkańców Sokółki uczestniczyli samorządowcy, politycy oraz przedstawiciele
służb mundurowych, m.in. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i
Administracji Jarosław Zieliński,
dowódca 1. Podlaskiej Brygady
Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski, szef Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
Grzegorz Biziuk, Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof
Krasiński.

15 marca uczennice naszej szkoły
w składzie: Weronika Gudalewska – kl. IIITe, Agata Kondrat – kl.
IVTe, Alicja Markowska – kl. IIITe brały udział w wojewódzkim
etapie Olimpiady ph. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
społecznych”
organizowanej

przez ZUS. Uczennice ZSR w Sokółce okazały się najlepsze wśród
14 drużyn biorących udział w
zmaganiach, dlatego też 26 kwietnia br., będą reprezentowały nasze
województwo w finale olimpiady
w Warszawie. Gratulujemy!
tekst na podst: ZSR w Sokółce

tekst: Maciej Białobłocki
fot.: Patrycja A. Zalewska
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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.

W sobotę (16.03. br.) gościliśmy w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce, w którym
odbywały się zajęcia dodatkowe z matematyki prowadzone
w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”. Na
temat zajęć rozmawialiśmy z
prowadzącą panią Małgorzatą Chomko oraz uczestnikami
Agatą i Łukaszem.

Pani Profesor, czy mogłaby
nam Pani opowiedzieć o formule
zajęć?
Zajęcia prowadzone są po
części metodami aktywizującymi,
a po części przybierają formę wykładu. Kompletujemy wiadomości teoretyczne potrzebne do omawiania poszczególnych tematów.
Natomiast druga część zajęć są to
ćwiczenia, młodzież rozwiązuje

Czy takie zajęcia mogą okazać się pomocne?
Agata K., kl. IV TE: Uważam, że mogą, uzupełniają wiedzę,
którą posiadamy. Można z nich
naprawdę dużo wynieść.
Łukasz P. kl. IV TE: Są bardzo przydatne. Powtarzamy cały
materiał, który przerobiliśmy do
tej pory. Jest to taka ogólna powtórka przed maturą. Rozwiązujemy typowe zadania maturalne.
Zajęcia są w sobotę, czy nie
jest to problematyczne?
Agata: Na pewno jest to trochę uciążliwe ponieważ jesteśmy
przyzwyczajeni, że soboty są zawsze wolne, ale jednak zdajemy
sobie sprawę, że matura jest bardzo ważna i jesteśmy w stanie się
zmotywować żeby przyjść w sobotę.
Łukasz: Najgorsze jest jednak obudzić się w sobotę rano,
ale jak już przyjdziemy - to leci
z górki. Sobota to jedyny termin,
który nam odpowiadał ponieważ
w tygodniu, nie możemy tego
zrobić, mamy inne przedmioty,
które kończą się w godzinach popołudniowych. Poza tym, trzeba
dodać, że zajęcia przebiegają w
bardzo miłej atmosferze.
opr. Klaudia Galej

Jubileusz 60-lecia
Waldemara Gieniusza
W poniedziałek, 18 marca
w Kawiarni „Lira” odbył się Jubileusz 60-lecia piastowania przez
Waldemara Gieniusza funkcji
Prezesa Terenowego Koła Związku Hodowców Koni w Sokółce.
Waldemar Gieniusz był jednym
z najbardziej znanych hodowców koni typu sokólskiego, który
prowadzi gospodarstwo w miejscowości Geniusze. Od początku

standardowe zadania maturalne.
Są to w szczególności zadania zamknięte i otwarte krótkie. Zajęcia
przybierają formę krótkiego kursu
przygotowującego do matury z całego zakresu materiału obowiązującego na egzaminie.
A jak z zapałem uczniów?
Maturzystów jest zdecydowanie więcej. Zakwalifikowanych
na zajęcia jest 25 osób i tyle przy-

chodzi. Na pewno jest to trudne,
sobota rano ale wizja matury pozytywnie motywuje uczniów do
uczęszczania na zajęcia.

MISTRZ ORIGAMI Z SP W BABIKACH!

swojej działalności był wielkim
miłośnikiem dorodnych ogierów,
a jego wielkie zaangażowanie
w hodowlę oraz aktywna praca
społeczna została bardzo wysoko oceniona przez okolicznych
hodowców Sokólszczyzny, a także przez Wojewódzki Związek
Hodowców Koni w Białymstoku.
Starosta Sokólski Piotr Rećko
wraz z Wicestarostą Bożeną JoWaldemar Gieniusz

lantą Jelską-Jaroś podziękowali
Jubilatowi za aktywne, niezłomne działania, które przyczyniły
się do niezliczonych sukcesów
lokalnych hodowców oraz promocje Powiatu Sokólskiego. Na
zakończenie, na gości czekał
słodki poczęstunek oraz tort.
Jubileusz poprzedziło spotkanie
Koła Związku Hodowców Koni
w Sokółce, na którym wybrano
nowych włodarzy oraz omówiono kwestie dotyczące spraw bieżących działalności koła.

Miło nam poinformować,
że po naszych, szkolnych korytarzach przechadza się MISTRZYNI ORIGAMI. Martyna
Ignatowicz, uczennica klasy
VIII - została laureatką dwóch
nagród. Zajęła I miejsce w XII
Regionalnym Konkursie „Mistrz
Origami” oraz otrzymała nagrodę publiczności. Konkurs zorganizowany był przez Białostocki
Klub Polskiego Centrum Origami. Na wykonanie tak efektownej
pracy Martyna poświęciła kilka
tygodni. Gratulujemy cierpliwości i życzymy dalszych sukcesów
w tej dziedzinie.
tekst na podst.: A. Kukisz, SP Babiki

Klaudia Galej
Wicestarosta Bożena Jolanta Jelska-Jaroś
oraz Starosta Sokólski Piotr Rećko.
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Maciej Szczęsnowicz

Zajazd u Mahmeda
Chcemy pokazać
naszą bogatą kulturę...
Odwiedziliśmy Macieja Szczęsnowicza w „Zajeździe u Mahmeda” aby zadać mu kilka pytań i przybliżyć Państwu osobę, której
firma zdobyła I miejsce w kategorii “Firma” w naszym Plebiscycie Sokoły 2018. „U Mahmeda” akurat rozpoczyna się remont,
więc w nadchodzącym sezonie miłośnicy tatarskiej kuchni i
turyści odwiedzający Bohoniki będą mogli odpocząć i zjeść w
nowej aranżacji Zajazdu. Gdy rozpoczynaliśmy rozmowę, panie w kuchni zaczynały przygotowywać pierekaczewnik…
Jak długo jest Pan przewodniczącym Muzułmańskiej Gminy
Wyznaniowej w Bohonikach, w
jaki sposób obejmuje się tę funkcję?
Drugą kadencję, już 7 lat…
Przedtem byłem wiceprzewodniczącym. Przewodniczącego oraz
cały Zarząd wybiera zebranie
ogólne, które zwołuje ustępujący
przewodniczący, kadencja trwa 5
lat.
Jakie są zadania i obowiązki
przewodniczącego?
Dbanie o parafię, o gminę
wyznaniową, jej majątek, stan i
wiernych. Cały czas poszerzamy
wiedzę religijną i kulturalną o Tatarach. Nawiązujemy kontakty z
różnymi ludźmi, zapraszamy ich
do nas. Staramy się też promować
naszą młodzież. Wszystko to po
to, żeby podtrzymywać swoją kulturę i tradycję, żeby nie zaginęła
bo jest nas coraz mniej, a największe skupisko jest właśnie tutaj - na
Podlasiu. Jesteśmy największą
gminą i parafią w Polsce. Mamy
ponad 330 członków. W RP jest 7
gmin muzułmańskich: Bohoniki,
Kruszyniany, Białystok, Gdańsk,
dwie gminy w Warszawie i Podlodów. Na Podlasiu jest największe
skupisko polskich Muzułmanów,
natomiast w Gdańsku, Warszawie
jest wielu przyjezdnych Arabów.
Najstarszy meczet na terenie Polski znajduje się w Kruszynianach,
najmłodszy w Gdańsku. Nasz meczet w Bohonikach zbudowano w
1876 roku.
Jak postrzega Pan poziom
dbałości o przetrwanie kultury i
tradycji tatarskich wśród Waszej
społeczności?
Dużo zależy od Członków
Zarządu, jeżeli chcą razem działać i wspierać działania całego Zarządu to przetrwamy. Jako przewodniczący staram się jednoczyć
ludzi. Od jakiegoś czasu robię
np. wspólne obiady świąteczne,

4

22 marca 2019 r.

tak jak było kiedyś. Starsi ludzie
opowiadają, że podczas nabożeństwa ludzie jechali na cmentarz,
modlili się na grobach przodków,
a potem przyjeżdżali tutaj na plac
Domu Pielgrzyma, na kocach
rozkładali kto co miał do jedzenia i wspólnie świętowali. Dziś ta
tradycja u nas ginie, dlatego od
około trzech lat po powrocie z
cmentarza organizuję dla wszystkich wspólny obiad w „Zajeździe
u Mahmeda”.
A jak sama społeczność tatarska podtrzymuje te tradycje?
Jest różnie, teraz dużo rodzin jest mieszanych. Chociaż
muszę powiedzieć, że od dwóch
lat więcej osób przyłącza się do
czynów społecznych, uczestniczy
w życiu kulturalnym. Staramy się
dbać, żeby przyciągnąć młodzież.
Organizujemy wspólną modlitwę
o pokój i sprawiedliwość łącząc
się z Katolikami i Prawosławnymi. Chcemy pokazać, że możemy
zrobić coś wspólnie, wbrew temu
co pokazywane jest w TV, że Muzułmanie i uchodźcy są źli. Jako
polscy Muzułmanie, chcemy się
jednoczyć. Robimy różne spotkania integrujące połączone z
pokazami, występami, atrakcjami
dla dzieci i młodzieży, stoiskami.
Od lat organizujemy „Letnią Akademię Wiedzy o Tatarach”, której
pierwszy dzień stanowią wykłady organizowane przez Artura
Konopackiego. Chcemy pokazać
naszą kulturę nie tylko od strony
zabaw, imprez, ale też przytoczyć
wiedzę o Tatarach ponieważ niektórzy nie do końca wiedzą skąd
wzięliśmy się na ziemiach polskich.
Czy w naszych polskich
Tatarach pozostaje sentyment
do ich rdzennych terenów ze
wschodniej Europy i północnej
Azji?
Moi rodzice akurat wywodzą się stąd, z Sokółki. Większość
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naszych Tatarów ma sentyment
do Bohonik, bo kiedyś ta wioska
była cała tatarska. Teraz, nawet
gdy wyjeżdżają gdzieś w Polskę to
chcą być pochowani tu - w Bohonikach czy w Kruszynianach.
Czy chętnie podróżujecie w
swoje rdzenne tereny?
Tak. Poza tym teraz istnieje
duża wspólna wymiana, jesteśmy
zapraszani na Białoruś, na Litwę
tam gdzie są Tatarzy, do bratnich
gmin muzułmańskich. Niektórzy
podróżują dalej. Osobiście nie byłem jeszcze w Mongolii, ale byłem
w Medynie, w Mekce, jeździłem
na pielgrzymkę, na zaproszenie
króla Arabii Saudyjskiej.
Pana zamiłowanie kulinarne - jakie były początki?
Zaczęło się w „Karczmie
pod Sokołem”. Mieszkam obok i
w młodym wieku zacząłem chodzić na organizowane tam dyskoteki, majówki, różne spotkania.
Spodobało mi się obsługiwanie
ludzi, podawanie do stołu… bardzo lubię obsługiwać ludzi, spotykać się z nimi i tak powoli to się
zaczęło. Szefowie dostrzegli we
mnie potencjał i zaproponowali
mi pracę. Pracowałem u nich 7
lat, bardzo dużo się nauczyłem w
tym czasie, dzięki nim, bo z wykształcenia jestem mechanikiem,
kulinarnie jestem samoukiem.
Do „Karczmy” przyjeżdżał pan,
który uczył cały personel, poza
tym sam podglądałem doświadczonych kucharzy. Kiedy zosta-

FIRMA

łem Przewodniczącym Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej
w Bohonikach, musiałem zrezygnować z tej pracy, bo nie dałbym
rady ciągnąć dwóch rzeczy na raz.
Postanowiłem otworzyć kuchnię
z jadłem tatarskim w Bohonikach.
Jakie jest Pana ulubione danie kuchni tatarskiej?
Kołduny. Kto do nas przyjeżdża, każdy chwali nasze kołduny,
można je jeść i jeść. Dużo jest ciekawych potraw, których nie je się
na co dzień w restauracjach. W
sezonie mamy bardzo dużo gości,
również z zagranicy.
Jakie znaczenie ma kuchnia
w tradycji i kulturze tatarskiej?
Przez pielęgnowanie tradycyjnej kuchni, również podtrzymujemy kulturę tatarską, aby nie
zapomnieć o tych daniach, które
przygotowywali nasi przodkowie:
kołduny, pierekaczewniki, samsy… Kuchnia tatarska jest bardzo
bogata i różnorodna. W Kruszynianach są inne nazwy, my posługujemy się innymi, w Supraślu
używają nazw tureckich, my spolszczonych, takich, jakich używali
nasi dziadkowie, pradziadkowie.
Jakie są plany rozwoju „Zajazdu u Mahmeda”?
Staramy się remontować
Dom Pielgrzyma, w planie jest
dobudowa pokoi, drugiego pomieszczenia ogólnie rozbudowa
całości. Plany są bardzo duże, ale
zobaczymy na ile da się je zreali-

zować. To, co sobie wcześniej założyłem zostało wykonane: nowe
ogrodzenie meczetu, remont
elewacji i pokrycia meczetu również wykonaliśmy w 100%, całe
otoczenie meczetu, podświetlenie… oby Pan Bóg dał zdrowie, a
będziemy dalej realizować plany.
Energiczny jestem, więc staram
się dużo działać i pomagać gminie - po to zostałem wybrany.
Co według Pana sprawiło,
że Zajazd wygrał nasz plebiscyt
w kategorii FIRMA?
Ludzie tak zagłosowali…
chwalą jedzenie, że jest bardzo
smaczne i niedrogie, ale też może
dlatego, że jeśli ktoś zwraca się
do mnie o pomoc, o sponsoring,
przekazanie na licytację jakiegoś
dania, pomagamy, gotujemy i robimy to z wielką przyjemnością.
Od kilku lat przygotowujemy
Wigilię również dla Starostwa
Powiatowego w Sokółce. Skoro
ludzie nas wybierają, to coś w tym
chyba jest. Jestem osobą otwartą,
pozytywnie nastawioną do każdego, bez względu jakiego jest
wyznania i jaki ma kolor skóry.
Zawsze lubię pomagać ludziom,
pieniądze nie są najważniejsze. W
tym roku rodzina z Lipiny ucierpiała w pożarze, też pomogłem w
zapewnieniu odzieży, żywności i
zrobiłem Wigilię. Każdemu, kto
potrzebuje pomocy, pomogę w
granicach swoich możliwości.
Rozmawiała
Patrycja A. Zalewska
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DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
20 marca uczniowie klas
pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Sokółce wzięli udział w XVI
edycji ogólnopolskiego programu
„Dzień Przedsiębiorczości” pod
Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy.
Dzień
Przedsiębiorczości
sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej
i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość
odbycia jednodniowej wizyty w
wybranym miejscu pracy na terenie Sokółki i powiatu sokólskiego.
Dzięki temu mogli zweryfikować

w sokólskim LO
którymi zmierzyli się sokólscy licealiści.
W Dniu Przedsiębiorczości
wzięło udział 92 uczniów, którzy

w Sokółce, Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w
Sokółce, Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Sokółce, Sąd Rejonowy w Sokółce, SPZOZ w Sokółce, Komenda Powiatowa Policji w
Sokółce, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, Placówka Straży Granicznej

w Kuźnicy, Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy, Salon Piękności
ELLA Elżbieta Raube-Gawrysiuk,
Ośrodek Szkolenia Kierowców
RENOMA Andrzej Dariusz Jelski,
iSokolka.eu.,Sokółka TV Sp. z.o.o,
Idealan Sp. z.o.o, SERVIRE Adam
Kozłowski, Przedszkole nr 3 w Sokółce, Przedszkole nr 5 w Sokółce,
Jurgielaniec Grażyna i Lucyna Apteka, Apteka Cefarm 36,6.
LO w Sokółce

„Do biedronki przyszedł żuk...”

Konkurs recytatorski w Przedszkolu nr 5

swoje wyobrażenia o wymarzonym
zawodzie, pozyskać informacje o
wykształceniu, umiejętnościach
czy predyspozycjach niezbędnych
do wykonywania danej profesji.
Podczas kilkugodzinnego stażu
szczególne znaczenie miały zajęcia
o charakterze praktycznym. Magister farmacji, instruktor nauki
jazdy, policjant w wydziale dochodzeniowo-śledczym, specjalista ds.
marketingu czy kierownik referatu
oświaty - to przykłady zawodów, z

odwiedzili ponad 20 zakładów
pracy.
Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Sokółce serdecznie dziękuje następującym instytucjom oraz firmom za
współpracę i zaangażowanie podczas realizacji Dnia Przedsiębiorczości:
Starostwo Powiatowe w Sokółce, Urząd Miejski w Sokółce,
Metal-Fach Sokółka, Urząd Skarbowy w Sokółce, ZUS Inspektorat

21 marca przypada Międzynarodowy Dzień Poezji, jak
można najlepiej uczcić ten dzień
wiedzą przedszkolaki z sokólskiej
„Piątki” - recytując znane i lubiane wierszyki cenionych autorów.
Jak co roku w przedszkolu
przeprowadzony został konkurs
recytatorski z udziałem przedszkolaków. Dzieci recytowały

wiersze m.in. Jana Brzechwy oraz
Juliana Tuwima, których utwory
poznają kolejne pokolenia Polaków a ich przekaz i humor są
ponadczasowe. W jury zasiadły:
dyrektor placówki pani Lucyna
Szymańska, bibliotekarka z dziecięcego oddziału Biblioteki Publicznej pani Jagoda Słoma oraz
przedstawicielka rady rodziców.

Organizatorkami konkursu były wychowawczynie grupy
,,Frezje”, panie Agnieszka Żemajduk i Aneta Gardziejczyk.
Mieliśmy ogromną przyjemność
uczestniczyć w tym przemiłym
wydarzeniu. Przedszkole na w
konkursie powiatowym reprezentować będą Lenka J. (Stokrotki), Amelka W. (Bratki) i Rafał K.
(Frezje).
Tekst: AT, IC,
fot.: Maciej Białobłocki

półka z KSIĄŻKAMI
„Koniec
scenarzystów”
Wojciech
Nerkowski
INFO Sokółka nr 147/2019

Superprodukcja zmierza do nieuchronnego finału, w którym na planie padnie być może nie tylko ostatni klaps,
ale i kilka głów.
Każdy scenarzysta zrobiłby wszystko, by dostać pracę w Hollywood. A kiedy w końcu Sylwia i Kuba stają przed
szansą życia, okazuje się, że mogą to życie stracić. Zamiast pisać zamówiony przez hollywoodzkiego producenta scenariusz, wplątują się bowiem w zagadkę zniknięcia pięknej aktorki, Mandy Powell. Wkrótce przyjdzie im się zmierzyć się
z przeciwnikiem przebieglejszym i bardziej wymagającym niż kiedykolwiek dotąd. A przecież nie po to tu przyjechali!
Zupełnie przy okazji Sylwia i Kuba odkrywają mroczne tajemnice i głęboko skrywane żądze, ale też poznają na
własnej skórze blaski i prawdziwą magię słynnej Fabryki Snów.
Czy uda im się wspólnie dotrwać do szczęśliwego końca?
Przygotujcie się na istną jazdę bez trzymanki!
Wydawnictwo Czwarta Strona

22 marca 2019 r.
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21.III - DRZWI OTWARTE W SOKÓLSKICH SZ
Sokólskie LO

Placówkę odwiedzili uczniowie gimnazjów oraz klas ósmych
z Sokółki i całego powiatu. Szkoła
przygotowała bogaty i interesujący program. Młodzi ludzie poznali ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny, zwiedzili stoiska
przygotowane przez uczniów dotyczące poszczególnych profili zaś
klasy mundurowe zaprezentowały
fragmenty musztry i techniki samoobrony.
Oferta Edukacyjna Zespołu
Szkół w Sokółce na lata 2019/2020.

Liceum 3- letnie po Gimnazjum,
profile: humanistyczny, mundurowy, językowy, medyczny,
politechniczny; Liceum 4-letnie
po Szkole Podstawowej, profile:
humanistyczny, politechniczny,
medyczny, mundurowy.
„Myślę, że takie spotkania z
młodzieżą, z nauczycielami pomogą uczniom wybrać to, czym
się w życiu chcą zajmować.” Iwona Grzybowska Dyrektor ZS
w Sokółce.

”Rolnik”
W „Rolniku” można było
obejrzeć wystawy obrazujące
życie szkoły, a także – przy specjalnie przygotowanych stoiskach
– pozyskać wszystkie niezbędne
informacje na temat proponowanych zawodów: technik rolnik,
technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych
oraz technik hotelarz. Uczniowie
mogli zapoznać się szczegółowo
z ofertą edukacyjną szkoły, na
własne oczy obejrzeć wszystkie
zakamarki placówki i zwiedzić
znakomicie wyposażone pracownie: gastronomiczną, hotelarską,
ekonomiczną, informatyczną itp.
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Mogli również porozmawiać ze
starszymi kolegami i dowiedzieć
się, jak nauka w szkole wygląda z perspektywy ucznia. Koło
teatralne przygotowało występ
kabaretowy, a uczniowie profilu
gastronomicznego - słodki poczęstunek.
”Nasza szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i innej działalności szkoły o czym
świadczy choćby 21. miejsce w
rankingu najlepszych techników
w województwie. Na tę pozycję
składają się wyniki z matury, egzaminów zawodowych, osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,
zawodach sportowych, także
mamy się czym pochwalić.” - mówiła Anna Dorota Cilulko – Dyrektor placówki.
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ZKOŁACH

Adam mówi coraz lepiej!
psychicznymi, na skutek różnych
wydarzeń. W wypadku Adama
blokada wystąpiła gdy miał 6 lat.
Od tej pory miał on bardzo duże
trudności w mówieniu. Rozwiązania problemu Adama podjął się
ośrodek w Mikołowie - NOWA
MOWA - NEW SPEECH SP. Z
O.O. Leczenie jest bardzo kosztowne, ale zbiórka na stronie
www.pomagam.pl
przyniosła
pozytywne efekty, za które Adam
jest bardzo wdzięczny. Jednocześnie prosi o dalsze wsparcie, gdyż
przed nim jeszcze co najmniej 11
trzydniowych sesji, mających na
celu dalszy rozwój płynnej mowy.
Jest to niezbędne, gdyż wszyscy
dotknięci ESBS, którzy rozpoczęli naukę nowej mowy - uczą się
mówienia od początku.

ZSZ w Sokółce
Gimnazjaliści oraz uczniowie klas ósmych mieli okazję zobaczyć od środka jak wyglądają
zajęcia w placówce. Uczniowie
ZSZ przygotowali prezentacje, a
także opowiadali o dostępnych
kierunkach nauki. Ponadto odbył się pokaz boksu zawodników
UKS Boxing Sokółka.
”W tym roku mamy do zaoferowania nowe kierunki. Poza
technikum mamy również branżową szkołę aż w 11 zawodach.
Mamy stoiska większości firm, z
którymi współpracujemy m.in.
Metal-Fach, Agromech, Jaskółka,
w tych firmach nasi uczniowie
od pierwszej klasy mogą podjąć
pracę i jednocześnie się uczyć.
Gdyby ktoś chciał po szkole branżowej I stopnia zdobyć maturę ma taką możliwość ponieważ za
rok powstaną szkoły branżowe II
stopnia, w których będzie można
uzyskać maturę oraz kwalifikację
technikum.” - mówił Grzegorz
Zalewski - dyrektor placówki.

15 marca Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej
w Sokółce odwiedził były uczeń
Adam Surowiec. Adam walczy z
ESBS (Emotional Speech Blocks
Syndrome) – Zespołem Emocjonalnych Bloków Mowy. Jest
aktualnie w trakcie nauki nowej
mowy, którą prowadzi ośrodek
w Mikołowie. ESBS jest wadą nabytą i spowodowaną blokadami

Adam spotkał się ze swoimi
młodszymi o 2 lata kolegami, którzy pamiętali go jeszcze z czasów
szkolnych. Mimo stresu związanego z występem, poradził sobie
znakomicie, zaś jego koledzy dowiedzieli się więcej na temat nauki nowej mowy.
Tekst na podst.: ZSZ w Sokółce

materiał: Klaudia Galej
Powiat Sokólski

Zyta Rudzka

„Krótka wymiana
ognia”
Wyd. WAB 2018

„Krótka wymiana ognia” jest
o... no, właśnie. Czy jakąkolwiek
książkę da się opisać jednym słowem? Podręcznik do entomologii
jest o owadach, ale nie literaturę
naukową mam na myśli. Najprościej powiedzieć, że większość
książek jest o życiu. Stwierdzenie
o tyle celne, co trywialne. Obserwujemy bohatera i jego zmagania
z rzeczywistością. Metaforyczne i
bezpośrednie, zabawne i smutne,
spokojne i burzliwe. Ale skupmy się na tym. Bo życie splata w
sobie przeciwieństwa. Narodziny i śmierć, miłość i nienawiść,
harmonię i bałagan, cierpienie i
rozkosz, ból i ukojenie, i można
tak wymieniać bez końca. Bywa
też paradoksalne, abstrakcyjne,
kompletnie niezrozumiałe. „Dobre złego początki” i „Wszystko,
co złe, dobrze się kończy”. Błędne koło, czy linia prosta? Skąd to

znamy? Punkt centralny Rudzkiej
to Roma Dąbrowska. Wiekowa
poetka, która mówi o relacjach z
matką i córką, o byłych kochankach i współczesnych fantazjach,
o ludziach i rzeczach. Opowieść
rozciąga się na trzy pokolenia
kobiet. Każde inne, każde posiadające coś z poprzedniego. Cykl
cudowny jak obieg wody w przyrodzie. Proza Rudzkiej jest niezwykle poetycka. Ale to brudna i
niepokojąca poezja. Daleko jej do
fiołków i lawendy. Ustawia czytelnika na linie. Każe balansować
między tym, co powiedziane, a
tym co dopowiedzieć sobie można. Mnoży wątpliwości, posiada
wiele znaczeń. „Krótka wymiana
ognia” to ziarno grochu, ukryte
pod materacem. Uwiera, nie daje
o sobie zapomnieć, powoduje
dyskomfort. Drapie jak źle wykrochmalony kołnierz. Rudzka
nie ugrzecznia, nie głaszcze po
głowie. Rudzka gryzie i kopie,
ale nie ma w tym krzty rozpieszczenia. „Krótka wymiana ognia”
to wyśmienity dramat. Głęboki,
poruszający, rozbudowany. Mała
petarda, która niespodziewanie
urywa dłoń. Sera wydawnicza
„Archipelagi” staje się, obok
„Gorzkiej czekolady”, jedną z najciekawszych na polskim rynku.
Radzę zwracać na to uwagę przy
wyborze literatury, w celu uniknięcia rozczarowań.

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO

Marcin Dębko

OŚA-V.6740.5.10.2018
			

z 21 marca 2019 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 oraz art. 11c– ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018r.,
poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r., poz. 2096 ze
zm.) Starosta Sokólski informuje, że w dniu 21 marca 2019 na
wniosek Burmistrz Sokółki z siedzibą przy ul. Pl. Kościuszki
1, 16-100 Sokółka z dnia 10 grudnia 2018r. decyzją nr 02/19,
znak OŚA-V.6740.5.10.2018 zezwolił na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego
do DW 673 wraz z infrastrukturą techniczną” z jednoczesnym
zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy
następujących nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka- miasto: Działki stanowiące istniejący pas drogowy: obręb ewidencyjny 0134 m.
Sokółka- Kraśniany: 874; Działki po podziale (pogrubione numery) przeznaczone pod inwestycję: obręb ewidencyjny 0134
m. Sokółka- Kraśniany: 878/1 (z podziału działki 878); 888/1
(z podziału działki 888); obręb ewidencyjny 0034 Sokółka:
502/1 (z podziału działki 502), 503/1 (z podziału działki 503),
504/1 (z podziału działki 504), 513/6 (z podziału działki 513/1),
514/16 (z podziału działki 514/1), 515/21 (z podziału działki
515/4), 516/35 (z podziału działki 516/27), 516/33 (z podziału
działki 516/28), 516/39 (z podziału działki 516/31), 517/7 (z podziału działki 517/6), 518/9 (z podziału działki 518/8), 519/17
(z podziału działki 519/16), 520/16 (z podziału działki 520/14),
520/18 (z podziału działki 520/15), 520/20 (z podziału działki
520/1), 524/1 (z podziału działki 524).
Działki powstałe z podziału (pogrubione numery), planowane do przejęcia pod drogę, stają się własnością Gminy Sokółka 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, Katastru i 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. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w
przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik
wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość
lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w
art. 17,
doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
stała się ostateczna
-wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5%
wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Sokółce w Referacie Architektury i Budownictwa, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, pok. 58,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych, zawiadomienie stron postępowania
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w
Sokółce, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, w Biuletynie Informacji
Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej, które nastąpi
w dniu 22 marca 2019 r.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko
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Dąbrowa Białostocka
„Zaprzyjaźnij się
z przedsiębiorczością”
Podsumowanie konkursu
Podsumowanie konkursu
wiedzy na temat inwestowania
w ramach projektu „Zaprzyjaźnij
się z przedsiębiorczością” realizowanego z Narodowym Bankiem
Polskim w ramach programu
edukacji ekonomicznej.
Podsumowanie odbyło się 15
marca na hali LO. W konkursie
wzięło udział 60 uczestników
projektu, polegał on na inwestowaniu na giełdzie. Uczniowie dysponowali wirtualnymi środkami,
które pomogły im w poznaniu

mechanizmów
inwestowania.
Każdy miał do dyspozycji 100
000 wirtualnych złotych. Pierwsze miejsce zajął uczeń, który
wzbogacił się o 13612,92 wirtualne złote, a drugie, chłopak, który
zdobył 11684,53 wirtualne złote.
Uczniowie zostali nagrodzeni tabletami. Młodzież, która zdobyła
od trzeciego do szóstego miejsca
dostali gry edukacyjne dotyczące
inwestowania.
MGOK w Dąbrowie Białostockiej

DOBRE STRONY POWIATU
Wizyta w Centrum Pieniądza NBP

8 i 13 marca 70 uczestników projektu „Zaprzyjaźnij się
z przedsiębiorczością”, który jest
realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
odwiedziło Centrum Pieniądza.
Zostali podzieleni na grupy i przy
pomocy przewodnika poznawali
m.in. historię pieniądza. Uczniom
przybliżono zagadnienia związane z rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcjami, jakie
pieniądz pełnił na przestrzeni
dziejów. Uczniowie zwiedzili całe
Centrum Pieniądza NPB ze szczególną uwagą sale: Antyk–średniowiecze–nowożytność, Ulicę Bankową, Bank centralny, Skarbiec i
Laboratorium autentyczności, w
której każdy mógł zapoznać się z

zabezpieczeniami umieszczonymi na banknotach, a potem zmie-

rzyć się w grze, która polegała na
rozpoznawaniu oryginałów i fałszywek.
MGOK w Dąbrowie Białostockiej

Spotkanie koniarzy w UM
Posiedzenie Rady Powiatowej
Podlaskiej Izby Rolniczej
12 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się
posiedzenie Rady Powiatowej
Podlaskiej Izby Rolniczej, na którym m.in. przedstawiono sprawozdanie z działalności zarządu
Podlaskiej Izby Rolniczej, a także dyskutowano nad aktualnymi
problemami, z którymi borykają
się rolnicy.
W zebraniu uczestniczyli
m.in. Bożena Jelska-Jaroś - Wicestarosta Powiatu Sokólskiego, Artur Gajlewicz - Burmistrz Dąbro-
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wy Białostockiej, Paweł Mędrek
- Powiatowy Lekarz Weterynarii,
Mirosław Mikołajczyk - Kierownik Powiatowego Biura ARiMR w
Sokółce oraz delegaci z izb rolniczych. Ponadto obecni byli sołtysi z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka, którzy mieli możliwość
uzyskania informacji w sprawach
ich dotyczących, związanych z
prowadzoną działalnością rolniczą od przedstawicieli organów
wykonujących zadania na rzecz
rolnictwa.

20 marca 2019 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Dąbrowie Białostockiej odbyło
się spotkanie koniarzy. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Artur Gajlewicz. W imieniu Starosty
Sokólskiego zaproszenie przyjął
Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy.

Urząd Miejski
w Dąbrowie Białostockiej
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Akcja Krwiodawstwa w „Rolniku”
W Zespole Szkół Rolniczych
w Sokółce 14 marca odbył się
dzień oddawania krwi realizowany w ramach projektu ph. „Krew
z krwi”. Projekt realizowany jest w
ramach ogólnopolskiej olimpiady
„Zwolnieni z teorii”.
Projekt „Krew z krwi” jest
skierowany do osób, które ukończyły lub wkrótce ukończą 18 lat.
Projekt ma za zadanie uświadomić młode, jak i starsze pokolenie, o tym jak ważna jest idea
oddawania krwi oraz przeszczepu narządów. Projekt składa się
z dwóch etapów. W pierwszym
- organizowane lekcje, które poprowadzi ratownik medyczny,
a będą one dotyczyć oddawania
krwi, a także mniej znanego dawstwa narządów. Na tych prelek-

cjach młode osoby dowiedzą się,
jakie korzyści dla innych osób
przynoszą przeszczepy narządów.
Drugi etap to finał - czyli dzień
krwiodawstwa, w trakcie niego
można było oddać krew oraz dowiedzieć się o zapisach do rejestru
dawców „Krew z krwi”.
W sokólskim „Rolniku” organizatorami projektu były uczennice
z klasy IITE - Kinga Zajkowska,
Anna Bogdan, Magdalena Gardziejczuk. Uczniowie i nauczyciele chętnie wzięli udział w tej
inicjatywie. Wśród nich znalazło
się wielu, którzy zdecydowali się
zostać dawcami krwi. Akcja poboru przeprowadzana była przez
pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Klaudia Galej

REKLAMA

Akcja krwiodawstwa zorganizowana w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce spotkała się
z dużym zainteresowaniem uczniów, jak i nauczycieli. Krew oddało 30 osób, co łącznie
dało 13,5 litra. W realizację projektu włączyły się również: Starostwo Powiatowe w Sokółce,
Stowarzyszenie Oczy Podlasia, Drewmix Malawicze, Salonik fryzjerski Loka Loka, Salon
fryzjerski Marzanna Żuk, Pizzeria Pepperoni, „Odjazdowo" sala zabaw, Zakład Wulkanizacyjny i Mechanika Pojazdowa Henry-Car Henryk Tomaszewski, Cukiernia Lukrecja,
Kwiaciarnia Maciejka, Sklep Spożywczy „Milanek". 24 kwietnia w Warszawie odbędzie się
Wielki Finał „Zwolnionych z teorii", na którym przyznawane będą nagrody za najlepsze
projekty. Grupa „Krew z krwi" również się na nim pojawi.
Tekst na podst.: ZSR w Sokółce

21 marca i skarpetki MUSOWO nie do pary!

Dąbrowa Białostocka

Kolorowe skarpetki jako znak solidarności z osobami z
Zespołem Downa. Ogólnoświatowa akcja ma na celu propagowanie praw tych niezwykłych ludzi i szerzenie tolerancji.
U nas stała się również okazją do okazania sobie nawzajem
czułości i wdzięczności.
źródło: FB Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze

Dyżury Aptek w Sokółce

22.03. ,,Arnika” Os. Zielone 3 tel. 85 711 95 80, 23.03. Apteka ,,Dbam o Zdrowie”, Pl. Kościuszki 17, tel. 736 697 812, 24.03. Apteka ,,Cefarm 36,6” ul. 1 Maja 17 tel.
85 711 23 86, 25.03. Apteka ,,Bliska Samoobsługowa” ul. Grodzieńska 6A tel. 85 711 52 34, 26.03. Apteka ,,Melissa" ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14, 27.03 Apteka ogólnodostępna ul. Sikorskiego
3, tel. 85 711 24 10, 28.03. Apteka ,,Melissa" ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14
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„Jedynka” na edukacyjnych zwiadach
15 marca Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w
Sokółce odwiedzili uczniowie klasy
VIII D ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w Sokółce wraz z doradcą zawodowym, panią Martą Doroszkiewicz.
Dyrektor Grzegorz Zalewski wraz
z kierownikiem Pracowni Ćwiczeń
Technicznych Mirosławem Osialem przedstawili uczniom ofertę
edukacyjną szkoły, realizowane
projekty praktyk zagranicznych
na Malcie i praktyk krajowych w
ramach programu „Kompetentni i
wykwalifikowani”.
Uczniowie zwiedzili pracownie przedmiotowe i zawodowe oraz
powstającą pracownię obrabiarek
sterowanych numerycznie (CNC),
gdzie pan Jerzy Szymaniuk prze-

Trwają prace
przy budowie
nowego bloku
operacyjnego
Pełną parą trwają prace budowlane w sokólskim SP ZOZ.
Niestety, pacjenci okresowo mogą
liczyć się z niedogodnościami.
Przypomnimy, że projekt
zakłada nadbudowę Bloku Operacyjnego nad istniejącym, parterowym, podpiwniczonym blokiem „E”, rozbudowę tego bloku o
2 klatki schodowe, zapewniające
odpowiednią ewakuację budynku, rozbudowę I piętra bloku „B”
i łącznika pomiędzy nim i projektowaną nadbudową nad blokiem
„E”.
W sumie inwestycja kosztować będzie 12,1 mln zł, 5 mln zł
pochodzić będzie z budżetu powiatu, 3,4 mln zł - to unijne dofinansowanie (RPOWP), a 3,7 mln
zł - sokólski SP ZOZ.
Docelowo inwestycja obejmie również zakup wyposażenia
bloku operacyjnego oraz aparatury medycznej.
(Red.)

Życie cię zaskoczy
piachem w oczy

Tekst na podst. ZSZ w Sokółce

Sokół pokonał Kolejarza!
Wynikiem 4:1 zakończył się mecz Sokoła 1946 Sokółka z ŚKS Kolejarz Czeremcha, piłkarze odrabiali
zaległości z poprzedniej rundy. Już od pierwszej minuty gospodarze narzucili rywalom swój styl gry i widoczna była przewaga Sokoła. Pierwsza połowa zaowocowała aż czterema bramkami strzelonymi przez
graczy KS SOKÓŁ. Na początku drugiej połowy gospodarze spotkania nieco odpuścili, mając przewagę aż
czterech bramek i popełnili błąd, który to wykorzystali goście strzelając jedynego honorowego gola. Bramki
dla drużyny zdobyli: Krzysztof Biernacki, Radosław Szoda, Paweł Stelmaszek i Michał Łabieniec.
Materiał: Maciej Białobłocki

galeria
JEDENKADR
fot. bigpicture.ru

Twórz z nami Galerię

Wyślij swoją fotografię
o dowolnej tematyce
redakcja@infosokolka.pl
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prawdziwk

prowadził krótkie warsztaty komputerowego rysunku i modelowania. Z wielkim zaangażowaniem
uczniowie, szczególnie dziewczyny
uczestniczyły w warsztatach robienia kul do kąpieli. Chętne osoby mogły skorzystać z wybranych
zabiegów fryzjerskich, korzystając
z uprzejmości naszych dziewczyn
z klas fryzjerskich i nauczycielek
przedmiotów zawodowych kierunku technik usług fryzjerskich:
pań Elwiry Zabłockiej i Karoliny
Roszkowskiej. Bardzo dziękujemy
uczniom klasy VIII D i pani Marcie Doroszkiewicz za przybycie do
naszej szkoły i zapoznanie się z jej
ofertą.

Wiosna.
Kotki na drzewach
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prawdziwe

Sny są dziwne. Po obejrzeniu horroru
bałem się, że przyśni mi się jakiś potwór…
a śniły mi się papużki faliste, które samodzielnie montowały poidło na balkonie. Z
kolei, po spokojnym pikniku śnił mi się
atak zombie.
Sny są dziwne. A jeszcze dziwniejszy jest
ich dystrybutor.
Obudziłem się w środku nocy, akurat gdy
przez otwarte okno wślizgnął się facet w
piżamie i krawacie.
- A ty kim jesteś? – spytałem, poszukując
wzrokiem czegoś, co mogło pod wpływem
fantazji i gniewu zmienić w broń improwizowaną.
- Mr. Sandman – przedstawił się nocny
gość, uprzejmie się kłaniając.
- Piaskowy dziadek? – spytałem ucieszony,
że moje zamówienie dotarło.
- Piaskowym Dziadkiem był mój… no,
dziadek. Nie jestem taki stary – obruszył
się.
Usiadłem na łóżku. Zauważyłem, że obcy
nosił pasek, na którym wisiały małe woreczki.
- Niech zgadnę, pewnie w środku masz
piasek? – uśmiechnąłem się, ponieważ
dawno nie przespałem normalnej nocy. Nasypiesz mi go w oczy?
-Tak, kiedyś podsuwałem pod nos by go
ludzie wciągnęli, ale w dzisiejszych czasach źle się to kojarzy…
- A no tak. Czasy się zmieniają… A co jest
w tym mniejszym, czarnym woreczku?
Mr. Sandman poklepał się po nim.
- A to piasek ze starej klepsydry. Sprawia,
że śnisz dwa razy dłużej.
- Czyli taka szklanka samogonki w proszku? – zrobiłem sceptyczną minę.
- Nie, to działa inaczej. Śpisz dwa razy dłużej w tym samym czasie.
- Co?
- Jeśli będziesz spać cztery godziny – tłumaczył cierpliwie – To dzięki piaskowi
efekt będzie taki sam jakbyś spał osiem
godzin.
Otworzyłem szeroko zaspane oczy.
- To może… hmmm… odkupiłbym trochę
czegoś takiego?
- Niestety, proszę pana – Mr. Sandman zrobił zawiedzioną minę – Nie mogę sprzedawać swojego piasku.
- Ale zdarza się panu czasami coś zgubić,
prawda?
- Czasami – przyznał.
- Och, bo wie pan… - moja ręka podpełzła
w kierunku leżącego na stoliku portfela i
wyszarpnęła stamtąd papierek – Mi też
czasami się zdarza się coś zgubić. Ostatnio
na przykład zgubiłem dwieście złotych.
Banknot uciekł ze stołu i wylądował na
podłodze.
No cóż, ciężko jest się pozbyć starych przyzwyczajeń. Śpię co prawda za dwóch, ale
dalej za krótko.
Kamyk
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V Szachowe Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego
W niedzielę, 17 kwietnia
2019 r. w SP 1 w Sokółce, odbyły
się V Szachowe Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego o Puchar Starosty. Organizatorem turnieju był
LUKS „Orient” Sokółka, a doskonałe warunki do gry, zapewniła
nam Dyrekcja Szkoły nr 1 im. A.
Mickiewicza w Sokółce udostępniając bazę lokalową.
Nad przebiegiem zawodów
czuwał sędzia główny Tomasz
Kozłowski oraz kierownik turnieju Wojciech Zajkowski-Prezes
LUKS Orient Sokółka. Turniej został dofinansowany przez Zarząd
Powiatu Sokólskiego.
Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji generalnej grup: A, B, za

Sokólskiego. Do zawodów przystąpiło 46 zawodników mi in. z
Janowa i Sokółki. Najliczniejszą
grupą zawodników była reprezentacja z LUKS Orient Sokółka
(38), ASU Sokółka (7) i jeden
Sokółczanin niezrzeszony w żadnym klubie.
Zawody przeprowadzono
systemem szwajcarskim na dystansie 9 (tyle punktów mogli
zdobyć zawodnicy, obok nazwiska, liczba zdobytych punktów.
Najlepsi w grupie A: Robert
Górka – LUKS Orient Sokółka,
Artur Hołownia - LUKS Orient
Sokółka, Wojciech Miakisz LUKS Orient Sokółka. Najlepsi
w grupie B: Weronika Supeł –

2. Dawid Grynczel, LUKS Orient
Sokółka, 3. Filip Bryczkowski;
Chłopcy do lat 10: 1 III Cyryl
Pac, ASU Sokółka, 2. V Adrian
Pieszko, LUKS Orient Sokółka, 3.
IV Piotr Stańczuk, LUKS Orient
Sokółka, 4. IV Sebastian Supeł,
ASU Sokółka, 5. IV Jan Mudrewicz, LUKS Orient Sokółka, 6.
Ksawery Drożdżewicz, LUKS
Orient Sokółka; Chłopcy do lat
13: 1. III Dawid Kretowicz, LUKS
Orient Sokółka, 2. III Piotr Hapoń, LUKS Orient Sokółka, 3. III
Rafał Szydłowski, LUKS Orient
Sokółka, 4. III Hubert Pryzmont,
ASU Sokółka, 5. III Bartosz Stupak, LUKS Orient Sokółka, 6. IV
Sebastian Pryzmont, ASU Sokół-

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

miejsca I - III otrzymali puchary
i medale. Wszyscy zawodnicy w
poszczególnych grupach: D7, C7,
D10, C10, D13, C13, D17, C17,
K, M. za miejsca I-III uhonorowania zostali medalami, a każdy
uczestnik turnieju otrzymał medal, dyplom i mały upominek.
Ponadto najlepszym w grupach
wiekowych, ufundowano nagrody
rzeczowe.
Bardzo dziękujemy Staroście Sokólskiemu Panu Piotrowi Rećko reprezentującemu
Zarząd Powiatu Sokólskiego za
dofinansowanie turnieju. Dzięki
wsparciu finansowemu możliwe
było osiągnięcie założonych celów tj.: popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w środowiskach
wiejskich, wyłonienie najlepszych
szachistów z Powiatu Sokólskiego,
podnoszenie umiejętności szachowych, rozwój zainteresowań
młodzieży poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, zapewnienie uczniom
godziwego i pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki,
podniesienie poziomu odporności na sytuacje stresowe i nabycia
umiejętności radzenia z nimi,
promocja zdrowego stylu życia
bez nałogów, spotkanie seniorów
przy szachownicy.
Uprawnieni do startu w zawodach byli mieszkańcy Powiatu

ASU Sokółka, Dawid Kretowicz
- LUKS Orient Sokółka, Aleksandra Stupak - LUKS Orient Sokółka
Wyniki Mistrzostw Powiatu Sokólskiego.
Dziewczęta do lat 7: 1. Weronika
Szewczul, LUKS Orient Sokółka,
2. Wiktoria Burak, LUKS Orient
Sokółka; Dziewczęta do lat 10:
1. II Aleksandra Stupak, LUKS
Orient Sokółka, 2. IV Aleksandra
Czarnowicz, LUKS Orient Sokółka, 3. IV Patrycja Hapoń, LUKS
Orient Sokółka, 4. IV Weronika
Burak, LUKS Orient Sokółka,
5. IV Ewa Mudrewicz, LUKS
Orient Sokółka, 6. V Małgorzata
Wierzbicka, LUKS Orient Sokółka, 7. Aleksandra Żebrowska,
LUKS Orient Sokółka, 8. Natalia
Szewczul, LUKS Orient Sokółka,
9. Agata Król, LUKSz Orient Sokółka; Dziewczęta do lat 13: 1. II
Weronika Supeł, ASU Sokółka, 2.
III Lena Stańczuk, LUKS Orient
Sokółka, 3. III Gabriela Hapoń,
LUKS Orient Sokółka, 4. III Weronika Lisowska, LUKS Orient
Sokółka, 5. III, Iga Miron, LUKS
Orient Sokółka, 6. III Bochenko,
Oliwia ASU Sokółka; Kobiety: 1.
IV Edyta Hapoń, LUKS Orient
Sokółka, 2. Małgorzata Mudrewicz, LUKS Orient Sokółka, 3. Joanna Burak, LUKS Orient Sokółka. Chłopcy do lat 7: 1. V Antoni
Pieszko, LUKS Orient Sokółka,
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ka, 7. IV Mateusz Czarnowicz,
LUKS Orient Sokółka; Chłopcy
do lat 17: 1. III Nicolas Wierzbicki, LUKS Orient Sokółka; Mężczyźni: 1. II Robert Górka, LUKS
Orient Sokółka, 2. III Hołownia,
Artur LUKS Orient Sokółka, 3. II
Wojciech Miakisz, LUKS Orient
Sokółka, 4. III Wojciech Zajkowski, LUKS Orient Sokółka, 5. III
Krzysztof Stupak, LUKS Orient
Sokółka, 6. III Jerzy Lis, LUKS
Orient Sokółka, 7. IV Paweł Pac,
ASU Sokółka, 8. III Waldemar
Tryzna, LUKS Orient Sokółka,
9. Sławomir Burak, LUKS Orient
Sokółka.
Słowa uznania należą się
również rodzicom, opiekunom
zawodników LUKS Orient Sokółka za pomoc w organizacji zawodów. Ich zaangażowanie świadczy
o wspaniałej bezinteresownej pracy na rzecz propagowania sportu
szachowego wśród dzieci i młodzieży. Dziękujemy również Piekarni Jaskółka Sp. z o. o. za ufundowanie słodkiego poczęstunku
zawodnikom i opiekunom podczas turnieju, a Jerzemu Lisowi,
który po raz kolejny rywalizował
w turnieju szachowym, za wsparcie pysznym bigosem.

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.
Wydawca:
Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia Sokólska”

tekst na podst.
W. Zajkowski LUKS Orient
ISSN 2450-999X

Redakcja:
ul. Białostocka 28, 16 -100 Sokółka
redakcja@infosokolka.pl
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Informatyka
Stosowana
na WSE - kierunkiem
z przyszłością!
18 marca 2019 roku
w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej pod
Warszawą odbyła się Gala
Finałowa
Ogólnopolskiego Konkursu i Programu
Akredytacyjnego
„Studia
z Przyszłością”. W trakcie
uroczystości reprezentanci
wyróżnionych kierunków i
specjalności studiów odebrali certyfikaty akredytacyjne
Fundacji Rozwoju Edukacji i
Szkolnictwa Wyższego będące potwierdzeniem najwyżej
jakości kształcenia oraz prowadzenia studiów zgodnie z
potrzebami rynku pracy.

INFORMATYKA
STOSOWANA NA WSE

temat
na czasie

Kierunkiem z przyszłością!

różnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i
wartościowych kierunków /
programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane
kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólno
akademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i

specjalności prowadzone w
polskich szkołach wyższych
wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością”
wyróżniane są kierunki realizowane według oryginalnych
i wartościowych programów
kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby
rynku pracy.
Kierunek studiów - Informatyka Stosowana - I
stopień (studia inżynierskie)
otrzymał Certyfikat Akredytacyjny tegorocznej edycji
Ogólnopolskiego Konkursu i
Programu Akredytacyjnego
"Studia z przyszłością" 2019.
WSE

Konkurs „Studia z Przyszłością” organizowany jest
od czterech lat. Służy wy-

ul. Zwycięstwa 14/3, Białystok, tel. 85 652 00 24, 85 652 09 97
dziekanat@wse.edu.pl, www.wse.edu.pl
EKONOMIA - studia I i II stopnia
BEZPIECZEÑSTWO I HIGIENA PRACY - studia in¿ynierskie
ROLNICTWO I AGROBIZNES - studia in¿ynierskie
INFORMATYKA STOSOWANA - WKRÓTCE
BOGATA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH*, M.IN.
Finanse lokalne i rachunkowoœæ bud¿etowa
Ekonomika rolnictwa
Zarz¹dzanie BHP w organizacji
IT Project Management
Master of Business Administration (MBA)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi
Doradztwo zawodowe
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OFERUJEMY TAK¯E WYNAJEM SAL
I POKOI GOŒCINNYCH
W KONKURENCYJNYCH CENACH

Ogłoszenie płatne

* z mo¿liwoœci¹ dofinansowania
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