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Niesamowici uczniowie
i ich maszyna
21 marca odbył się finał
konkursu „Niesamowita Maszyna” zorganizowanego przez Politechnikę Białostocką. Do finału
zostało zakwalifikowanych 10 zespołów z całej Polski, m.in. zespół
LO w Sokółce. Po prezentacjach
maszyn, jury złożone z pracowników naukowych Politechniki
Białostockiej oraz przedstawicieli
sponsorów ogłosiło wyniki. Drużyna Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika z Sokółki
w osobach Jakuba Kozłowskiego i

BędzieSięDziało
29.03. Piłkarskie Powitanie
Wiosny na Orliku w Krynkach
– Turniej Piłkarski Młodzików o
Puchar Burmistrza Krynek, ,,Orlik” (ul. St. Dwór), godz. 16.00.
31.03. Mecz Podlaskiej Klasy Okręgowej: KS Sokół 1946 Sokółka i Hetman Tykocin, stadion
OSiR w Sokółce, godz. 15.00
01.04. Przedstawienie pt.
„Nie ma tego złego, co by na dobre
nie wyszło”, wystąpi społeczność
ZSS w Krynkach, GOK w Krynkach, godz. 9.30
03.04. Bezpłatne badania
mammograficzne dla kobiet w
wieku 50-69 lat, przy kinie w Dą-

Pawła Klepackiego, uczniów klasy IIIB, politechnicznej, zajęła w
tak doborowym towarzystwie, II
miejsce. Uczniowie zostali nagrodzeni czekiem w kwocie 2000,00
zł oraz upominkami. Wielkie
brawa uczniom, za ich cierpliwość, pracowitość, pomysłowość.
Tak się tworzy historię konkursu!
Niesamowitą maszynę można
oglądać w pracowni fizycznej LO
w Sokółce. Uczniów wspierał i
był ich mentorem p. Andrzej Dowgiert. tekst na podst. A.Dowgiert
browie Biał., rejestracja tel. 85 676
03 32, wirtusplus.pl
4.04. ,,Mama, Tata i Ja” eliminacje gminne XXVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Przedszkolaków, Kino ,,Lotos” w
Dąbrowie Biał., godz. 10.00, informacje 85 7121 109
06.04. Rodzinne Warsztaty
Wielkanocne, malowanie pisanek, wykonywanie palm, kawiarnia ,,Lira” przy SOK-u, uczestnicy przynoszą wydmuszki lub
gotowane jajka, bukszpany, godz.
10.00
7.04. ,,Pchli targ” Sokólskie
Perełki, alejka przed kinem ,,Sokół” w Sokółce, godz. 10.00-14.00
szczegóły na stronie www.osir.sokolka.pl, zgłoszenia na miejscu w
dniu Targu, opłata 5 zł za stoisko

7.04. Występ Sokółczanina
Michała Gieniusza w programie
,,Szansa na sukces”, emisja programu o godz. 15.15 w TVP 2
12.04. Misterium Męki Pańskiej ulicami Kuźnicy, godz.19.00
/należy ze sobą zabrać znicze/
•

•

Wystawa malarstwa Krystyny Kunickiej pt. „Puls koloru” w „Galerii za Lirą” przy
SOK-u do końca kwietnia.
Wstęp bezpłatny.
OSiR w Sokółce zaprasza miłośników tenisa ziemnego do
korzystania z kortów, od poniedziałku do piątku, w godz.
7:00-21:30, weekendy 8:0021:30. Rezerwacje 85 711 48
07. Możliwość zakupienia
karnetów.

Zarząd Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i
Inwalidów w Sokółce zwraca się z
prośbą o pomoc przewlekle chorym z Oddziału Leczniczo-Opiekuńczego Szpitala w Sokółce oraz
Polakom z okolic Lwowa na Ukrainie (miejsca mordów).
Zbiórka dla szpitala: koce,
prześcieradła białe duże, poduszki bezpierzowe, ręczniki, pidżamy męskie duże, koszule nocne
damskie średnie oraz pieniądze
na zakup termometra naramiennego i pompy infuzyjnej - bardzo
potrzebne naszym koleżankom

strefa

SENIORA

Zarząd Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Sokółce serdecznie zaprasza chętnych seniorów

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 podpisał kolejne umowy
z uczestnikami projektu o
przyznanie Bonów na Szkolenia.

Kolejne 7 osób w ramach w/w projektu będzie
się dokształcać w wybranej
przez siebie dziedzinie. Będą
to:
Prawo jazdy kat. C,C+E,D,
ADR-P, ADR-C, nalewaki,
kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa
jazdy kat. C1, C1 +E, C, C+E,

kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca w
zakresie prawa jazdy kat. D,
D1, D+E, badania, opłata za
pierwsze egzaminy
Kurs prawo jazdy kat. C,
C+E, kwalifikacja wstępna
przyśpieszona kat. C, C+E,
C1, C1+E (badania lekarskie, psychologiczne, egzamin państwowy- pierwszy)

Prawo jazdy kat. CE, badania, opłata za pierwszy
egzamin
Microsoft SQL Server
Prawo jazdy kat.C i C+E,
wózki widłowe, HDS,
podesty, burty samowykładowcze, kwalifikacja
wstępna przyśpieszona,
ADR-P, ADRC, nalewaki,
badania, opłata za pierwsze egzaminy.
Wydział Rozwoju i Promocji
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seniorkom i kolegom seniorom a
Waszym Babciom i Dziadkom.
Zbiórka na Ukrainę: odzież,
obuwie, bieliznę osobom różnym
wieku, pościel, koce, odzież zimową, sprzęty gospodarstwa domowego itp.
Zbiórka odbywa się w budynku po byłej Przychodni, przy
ul. Piłsudskiego /przy parku/ w
dniach: środa godz. 10.00-12.00
i 14.00-16.00, piątek godz. 10.0012.00, 14.00-16.00 do odwołania.
Informacje 606 572 066.
H. Cudnik

na uroczystą adorację
Jezusa Eucharystycznego,
która odbędzie się 27 kwietnia,
o godz. 10.00 w Sanktuarium
Św. Antoniego w Sokółce.
W programie msza św. koncelebrowana oraz modlitwa przed
Najświętszym Sakramentem w Kaplicy Matki Boskiej Różańcowej.

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.
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Dawid z indeksem,
a sokólskie LO na podium!
15-16 marca na Uniwersytecie Warszawskim odbył się finał V
edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach, której organizatorem był
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, a współorganizatorami 15 wyższych uczelni
z całego kraju. Uczestniczyli w nim
sokólscy licealiści: Jacek Grzybowski i Dawid Kisiel z kl. I B oraz
Piotr Grusza z kl. III B. Pierwszego
dnia, po napisaniu testu z zakresu
wiedzy o mediach zawodnicy spotkali się z redaktor Anitą Werner,
a następnie zwiedzali gmach TVP
przy ul. Woronicza. Drugiego dnia
ci, którzy najlepiej napisali test, odpowiadali na pytania, a ich odpowiedziom przysłuchiwali się pozostali uczestnicy i opiekunowie. W
wyniku tej rywalizacji wyłoniono
zwycięzców i laureatów tegorocznej edycji olimpiady. Tytuł laureata
i indeks na studia otrzymał Dawid

PRZYSTANEK NADZIEJA – warsztaty florystyczne

Kisiel. Finalistom – Jackowi Grzybowskiemu i Piotrowi Gruszy
również niewiele zabrakło do tytułu laureata. Wszyscy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i nagrody
od sponsorów. Tradycyjnie nagrodzone zostały również szkoły,
z których najwięcej osób zakwalifikowanych zostało do II etapu
olimpiady. W tej kategorii, podobnie jak w roku ubiegłym, II miejsce zajęło nasze sokólskie Liceum
Ogólnokształcące im. M. Kopernika! Nagrodę specjalną odebrała p.
Małgorzata Kułakowska – opiekun
merytoryczny uczniów, towarzyszący uczniom podczas wyjazdu
na olimpiadę. Laureatowi i finalistom serdecznie gratulujemy, a
wszystkich Uczniów zachęcamy
do spróbowania swych sił w kolejnych edycjach Olimpiady Wiedzy
o Mediach.
tekst na podst.: M. Kułakowska

Organizatorki spotkania: Krystyna Stefanowicz, Elżbieta Szomko

20 marca odbyło się kolejne spotkanie w ramach przedsięwzięcia Przystanek Nadzieja.
Uczestnicy wzięli udział w interesujących warsztatach florystycznych prowadzonych przez
panią Monikę Jastrząb-Chomiuk.
Zdobyli wiedzę i praktyczne
umiejętności, jak wykonać kwiaty metodą origami. Była to znakomita okazja do miłego spędzenia
wolnego czasu, wymiany myśli i
utrwalania przyjaźni. Uczestnikami spotkania byli członkowie
grupy wsparcia działającej przy
Stowarzyszeniu „Barka” w Sokółce oraz uczniowie SOSW w
Sokółce pod opieką p. Ewy Wińskiej.

Młodzież wie, jak zapobiegać pożarom
Sześciu uczniów będzie reprezentować powiat sokólski w
kwietniowych eliminacjach wojewódzkich
Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph.
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W środę odbyły się eliminacje
powiatowe konkursu, który od
lat propaguje wśród młodzieży
zasady bezpieczeństwa i wiedzy
pożarniczej. Uczniowie startowali w trzech kategoriach. W każdej
z nich było dwadzieścia pytań
związanych nie tylko z pożarami
i udzielaniem pierwszej pomocy,
ale również z historią Państwowej

i Ochotniczej Straży Pożarnej.
W eliminacjach wzięło
udział siedemdziesięciu dwóch
uczniów. Nagrody ufundował
Zarząd Powiatu Sokólskiego oraz
Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w
Białymstoku.
„Wiedza, którą uzyskaliście ucząc się do tego konkursu
- może uratować komuś życie.”
– mówił Starosta Sokólski Piotr
Rećko, który wraz z st. bryg. Dariuszem Wojteckim – Komendantem Powiatowym PSP w Sokółce oraz Druhem Franciszkiem

Budrowskim – Prezesem Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Sokółce wręczyli nagrody zdolnej młodzieży.

Wyniki

Klasy 1-6: 1. Julia Marcinkiewicz
– SP w Dąbrowie Biał., 2. Michał
Zieziulewicz – SP w Dąbrowie
Biał., 3. Kacper Ostrowski – SP
w Białousach, 4. Szymon Waluk
– SP w Jacowlanach, 5. Adam
Kraśnicki – SP w Białousach, 6.
Katarzyna Rydzewska – SP w
Chodorówce Nowej;
Gimnazjum i klasy 7-8 SP: 1.
Krzysztof Boruch – Gimnazjum
w Dąbrowie Biało., 2. Szymon
Droździewicz – SP w Boguszach,
3. Oliwia Ryszkiewicz – SP w Dąbrowie Biał., 4. Zuzanna Dziełak
– Gimnazjum Nr 2 w Różanymstoku, 5. Klaudia Cholewska – SP
w Geniuszach, 6. Filip Kisiel – SP
w Sidrze;
Szkoły ponadgimnazjalne: 1. Mateusz Czarkowski – ZS w Dąbrowie Biał., 2. Klaudia Greś – ZS w
Sokółce, 3. Katarzyna Urban – LO
w Suchowoli, 4. Patrycja Kozioł –
ZSR w Sokółce, 5. Marek Lisowski
– ZSR w Sokółce, 6. Patryk Słucki
– ZS w Sokółce.
Piotr Białomyzy

półka z KSIĄŻKAMI
Izabela M.
Krasińska
„Najlepsza
przyjaciółka”
INFO Sokółka nr 148/2019

Asia i Kuba są szczęśliwą parą i planują razem wspólną przyszłość. On jest towarzyski i przebojowy, ona – raczej introwertyczna i skryta. Dlatego gdy dziewczyna na lekcjach francuskiego poznaje Elwirę, Jakub uznaje to za dobry znak.
Kobiety szybko przypadają sobie do gustu i nawiązują głęboką relację pełną zaufania. Asia zaczyna spędzać z przyjaciółką coraz więcej czasu. Jednocześnie zauważa, że jej relacje z Jakubem stają się coraz bardziej napięte. Na szczęście
kobieta ma przy sobie Elwirę, bratnią duszę, która zawsze ją pocieszy i pomoże znaleźć wyjście z każdej trudnej sytuacji.
Bo przyjaciele zawsze chcą dla nas jak najlepiej.
Prawda?

Wydawnictwo Czwarta Strona

29 marca 2019 r.
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Młodzi i bezpieczeństwo w gospodarstwie
W Zespole Szkół CKR w
Janowie odbył się finał 23. edycji wojewódzkiego konkursu dla
uczniów klas maturalnych pt.
„Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Konkurs zorganizowany został przy współpracy
z Odziałem Regionalnym KRUS
w Białymstoku oraz Okręgowym
Inspektoratem Pracy w Białymstoku, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa
Podlaskiego. Zebranych powitała
Bożena Nienałtowska – zastępca
dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku. „Bardzo
się cieszymy, że placówki oświatowe podejmują akcje służące
propagowaniu zasad bezpiecznej
pracy w gospodarstwie rolnym
wśród młodych ludzi. (…) We
wszystkich placówkach, które
zgłosiły się do konkursu przedstawiciele OIP oraz KRUS przeprowadzili szkolenia z wiedzy o bezpiecznej pracy w gospodarstwie
rolnym. Wzięło w nich udział 393

seria:

uczniów. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta na tych szkoleniach
zostanie wykorzystana w pracy i
w życiu, a poziom bezpieczeństwa
w pracy i na roli zostanie podniesiony”. Na spotkaniu został odczytany również okazjonalny list
Posła Krzysztofa Jurgiela. Przedstawiciele władz wojewódzkich i
powiatowych, m.in. Członek Za-

Posiedzenie Zarządu Powiatu

rządu Województwa Podlaskiego
– Wiesława Burnos, Wicestarosta
Powiatu Sokólskiego – Bożena
Jelska-Jaroś, zastępca dyrektora OIP w Białymstoku – Piotr
Szczęsny oraz Kierownik Sokólskiej Placówki Terenowej KRUS
w Sokółce – Piotr Kułakowski,
gratulowali laureatom oraz wręczyli nagrody.

26 marca w trakcie posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego
podjęto uchwałę w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Sokólskiego na
rok 2018. Przyjęto również bilans
z wykonania budżetu Powiatu
Sokólskiego za rok 2018. Została
przedstawiona informacja o stanie mienia Powiatu Sokólskiego
za rok 2018. Omówiono projekt
porozumienia z Gminą Sokółka
dot. Modernizacji ul. Targowej
w Sokółce. Podjęto uchwały w
sprawie: zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019,
upoważnienia Dyrektora PZD w
Sokółce do wykonania czynności
związanych z realizacją projektu „Modernizacja pomieszczeń
warsztatowych na potrzeby PPP
w Sokółce”, przyjęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji
o pozwoleniu na budowę sieci
kanalizacji deszczowej w rejonie

Materiał: MBA

DawnaSokólszczyzna

opr. Grzegorz Ryżewski*

Mapa z 1. poł. XIX wieku.

Kościół w Bombli (gm. Korycin)

Taką intrygującą historię
znalazłem odnośnie początków
kościoła w Bombli (gm. Korycin).
Bombla początkowo należał do parafii w Korycinie.
Jednak już w okresie międzywojennym mieszkańcy podjęli
starania o wybudowanie ko-
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ścioła w swojej miejscowości. Historię budowy świątyni niezwykle
ciekawie opisują źródła kościelne,
w których mamy przedstawioną
tajemniczą sprawę zjawienia się
krzyża.
„Zamiar budowy kościoła w
Bombli powstał w 1923 roku. Proboszczem w Korycinie był ks. An-

ul. Targowej w Sokółce, upoważnienia dyrektor Elżbiety Szomko
do realizacji projektu „Wsparcie
specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka
w Sokółce na rzecz zwiększenia
wykorzystania TIK” z Zakresu
Typu projektu 4 Działania 9.1
Rewitalizacja społeczna i kształtowania kapitału społecznego, Oś
priorytetowa IX: Rozwój Lokalny
RPO WP na lata 2014-2019, rocznego sprawozdania z wykonania
planów finansowych SP ZOZ w
Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej i SP ZPO w Krynkach
za rok 2018. Rozpatrzono wniosek Dyrektor SOSW w Sokółce o
wyrażenie zgody na realizację godzin zajęć logopedycznych w ramach programu „Za życiem” oraz
o ufundowanie nagród uczestnikom Międzyszkolnego Konkursu
Plastycznego pt. „Jestem świadomy autyzmu”.

toni Walentynowicz. Odniósł się
do tego projektu przychylnie. Sam
szukał terenu pod budowę nowego kościoła. Chociaż placu jeszcze
nie było, to jednak był wysłany p.
Jan Jurkowski ze wsi Bombla do
Arcybiskupa w Wilnie z prośbą o
pozwolenie budowy nowego kościoła, Arcybiskup dał to pozwo-

lenie na budowę nowego kościoła
na ręce ks. Antoniego Walentynowicza. Wkrótce ks. Antoni Walentynowicz został przeniesiony
do Krypna. Nowy proboszcz koryciński ks. Bonifacy Oleszczuk
zajął stanowisko nieprzychylne
do projektu budowy nowego kościoła w Bombli. Wszelkie prośby
upadły co do budowy nowego kościoła. Trwało to do roku 1944.
W roku 1932 na wigilię
Trzech Króli na gruncie Jana
Jurkowskiego znaleźli ludzie w
nocy krzyż. Biegli na pagórek,
aby z niego oglądać pożar we wsi
Niemczynie. W blaskach pożaru
zauważyli krzyż z figurą Pana Jezusa. Skąd się wziął na tej górze
krzyż nikt nie wiedział i do dziś
nie wiadomo. Ks. dziekan Bonifacy Oleszczuk przyjechał potem
do wsi Przesławka i badał pod
przysięgą pochodzenie znalezionego krzyża. W roku 1943 Jan Jurkowski umierając zapisał swoją

działkę gruntu na rzecz kościoła”.
Zastanawia mnie rola Jana Jurkowskiego w „cudownym zjawieniu się krzyża”.
Potem w 1944 roku powstał
komitet budowy kościoła i 2 lutego 1946 roku odprawiono pierwszą mszę świętą w nowym, drewnianym kościele. Pod koniec tego
roku powołano też samodzielną
parafię. W latach 1986-1990
staraniem ks. Czesława Łajkowskiego zbudowano obecny murowany kościół projektu arch.
Andrzeja Chwaliboga.
Wewnątrz świątyni zwraca
uwagę ładny barokowy ołtarz.
Drewniany ołtarz prawdopodobnie pochodzi z 2. poł.
XVIII wieku. W polu głównym
znajduje się wnęka z rzeźbą
Matki Boskiej, a w zwieńczeniu
krucyfiks na tle obłoków, Oka
Opatrzności i promienistej glorii. Na uwagę zasługują też piękne barokowe rzeźby aniołków.

*Główny Specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
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Jeśli tego nie ma - to stwórzcie to!

Nr 1

kategoria

KULTURA

Ewa
Rajżewska-Bieszczad

Jaki jest priorytetowy cel Waszych spotkań i działań?

opowiada
o „Synergicznych”

Lekkość, łatwość i przyjemność,
odskocznia od codziennego zgiełku, czas tylko dla siebie, dobra
zabawa, relaks, poczucie przynależności i zrozumienia, zaufanie i
otwartość. Jeżeli przy okazji inspirujemy inne kobiety - to dodatkowy bonus. Dostaję czasem wiadomości i komentarze w stylu ,,ale
wam dobrze,'' czy ,,u nas tego nie
ma'' i odpowiadam niezmiennie,
że jeśli tego nie ma - to stwórzcie to, tak jak my to zrobiłyśmy!

Jakie były początki “Starej Kamionki Synergiczne'' i czym
właściwie jesteście? Stowarzyszeniem, kołem gospodyń wiejskich
i miejskich?
W lutym minął rok od kiedy powstały „Synergiczne”. Razem z
przyjaciółką, Beata Wróblewską,
jesteśmy czasem, aż nadmiernie kreatywne i postanowiłyśmy
nasze dotychczasowe działania
jakoś nazwać, nieformalnie sformalizować, że spróbujemy razem
coś stworzyć, dla siebie i dla kobiet, które chciałyby nauczyć się
ciekawych rzeczy, spotkać interesujących ludzi, wymienić się
doświadczeniami, zainspirować,
poszerzyć horyzonty i być może
odnaleźć nowe pasje. Nasze koleżanki i sąsiadki poparły pomysł,
więc podeszłyśmy do projektu
z entuzjazmem, bo obie lubimy
wyzwania i działanie, uzupełniamy się no i możemy na sobie polegać. Ja, jako właścicielka malutkiej agroturystyki, poza sezonem
mam więcej czasu i przede wszystkim miejsce, które z radością udostępniam innym kobietom, Beata
ma ogromny dar organizacyjny, a
po roku działania mamy w swoich
szeregach naprawdę fantastyczne
dziewczyny, ogromne wsparcie i
motywację, że to jest to!
Synergiczne wypełniają ogromną
lukę w życiu kobiet na wsi i nie
tylko, bo takich miejsc po prostu nie ma. Tworzymy bezpieczną, neutralna przystań, w której
kobiety się szanują i wspierają,
pokazujemy, że można działać
wspólnie, nawet jeśli ma się inne
poglądy, bo na pewno kółkiem
wzajemnej adoracji nie jesteśmy.
(śmiech) Zresztą lubię przeróżne
„burze mózgów” i odmienności,
które łączą się w wielokulturową
mozaikę.
Czym się zajmujecie?

Wiosną rozkwitniemy razem z
kwiatami i czeka nas sesja fotograficzna, planujemy też wyprawę
do Supraśla i spotkanie z Tatarską Kuchnią, a także spotkanie z
dziewczynami z Korycina i wizytę
w Parku Kulturowym w Milewszczyźnie, będzie też wyprawa na
strzelnicę, spotkanie z Totalną
Biologią i podsumowanie dotychczasowych działań oraz ognisko,
na które zaprosimy nasze rodziny.

Co według Ciebie sprawiło, że
“Synergiczne” zwyciężyły nasz
plebiscyt w kategorii KULTURA?

A czym
my się nie
zajmujemy?
(śmiech)
Za
nami 18 warsztatów, których tematyka
była bardzo różnorodna, od
tradycyjnego rękodzieła, warsztatów krawieckich, kulturalnych,
po tatuaże z henny, jogę i eko
środki do sprzątania. Włączamy
się także w akcje charytatywne,

Wystarczy,
że po prostu
będziemy
sobą.
ale i organizujemy imprezy, na
które zapraszamy też naszych
najbliższych.
Na warsztaty zapraszamy ciekawe
osoby, które są otwarte, by dzielić się z nami swoją pasją. Bardzo
jesteśmy wdzięczne wszystkim
prowadzącym, bo nie maja z tego
tytułu korzyści finansowych, po
prostu składamy się na materiały,
czasem dojazd, a czasem warsztaty są zupełnie bezpłatne i to jest
dla nas ważne, bo nie ma bariery
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materialnej, która mogłaby wykluczać kobiety z udziału.

utwierdza
mnie
w
przekonaniu, że mamy
ciekawe zajęcia i
stanowimy
brakujący
element lokalnej aktywności.

Jakie są „Synergiczne”?
Jak można zostać jedną z „Synergicznych”?
Nie ma żadnych wytycznych,
obowiązków meldunkowych, ani
kryteriów. Na warsztaty może
przyjąć każda fajna dziewczyna i
tak się dzieje, bo dawno wyszłyśmy poza ramy naszej wsi, ba
nawet Gminy Sokółka, bo akurat
blisko mamy do sąsiedniej Gminy
Szudziałowo i Gminy Krynki, niejako więc można powiedzieć, że
jesteśmy takim Centrum Aktywności Kobiet i tych ze wsi, i tych
z miasteczek, bo w warsztatach
uczestniczą zarówno dziewczyny
ze Starej Kamionki, ale i z Sokółki, Wierzchlesia, Igrył, Kraśnian,
Słójki, Kurył, Bohonik, Orłowicz,
Krynek, Szudziałowa, Knyszewicz i innych wsi, ale też miałyśmy
na spotkaniach dziewczyny z Białegostoku, które specjalnie jechały do nas na warsztaty, co bardzo

Niezależne, ufff, kochamy niezależność, która daje wolność. Nie
podlegamy pod żadną instytucję,
nikt nas nie sponsoruje, nikt nam
niczego nie narzuca, nie musimy
ograniczać się i nikomu wystawiać laurek, nie drepczemy po
niczyich progach, nie lansujemy
się z nikim, czyli niezależność
poglądów, niezależność od lokalnej polityki i całkowita anarchia. (śmiech) Nie mamy władz,
ani prezesów. Tematy omawiamy na bieżąco podczas warsztatów, mówimy co chciałybyśmy,
przyjmujemy lub odrzucamy
propozycje i nie ma obowiązku,
by uczestniczyć we wszystkich
spotkaniach, każda wybiera dla
siebie tematy, które ją interesują.
Jakie macie pomysły, plany na
najbliższe miesiące?

Myślę, że to nagroda za integrowanie kreatywnych kobiet, za poszanowanie tradycji z nowatorskim podejściem, za promowanie
i pokazywanie zdolnych ludzi,
którzy ze swojej pasji uczynili
sposób na życie, za integrowanie
środowiska aktywnych kobiet i
ze wsi i z miasta, za działalność
charytatywną, niezależność, samowystarczalność i mnóstwo
otwartości na świat, ludzi i nieograniczona niczym wyobraźnię.
Czy jest coś o co nie zapytałam, a
chciałabyś o tym powiedzieć?
Teraz jest piękny czas dla kobiet,
w ubiegłym roku minęło 100 lat
od kiedy możemy głosować w wyborach, możemy też pracować w
dowolnym miejscu, decydować o
swoim życiu, ale i zatracić się w
męskim świecie, stłamsić swoja
kobiecość, rywalizować z innymi
kobietami i po prostu zagubić to
co naturalne, nieposkromione i
nieco dzikie.
Współczesna kobieta, od której
wymaga się, by pracowała zawodowo, była świetną matką i prowadziła wzorowo dom... czasem
to dla nas za dużo, czasem trzeba
spotkać się z innymi kobietami,
odnowić siły, odzyskać moc, znaleźć wspólną pasję, poznać inne
kobiety, opowiedzieć o swoich
problemach, przekonać się, że
inne kobiety czują się równie niedoskonałe i wspólnie cieszyć się
tym, bo w perfekcji nie ma miejsca na rozwój, czyli wystarczy, że
po prostu będziemy sobą.
Rozmawiała Patrycja A. Zalewska

29 marca 2019 r.
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100 000 zł na rozwój sportu!

Zarząd Powiatu Sokólskiego przeznaczył 100 000 zł na
realizację przez kluby sportowe
zadań publicznych
W gabinecie Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, miało miejsce podpisanie umów z 22 klubami sportowymi. Przedmiotem
umów było przyznanie dotacji na
wsparcie finansowe rozwoju sportu w Powiecie Sokólskim.
Powiat Sokólski poprzez
sprzyjanie rozwojowi sportu
zamierza osiągnąć następujące
cele: poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników
i członków klubów sportowych;
umożliwienie dostępu do różnych

form aktywności sportowej jak
największej liczbie mieszkańców
Powiatu Sokólskiego; promocja
sportu, zdrowia i aktywnego stylu
życia.
Z dotacji mogą być sfinansowane lub dofinansowane wydatki
z tytułu: realizacji programów
szkolenia sportowego, zakupu
sprzętu sportowego, pokrycia
kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa
w takich zawodach (transport,
ubezpieczenie, badania lekarskie,
posiłek regeneracyjny zawodników, koszt sędziów, zakup dyplomów, medali i pucharów oraz nagród dla uczestników), pokrycia

kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia
sportowego, finansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
Zarząd Powiatu Sokólskiego
dokonał wyboru następujących
ofert, przyznając im dofinansowanie w następującej wysokości:
Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP
6 000 zł, UKS „Boxing Sokółka”
10 000 zł, LUKS Krynki 3 000 zł,
UKS „Start” w Malawiczach Dolnych 2 000 zł, UKS „Orliki” w St.
Kamionce 2 000 zł, KS „Szczypiorniak” Dąbrowa Biał. 8 000 zł,
Combat Sports Academy 8 000
zł, LKS „Dąb” w Dąbrowie Biał. 8
000 zł, UKS „Omega” w Sokółce 8
000 zł, Sokólski Klub Tenisa Stołowego 1 000 zł, KS „Sokół 1946
Sokółka” 10 000 zł, UKS „Feniks”
w Krynkach 2 500 zł, Klub Jeździecki Popławce 1 000 zł, LUKS
„Orient Sokółka” 4 000 zł, UKS
„Sudovia” w Szudziałowie 3 000
zł, SKK „Sokół” 5 000 zł, Akademia Sportu Falcon Sokółka 5 000
zł, Klub Jeździecki BIK 1 500 zł,
LUKS Metal-Fach LUKS Janowszczyzna 1 000 zł, KŻ „Żagiel”
Sokółka 1 000 zł, UKS „Mikolo” w
Sokółce 7 000 zł, Stowarzyszenie
Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” w Kuźnicy 3 000 zł.

Przedszkolaki z wizytą w ARiMR
26 marca dzieci z Przedszkola nr 5 w Sokółce gościły w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce. Kierownik biura Mirosław Mikołajczyk serdecznie przywitał małych
gości i opowiedział im, czym się zajmuje Agencja oraz omówił funkcjonowanie Biura Powiatowego w Sokółce. Dzieci usłyszały o systemie
kolczykowania zwierząt i dowiedziały się też, w jaki sposób rolnicy mogą
otrzymać dopłaty. Atrakcją wizyty był również system PZSIPplus, dzięki
któremu dzieci oglądały zdjęcia lotnicze i satelitarne oraz mogły, za pomocą Google Earth, odbyć wirtualną wycieczkę w najróżniejsze zakątki
świata. Wizyta w ARiMR została uwieńczona słodkim poczęstunkiem
oraz upominkami.
Tekst na podst.: M. Mikołajczyk, Kierownik BP w Sokółce, ARiMR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 4/2019
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.2. Zmniejszenie wykluczenia społecznego
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej
na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O 9.1
UDZIELENIE
WSPARCIA
OPERACJE
REALIZOWANE
IELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
Działanie
Rewitalizacja
społeczna i NA
kształtowanie
kapitału
społecznego
PRZEZ
PODMIOTY
INNE
NIŻ
LGD
OTY INNE NIŻ LGD
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
NABÓR nr 15/2018
R nr 6/2018
Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-021/19
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
nej Strategii Nabór
Rozwoju
wniosków będzie trwać w okresie od 08.04.2019 r. do 25.04.2019Stowarzyszenia
r. w godzinach od 8:00
do 16:00 Grupa Działania
Formularze
wniosków
wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji
Lokalna
Szlak
Tatarski
Grupa Działania
Szlakpoziom
Tatarski
przez LGD iwraz
z ichprzedsiębiorczości
wzorami oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
Maksymalny
dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych
na poziomie
projektu wynosi:
95% społecznego
Cel główny
1: Zwiększenie
włączenia
rozwój
a społecznegoMinimalny
i rozwójwkład
przedsiębiorczości
- ze strony
internetowej
LGDniepełnosprawnych
Szlak Tatarski: http://szlaktatarski.org.pl/nabor-nr-4-2019-przedwłasny beneficjenta jako
wydatków kwalifikowalnych:
min. 5% szans edukacyjnych dzieci
Cel%szczegółowy
1.4.: Wyrównanie
i młodzieży
w Stowarzyszenia
szczególności
siewziecie-1-2-2-projekty-aktywnosci-lokalnej-z-zakresu-typ-projektu-nr-6-programy-aktywnosci-lokalLimit środków
w ramach ogłoszonego naboru: 520 834,38 zł.
ejszenie wykluczenia
społecznego
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży
nej/
Typniepełnosprawnych
Wnioskodawcy:
ałania na rzecz osób
na operacje z zakresu typu projektu nr 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR
- ze strony internetowej Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/
W
ramach
Działania
9.1,
zgodnie
z
SZOOP
RPOWP
2014-2020,
o
dofinansowanie
projektu
mogą
ubiegać
się
OŚ
PRIORYTETOWA
IX.
Rozwój lokalny
trudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
91-rewitalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-130/
Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji
LSR
lub
realizujące
projekty
na
obszarze
LSR
z
Działanie
9.1
Rewitalizacja
społeczna
i
kształtowanie
kapitałuPodlaskiego:
społecznego
h ZAZ i WTZwyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświa- - ze strony Województwa
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-91-typ-projektu-nr-6-programy-aktywnosci-lokalnej---lgd-szlak-taOWA IX. Rozwój
lokalny
tową na
podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:
Województwa Podlaskiegotarski.html/
na lata 2014-2020
a) instytucje
pomocy
i integracji społecznej:
zna i kształtowanie
kapitału
społecznego
Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-061/18
Miejsce składania wniosków:

jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
go Programu-Operacyjnego
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu roaskiego na latajednostki
2014-2020
składania wniosków o dofinansowanie
dziny i systemie pieczy
zastępczej;
Nabór
wniosków będzie trwać w okresie od 20.09.2018 r. do 05.10.2018 r.Sposób
w godzinach
od 8:00 do 16:00
): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu
- inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu
wynosi:
95 %Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS),
elektronicznego
za pomocą
aplikacji
prowadzenie działalności gospodarczej);
która5%
jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl w terminie od 08 kwietnia 2019 r. od godz. 08:00
Minimalny
wkład
własny
beneficjenta
jako
%
wydatków
kwalifikowalnych:
min
b)
podmioty
ekonomii
społecznej
(Zgodnie
z
definicją
zawartą
w
Wytycznych
w
zakresie
realizacji
przedr. w godzinach od 8:00 do 16:00
sięwzięć w obszarze Limit
społecznego
i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem
środkówzł.
Europejskiego do 25 kwietnia 2019 r. godz. 16:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).
środków
w ramach
ogłoszonego
naboru: 500 000,00
a poziomie projektu
wynosi:włączenia
95i Europejskiego
%
Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji
Funduszu Społecznego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
na
lata
2014-2020):
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 zł.
instalacyjnej GWA2014 (EFS).
ch: min 5% - przedsiębiorstwa społeczne,
w tym spółdzielnie socjalne;
Typ Wnioskodawcy:
Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski:
- podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie
projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz
- organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 1. Trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej, wydrukowanych po
inne
podmioty
z obszaru realizacji
realizujące
projekty
na obszarze
LSR zwniosku
wyłączeniem
fizycznych,
szczególności:
za pomocąosób
aplikacji
GWA2014 w
(EFS),
o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie,
lub spółka LSR
non – lub
profit,
o której mowa
w art. 3 ust.3
pkt 4 wysłaniu
lnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego
nawięcej
lataniż2014-2020
2.
Wydrukowanego
potwierdzenia
przesłania
do
IZ
RPOWP
elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
tej ustawy, o ile udział sektora
publicznego
w
tej
spółce
wynosi
nie
50%;
• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;
oju Lokalnej- spółdzielnie,
Grupy Działania
Szlak
Tatarski
ramach
niniejszego
naboru
których celem
jest zatrudnienie
tj.w
spółdzielnie
pracy
lub spółdzielnie
inwalidów i niewidomych, 3. Trzech egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym
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Gabriela na stażu we Frankfurcie

SOSW otrzyma

94 tys.

dofinansowania
Od września 2019 r. Powiat
Sokólski otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego około 94 tys. zł dofinansowania na
realizację projektu pt. „Wsparcie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza
Korczaka w Sokółce na rzecz
zwiększenia wykorzystania TIK”.
Projekt został wyłoniony w ramach naboru Lokalnej Strategii
Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, którego celem było wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży,
w szczególności niepełnosprawnych.
Ze wsparcia skorzysta 38
uczniów szkoły podstawowej, w
tym 30 z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach tego
zadania zorganizowane będą zajęcia z uczniami w zakresie rozwijania ich kompetencji cyfrowych.
Uczniowie skorzystają również
z zajęć dodatkowych w zakresie
Terapii Biofeedback i zajęć rozwijających postawę kreatywną. Nauczyciele, natomiast skorzystają
z 5 typu szkoleń podnoszących
kompetencje cyfrowe. Projekt
zakłada również adaptację pomieszczeń, dostosowanie i wyposażenie pracowni informatycznej
w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (m.in.
laptopy, monitor interaktywny z
oprogramowaniem, oprogramowanie biurowe, itp.). Są one niezbędne do: realizacji programów
nauczania i wyrównania szans
edukacyjnych uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością.
Dyrekcja, nauczyciele i
uczniowie SOSW w Sokółce serdecznie dziękują Staroście Sokólskiemu Panu Piotrowi Rećko i
Zarządowi Powiatu Sokólskiego
za wystąpienie z wnioskiem do
Lokalnej Grupy Działania Szlak
Tatarski o wsparcie finansowe
naszej placówki i zwiększenie
możliwości wyrównywania szans
edukacyjnych uczniom, a nauczycielom podniesienia kompetencji
cyfrowych.
Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Zarządowi Województwa
Podlaskiego dziękujemy za pozytywną weryfikację wniosku i skierowanie go do dofinansowania.
Beata Tur, Bożena Rećko
SOSW w Sokółce

10-23 marca w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Kształcenie i szkolenia
zawodowe projekt "Nowe perspektywy po zagranicznym stażu
zawodowym młodych cukierników, kucharzy i mechaników pojazdów samochodowych" uczennica klasy I wz Zespołu Szkół
Zawodowych w Sokółce Gabriela
Różak wzięła udział w dwutygodniowym stażu w zawodzie ku-

charz we Frankfurcie nad Odrą,
zorganizowanym przez Podlaską
Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych
70 uczestników poprzez zdobycie
dodatkowych kompetencji oraz
nowego doświadczenia warsztatowego za granicą. Równie ważny jest rozwój osobisty uczestników, poszerzenie horyzontów
światopoglądowych,
poznanie
kultury pracy w Niemczech, jak
też poznanie przez młodzież niemieckiego języka zawodowego.
Uczniowie odbywają praktyki
na nowocześnie wyposażonych
warsztatach w małych grupach
pod okiem doświadczonych instruktorów zgodnie z metodologią niemiecką, co zapewni w rezultacie wysoki poziom zdobytej
wiedzy i umiejętności, potwierdzone certyfikatem organizacji
goszczącej BWF oraz dokumentem Europass-Mobility.
Gabriela uczestniczyła w
stażu dzięki współpracy Zespołu
Szkół Zawodowych w Sokółce z
Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.
ZSZ w Sokółce

Sylvia Plath
„Szklany kosz”

Wyd. Marginesy 2019
To nie strzygi, upiory i wilkołaki wywołują autentyczny strach.
„Szklany klosz” nie jest utrzymany
w konwencji klasycznego horroru, a mimo to powoduje ciarki na
całym ciele jak porażenie prądem.
Przerażająca historia, stojąca za
powstaniem książki, wydarzyła się
naprawdę. Był styczeń 1963 roku.
Sylvia Plath właśnie wydała swoją
powieść, traktującą o załamaniu
nerwowym. Napisała ją pod wpływem własnych przeżyć. Miesiąc
później odebrała sobie życie. Miała 30 lat. „Człowiek nigdy niedotknięty nerwicą nie wie, co to cierpienie” - stwierdził Henry Miller
w „Zwrotniku Raka”. Nie sposób
odmówić mu słuszności. Esther
ma wszystko, o czym marzyć może
dziewczyna. Młodość, urodę, talent, inteligencję. Właśnie odbywa staż w jednym z najbardziej
renomowanych,
nowojorskich
miesięczników dla dziewcząt. W
mieście, gdzie przebojowość jest
narzędziem sukcesu, Esther za-

czyna się wycofywać. Nie imponują jej przyjęcia, suknie, rozgłos.
Traci zainteresowanie splendorem
i pracą. Zaczyna gubić się w świecie. Zaczyna gubić się w sobie. W
końcu sięga po proszki nasenne, w
desperackiej, samobójczej próbie.
Depresja jest plagą dzisiejszych
czasów. Szacuje się, że cierpi na
nią 300 000 000 ludzi. Rokrocznie
zbiera śmiertelne żniwo. „Szklany
klosz” chyba nigdy wcześniej nie
był tak aktualny. Choćby tempo
życia, cynizm, nachalna promocja konsumpcji i spektakularnych
sukcesów, kłócą się z wartościami przekazywanymi w morałach
bajek jak szlachetność, mądrość,
odwaga, prawdomówność. Młode
osoby poddawane są niespotykanej dotąd presji. Jeśli w Twoim (tak
Twoim!) otoczeniu znajduje się
ktoś, kto nagle zamkną się w sobie,
przestał o siebie dbać, wspomniał
choćby przelotnie, że jest mu źle reaguj. Natomiast jeśli czujesz się
gorzej, dawne przyjemności przestały sprawiać Ci radość, z trudem
przychodzą najprostsze czynności, a przygnębienie i wypalenie
utrzymują się od dłuższego czasu
- walcz. Nie bój się o tym mówić.
Nie bój się prosić o pomoc. Bezpłatne wsparcie otrzymasz choćby
pod numerem telefonu 800 70 22
22. Nie poddawaj się, bo Twoje życie jest cenne. Drugiej osoby, takiej
jak Ty, nie ma na tej Ziemi.
Marcin Dębko

OŚA-V.6740.4.1.2019
Powiat Sokólski

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z 28 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. Kpa (Dz.
U. 2018r., poz. 2096 ze zm.) Starosta Sokólski informuje, że w dniu 25 marca 2019 na
wniosek Wójta Gminy Kuźnica z siedzibą Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123
Kuźnica z dn. 08 lutego 2019r. (zmienionego w dn. 26 lutego 2019r.) dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1264B
na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo wraz z przebudową przejazdu kolejowego oraz rozbiórką i budową elektroenergetycznej nN 0,4kV
oraz kablowej nN 0,4kV”. Inwestycja będzie realizowana na działkach położonych w
jednostce ewid. 201105_2 Kuźnica, na działkach o nr geod.:Obręb ewid. 0031 WOŁKUSZ:64 – działka stanowiąca istniejący obecnie pas drogowy drogi powiatowej nr
1264B, 63 i 240 stanowiące istniejący pas obecnie pas drogi gminnej, 41/2 (powstała
w wyniku podziału działki macierzystej o nr geod. 41), 65/2 (powst. w wyniku podz.
dział. macierz. o nr geod. 65), 78/2 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod.
78), 80/2 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 80), 81/2 (powst. w wyn.
podz. dział. macierz. o nr geod. 81), 82/2 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr
geod. 82), 119/2 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 119), 253/1 (powst.
w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 253), Obręb ewid. 0017 ŁOSOŚNA WIELKA:
173 i 174 działki stanowiące istniejący obecnie pas drogowy drogi powiatowej nr
1264B, 79/3 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 79/1), 80/2, 80/3 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 80/1), 81/4 (powst. w wyn. podz. dział.
macierz. o nr geod. 81/3), 84/2 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 84),
85/2, 85/3 i 85/4 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 85), 135/2 (powst. w
wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 135), Obręb ewid. 0007 CZUPRYNOWO: 10 i
35 działki stanowiące istniejący obecnie pas drogowy drogi powiatowej nr 1264B, 53
i 59 stanowiące istniejący pas obecnie pas drogi gminnej, 38/2 (powst. w wyn. Podz.
dział. macierz. o nr geod. 38), 40/2 (powst. w wyniku podz. dział. macierz. o nr geod.
40),39/2 (powst. w wyniku podz. dział. macierz. o nr geod. 39), 41/2 (powst. w wyn.
podz. dział. macierz. o nr geod. 41),42/2 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr
geod. 42), 43/2 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 43), 44/2 (powst. w
wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 44), 45/2 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o
nr geod. 45), 46/2 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 46), 47/2 (powst. w
wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 47), 48/2 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o
nr geod. 48), 49/2 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 49), 50/2 (powst. w
wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 50), 51/2 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o
nr geod. 51), 52/2 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 52), 54/2 (powst. w
wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 54), 155/1 (powst. w wyn. podz. dział. macierz.
o nr geod. 155), 312/5 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 312/2), 312/3
(powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 312/1), 313/1 (powst. w wyn. podz.
dział. macierz. o nr geod. 313), 314/1 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod.
314), 315/1 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr geod. 315), 338/1 (powst. w wyn.
podz. dział. macierz. o nr geod. 338), 311/1 (powst. w wyn. podz. dział. macierz. o nr
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geod. 311), Zakres robót budowlanych obejmuje: rozbudowę drogi powiatowej nr 1264B
na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo, budowę zatoki
autobusowej, budowę zjazdów na drogi boczne i przyległe tereny, przebudowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 6 Sokółka – Kuźnica Białostocka,
rozbiórkę i budowę elektroenergetycznej kolidującej linii napowietrznej i kablowej. Kategoria obiektu: IV- elementy dróg publicznych, XXV- drogi, XXVI – sieci
Działka o nr geod. 53 położona w obrębie geod. Czuprynowo, w całości staje się
własnością Powiatu Sokólskiego. Działki powstałe z podziału, planowane do przejęcia
pod drogę powiatową 1264B, stają się własnością Powiatu Sokólskiego z dniem, gdy
decyzja Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się
ostateczna. Postępowanie admin. 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 KPA 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 dn.: 1. doręczenia
zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17, 2. doręczenia postanowienia
o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo 3. 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. Niniejszej
decyzji zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na
uzasadniony interes społeczny. Strony 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. Kpa, 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 Gminy Kuźnica, w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
a także w prasie lokalnej, które nastąpi w dniu 29 marca 2019r. Starosta Sokólski
Piotr Rećko

29 marca 2019 r.
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Dąbrowa Białostocka

DOBRE STRONY POWIATU

Sesja Rady Miejskiej
26 marca odbyła się VI sesja
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Radni podjęli uchwały
związane m.in. ze zmianami w
budżecie, emisją obligacji, programem opieki nad zwierzętami
oraz udzieleniem bonifikaty na
przekształcenie prawa użytko-

wania wieczystego w prawo własności. Na sesji obecny był Starosta Sokólski Piotr Rećko, który
udzielał odpowiedzi na pytania
odnośnie realizacji projektów na
budowę dróg powiatowych na terenie gminy. Radni i sołtysi zgłaszali wnioski w sprawie napraw

i równania dróg gminnych. Na
sesji zostały wręczone również
stypendia Burmistrza Dąbrowy
Białostockiej dla uzdolnionych
uczniów w dziedzinie nauki i
sportu ze Szkoły Podstawowej w
Dąbrowie Białostockiej.
Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.

Eliminacje Gminne XXVII
Wojewódzkiego Festiwalu
Piosenki Przedszkolaków
„MAMA, TATA i JA ”

Zapraszamy rodziców, dziadków, znajomych, sąsiadów i
wszystkich, którzy chcą obejrzeć młodych wokalistów.

Muzyczna uczta w SP
27 marca do Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej
zawitali szczególni goście. Byli
to przedstawiciele Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia

z Sokółki. Dyrektor Dariusz J.
Drewnowski zaprosił do wysłuchania prezentacji muzycznych,
przygotowanych przez nauczycieli i uczniów. W ich wykona-

niu usłyszeliśmy różnorodne
utwory, m.in. „Sonatina” Janiny
Garści, melodii amerykańskiej
„Zuzanna”, melodii z filmu „Forest Gump” i „Piraci z Karaibów”,
„Musette” J.S. Bacha, „Waltz for
Emily” James`a Rae czy tematu z
bajki „Bingo”. Utwory były wykonywane na skrzypcach, waltorni,
flecie poprzecznym, akordeonie,
pianinie i saksofonie. Każdy ze
słuchaczy był pod ogromnym
wrażeniem. Było to krótkie, ale
niesamowite przeżycie.
Materiał: Katarzyna Mojżyk

Dzień Patrona Szkoły
W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki obchodzono Dzień Patrona Szkoły.
Na początku powitała wszystkich dyrektor
Małgorzata Andronik, następnie klasa VIIc
pod kierunkiem pani Barbary Silwonik i
Magdaleny Szymańskiej przygotowała montaż słowno-muzyczny. Uczniowie przedstawili scenę przysięgi Tadeusza Kościuszki na
krakowskim rynku. Po zakończeniu części
artystycznej rozdano nagrody uczniom biorącym udział w konkursach związanych z
postacią Tadeusza Kościuszki. Swoją obecnością zaszczycili nas burmistrz Dąbrowy
Białostockiej Artur Gajlewicz, sekretarz gminy Leszek Kiejko i ksiądz proboszcz Wacław
Lewkowicz. Tekst: M.Szymańska, fot.: J.Olechno
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Pokaz sprzętu wojskowego
w ramach rocznicy wstąpienia Polski do NATO

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza na spotkanie
połączone z prezentacją sprzętu wojskowego, które ma na celu upamiętnienie 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO - 5 kwietnia, w godz.
13:00-15:00, na targowisku miejskim w Dąbrowie Biał. (ul. Sportowa).
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Srebro i brąz
na MP Juniorów
U-18

Dali z siebie wszystko!
20 marca zawodnicy KS „Sokół” Olimpiad Specjalnych wzięli
udział w X Podlaskim Dniu Treningowym Programu Treningu
Aktywności Motorycznej MATP
Olimpiad Specjalnych.
Niecodzienne wydarzenie
sportowe zorganizowane przez
KS „Kormorany” odbyło się w
hali sportowej SP 4 w Augustowie.
Naszą placówkę reprezentowali:
Kamila z kl. III GU, Klaudia z kl.
III GU, Aneta z kl. VII SPU oraz
Paweł z kl. VIII SPU. Wszyscy
uczestnicy byli dzielni w swym
wysiłku, niepowtarzalni i wspaniali…
Program MATP (Motor Activities Training Program) to program rehabilitacyjno-treningowy
wykorzystujący wartości płynące
z systematycznej i konsekwentnej

pracy terapeutycznej dla osób,
które z różnych przyczyn nie
mogą brać udziału w oficjalnych
dyscyplinach sportu Olimpiad
Specjalnych, u których z niepełnosprawnością intelektualną
współistnieją zaburzenia aparatu
ruchu lub zaburzenia sensoryczne.
Zgodnie z filozofią programu konkurencje nie miały formy
współzawodnictwa. Zwycięzcami
tej szczególnej Olimpiady byli
wszyscy uczestnicy.
Do zawodów przygotowywały i opiekę nad zawodnikami
sprawowały panie Elżbieta Margielewicz i Zuzanna Szarkowska-Czeczko.
tekst: E. Margielewicz,
Przewodnicząca KS „Sokół” OS

KUŹNICA: Witaj Wiosno!
21 marca wesoły, rozśpiewany i wielobarwny korowód w
balonowych kwiatach na głowie
oraz w wiosennym „makijażu”
przegonił Zimę i witał Wiosnę
gromkim zawołaniem: ,,Witaj
Wiosno, piękna i radosna!''. Pie-

czone na ognisku kiełbaski oraz
pokaz wielkich baniek mydlanych
zapoczątkowały sezon zabaw plenerowych organizowanych przez
GOKiS w Kuźnicy.
Tekst na podst.:
E. Rapiej, GOKiS w Kuźnicy

Zdobywali punkty i znakomicie
się bawili - Turniej bowlingowy
22 marca grupa uczniów
w składzie: Zosia, Kamil, Kasia
oraz Agnieszka, Mateusz, Tomek
reprezentowała nasz Ośrodek w
VII Integracyjnym Turnieju Bowlingowym w Suwałkach, zorganizowanym przez suwalską Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę
Podstawową „Bajka”. Dla części
z nich były to pierwsze kroki na
torze dla bowlingu, mimo to dali
z siebie wszystko, aby tocząc kulę
zbić maksymalną liczbę kręgli.
Rzuty były różne, niektóre strącały 2 kręgle - a inne sprawiały, że
od razu padały wszystkie. Techniki toczenia również różniły się od

siebie. Jednak najważniejsze było
to, że wszyscy zdobywali punkty,
znakomicie się bawili, na ich buziach gościł uśmiech i mogli nawiązać nowe znajomości. Każdy
uczestnik turnieju zdobył medal
za udział, dyplom i nagrodę. Drużynowo otrzymaliśmy piękny puchar. Uczniowie byli pod opieką
p. Doroty Kozaczyńskiej oraz p.
Zuzanny Szarkowskiej-Czeczko.
NTSP „Bajce” serdecznie dziękujemy za fantastyczne przyjęcie, rewelacyjną atmosferę oraz pyszną
pizzę.

Kamil Kirpsza UKS Boxing
Sokółka wraca z Konina jako Vice
Mistrz Polski Juniorów U-18.
Kamil stoczył na Mistrzostwach
cztery trudne i ciężkie pojedynki
i dopiero w finale musiał poczuć
goryczy porażki. Mimo wszystko duma nas rozpiera i jesteśmy
szczęśliwi, że srebrny medal trafił
na Sokólszczyznę! Juliusz Ignatowicz UKS Boxing Sokółka został
brązowym medalistą Mistrzostw
Polski Juniorów U-18.
źródło: FB UKS Boxing

Tekst na podst. SOSW w Sokółce

Gala SKK Sokół podsumowująca sezon
W Karczmie „Pod Sokołem”
odbyła się gala kolarska podsumowująca sezon 2018 Sokólskiego
Klubu Kolarskiego „Sokół”. Była
to okazja by podziękować tym
wszystkim. którzy angażują się
w rozwój sokólskiego kolarstwa
- sponsorom, rodzicom i samym
zawodnikom. Młodzi adepci kolarstwa ścigali się na zawodach w

wielu miejscach w Polsce. Wiele
razy stawali na podium imprez
krajowych i wojewódzkich. „Startowaliśmy w Olecku, Kalinowie,
na Tour de Pologne amatorów,
braliśmy udział w wyścigach z
cyklu Maratonów Kresowych czy
Mazury MTB. Byliśmy również
na Pucharze Polski w kolarstwie
przełajowym, rywalizowaliśmy

również na profesjonalnym torze
kolarskim w Pruszkowie” - mówił
Mariusz Bykowski, prezes SKK
Sokół. Przypomnijmy, SKK Sokół
powstał w 2015 r. i jest współorganizatorem jednej z największych
imprez kolarskich w regionie Memoriału im. Stanisława Kirpszy oraz zawodów dla najmłodszych - Czwartków Kolarskich.
Materiał: Maciej Białobłocki

Dyżury Aptek w Sokółce

29.03. Apteka Na Białostockiej Nowa Farmacja ul. Białostocka 8/10 lok. 1 tel. 85 711 24 62, 30.03 Apteka ,,Melissa" ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14, 31.03 Apteka,,
Pharmacia” ul. Białostocka 128 tel. 85 307 04 34, 01.04 ,,Arnika” Os. Zielone 3 tel. 85 711 95 80, 02.04. Apteka ,,Dbam o Zdrowie”, Pl. Kościuszki 17, tel. 736 697 812, 03.04. Apteka ,,Cefarm 36,6” ul. 1
Maja 17 tel. 85 711 23 86, 04.04. Apteka ,,Bliska Samoobsługowa” ul. Grodzieńska 6A tel. 85 711 52 34
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Festiwal i Hubaliki w ZSR dofinansowane

SP 2 z wizytą
w „Zawodówce”

Pomiędzy Powiatem Sokólskim
reprezentowanym
przez Starostę Sokólskiego
Piotra Rećko a Zespołem Szkół
Rolniczych im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce
reprezentowanym przez Dyrektor Annę D. Cilulko zostały
podpisane porozumienia, których przedmiotem było dofinansowanie z budżetu Powiatu
„Powiatowego Festiwalu Pieśni
i Poezji Patriotycznej” oraz
szkolnego projektu pt. „Hubaliki”. A.Sielewicz

SKK Sokół rozpoczyna sezon
W zeszły weekend kolarze z
SKK pojechali do Międzyrzeca Podl. na pierwszy w tym
sezonie wyścig MTB z serii
Maratonów Kresowych. „Pierwsze
wczesnowiosenne zawody, na które
wybrało się tylko czworo zawodników
z rodzicami. Pozostali kolarze potrzebują
jeszcze kilka cykli treningowych, aby być
gotowym do ścigania.” - mówił Piotr Kirpsza,
trener zawodników z SKK Sokół.
Najlepszą pozycję osiągnął Jaś Kaźmierowski,
który był 1. w klasyfikacji generalnej dystansu
„Mini” (7 km) oraz w swojej kategorii. O
kilka setnych sekundy pokonał konkurenta
z Litwy i założył na szyję złoty krążek. Jako
pierwsza w swojej kategorii wiekowej na
metę przyjechała również Nikola Gliniecka. Na dystansie „Fit” (14km) ścigał
się Kacper Trochim, który wywalczył 5.
msc. w kategorii wiekowej „Młodzik”.
Na dystansie „Półmaraton” (31 km)
rywalizował zaś Dawid Żygieło, który w
kategorii „Junior młodszy” uplasował się na
6. pozycji.
tekst na podst.: M. Bykowski

GRAND PRIX POLSKI W TAEKWON-DO ITF
18 marca Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej
w Sokółce odwiedziła młodzież
z klasy III Gimnazjum ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Sokółce pod
opieką pani Katarzyny Narbutt.
Uczniowie zostali przywitani
przez dyrektora Grzegorza Zalewskiego, a następnie zapoznani
przez wicedyrektora szkoły, Lecha Czarnowicza i panią Anetę
Tymińską z projektami unijnymi
realizowanymi przez szkołę we
Włoszech i na Malcie oraz z zajęciami w ramach projektu "Kompetentni i wykwalifikowani" realizowanego przez Powiat Sokólski.
Następnie uczniowie udali się
do Pracowni Ćwiczeń Technicznych, gdzie kierownik Mirosław Wojciech Osial zapoznał
uczniów z możliwościami kształcenia praktycznego naszej szkoły
i oprowadził ich po pracowniach,
w których nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne wykonując różne elementy metalowe
na maszynach będących na wyposażeniu pracowni. Pan Jerzy
Szymaniuk zaprezentował działanie programów komputerowych
uruchamianej pracowni obrabiarek typu CNC (obrabiarek sterowanych numerycznie). Na koniec
odwiedzin uczniowie weszli do
pracowni fryzjersko-kosmetycznej, gdzie panie Elwira Zabłocka
i Karolina Roszkowska zapoznały ich z profilem fryzjersko-kosmetycznym szkoły, a następnie
goście własnoręcznie wykonali z
materiałów ekologicznych kule
kąpielowe i skorzystali z wybranych zabiegów fryzjerskich.
Tekst na podst. ZSZ w Sokółce
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22.-24.03. w Glubczycach odbyła się Grand Prix Polski w taekwon-do ITF. Turniej stanowił drugą eliminację do Mistrzostw Polski Seniorów, a przy okazji ostateczną weryfikację dla kadrowiczów.
Dobra postawa zawodników zaowocowała ośmioma medalami. Złoty medal zdobył Hubert Mackało
w walkach juniorów do 62 kg stopni uczniowskich, srebrne medale: Krzysztof Boguszewski w walkach
juniorów pow. 75 kg stopni uczniowskich, Marta Mysur w układach formalnych seniorek stopni III-IV
DAN; brązowe medale: Karolina Budnik w walkach seniorek do 50 kg, Martyna Pietrzeniec w układach formalnych seniorek stopni III-IV DAN, Paweł Majewski w walkach juniorów do 62 kg stopni
uczniowskich, Marta Mysur w technikach specjalnych seniorek, Martyna Pietrzeniec i Karolina Budnik
w walce aranżowanej Seniorów. Dziękujemy za poświęcony czas niezastąpionemu Panu Januszowi Bielawskiemu. Nasz start w Głubczycach został sfinansowany ze środków otrzymanych z Gminy Dąbrowa
Białostocka. CSA

galeria
JEDENKADR
Wiosna

fot. Marcin Pogorzelski

Twórz z nami Galerię

Wyślij swoją fotografię
o dowolnej tematyce
redakcja@infosokolka.pl

prawdziwe

prawdziwk
Na wnuczka,
na policjanta, na zawał
Wiecie, że jak się posoli piwo, to można je
wypić nawet bez wykrzywiania się? Ten alchemiczny sekret zdradził mi mój przyjaciel
Kotlet, który odziedziczył talenty po swoim
dziadku. Pewne tendencje do zła również.
Dziadek zapisał we wspomnieniach wielu
ludzi emocjonalne blizny. Przyznać jednak
należy, że szczególnie w ostatnich latach,
emeryt ma mniejsze tendencje do zła. Kotlet
jeszcze szybciej zaczął grać po „jasnej stronie”. Nie wystarczająco szybko, żebym nie
odkrył jego mrocznej połowy.
Odkryłem ją, gdy siedzieliśmy w barze, przy
piwie. Moją uwagę zwróciło jego zachowanie.
Rozglądał się w napięciu, jakby się obawiał
jakiegoś niespodziewanego ciosu.
- Kotlet, co się stało? Piana z piwa ci uszami
poszła, czy co? Wiercisz się jak cholera.
- Wiesz… - wybąkał – Kiedyś to miejsce obrabowałem.
Piwo poszło mi nosem.
-Ty? – nie mogłem wierzyć – Nie, niemożliwe.
-To było jeszcze w liceum.
- Barman jest ten sam, pamiętałby ciebie. No
chyba, że wszedłeś w kominiarce.
- Nie musiałem mieć ani kominiarki ani pistoletu – odparł posępnie – wystarczy jakaś
musująca multiwitamina.
- Pierwszy raz słyszę, żeby można było obrabować miejsce za pomocą multiwitaminy.
- Robiłem tak, póki Dziadek tego nie odkrył.
Tak zlał mnie pasem, że do dziś czasami mi
tyłek boli.
- Ale miałeś wtedy osiemnaście lat, prawda?
- Myślisz, że dziadkowy pas odróżnia tyłki?
Jemu to wszystko jedno było – skrzywił się.
- No dobra… ale jakim cudem to robiłeś?
- Wchodziłem do środka, pakowałem tabletkę do ust i czekałem aż pójdzie piana. Potem
padałem na ziemię i symulowałem drgawki.
- Ach – powoli się domyślałem, do czego
zmierza historia.
- No właśnie. Scenariusz zawsze był taki sam.
Ludzie widząc osobę potrzebującej pierwszej
pomocy uciekali. W ciągu paru sekund każde miejsce, które obrabowywałem było puste. Można było się spokojnie zająć kasami,
zabrać pamiątkową szklankę czy jakiś inny
bibelot… Potem spokojnie się wychodziło.
Pomysł tylko ryzykowny, bo jeśli już się jest
na podłodze, to uciekający ludzie mogą zadeptać.
- No cóż, to chyba dobrze, że przestałeś to
robić.
- Teraz, to już sam nie wiem – westchnął –
może powinienem do tego wrócić.
Zdziwiłem się. Mój przyjaciel wskazał metalową skrzyneczkę wiszącą na ścianie.
- Każde miejsce, które obrabowałem zyskiwało po pewnym czasie apteczkę, plan ewakuacji, gaśnice prochowe… „Jam jest z tej siły
cząstką drobną, co zawsze złego chce i zawsze
sprawia dobro” – zacytował klasyka i wrócił
do pilnowania swego piwa, kradnąc tym razem drobny skrawek strony nowego wydania
gazety…
Kamyk

INFO Sokółka nr 148/2019

Udane starty narciarek na MP SZS
15-17 marca SkiTeam Sokółka (SP Malawicze, SP St. Kamionka
i SP 1 Sokółka) w 9-osob. składzie
uczestniczyła w Mistrzostwach
Polski Szkolnego Związku Sportowego w biegach narciarskich,
które rozegrano w Białce Tatrzańskiej. Na zawodach rywalizowało
blisko 400 najlepszych narciarzy
w kraju ze szkół sportowych i
mistrzostwa sportowego w rocznikach od 2009 i młodsi do 2003.
Zawody odbyły się przy bardzo
dobrych warunkach śniegowych
w temp. powietrza plus kilku stopni Celsjusza. Narciarskie zmagania mające na celu wyłonienie mistrzów narciarskich we wszystkich
kategoriach wiekowych odbyły się
stylem klasycznym, jak i dowolnym na dystansach 1 km - 5 km,
a liczba startujących zawodniczek
wahała się od 20 do 40 w każdym
roczniku.
Bardzo dobrze wypadły nasze zawodniczki w biegu techniką
dowolną. Najlepiej pobiegła Ela
Łowczecka (Malawicze), która w
kl. VI wywalczyła sobie w biegu
na 3 km 12 msc.; Kasia Rećko (St.
Kamionka) zajęła 18. lokatę. W
najmłodszych kategoriach Maria
Borys uklasyfikowała się na 17.
msc., Oliwia Borys była 20. zaś

Kornelia Kiszkiel powalczyła o
38. lokatę. W kategorii dziewcząt
starszych - kl VII, najlepiej pobiegła Magdalena Ignatowicz, która
toczyła zacięty bój o 15. msc. w
rankingu MP, Zuzanna Czabatorowicz uklasyfikowała się na 20.
msc. Natomiast w kategorii kl.
VIII również dobrze pobiegła Julka Zajczyk, która na dystansie 5
km powalczyła o 20. msc. wśród
najlepszych narciarek w Polsce.
Wyjazd na Mistrzostwa do
Białki Tatrzańskiej był możliwy
dzięki finansowemu wsparciu
UM w Sokółce, Burmistrz Sokółki oraz Radnego RM w Sokółce
Karola Puszko, za co zawodniczki
i trener SkiTeam Sokółka serdecznie dziękują.
Osiągnięte wyniki są zasługą ciężkiej pracy zawodniczek
na treningach, obozach letnich,
zimowych, licznych startach narciarskich i treningach. Jednak zasób posiadanych środków finansowych, sprzętu narciarskiego
startowego jak i zasób jakościowy
smarów narciarskich przygotowujących do walki o tytuły mistrzowskie w znaczący sposób
uniemożliwia rywalizację z najlepszymi w kraju. Pomimo tego
zawodniczki SkiTeamu Sokółka

należą do ścisłego grona najlepszych narciarek na Podlasiu. Na
podstawie rankingu ogłoszonego przez POZN w Białymstoku
uwzględniający wszystkie starty
w ramach PLN 2019 - tytuł mistrzowski zdobyły 4 nasze zawodniczki: Oliwia Borys (2009
i młodsi), Elżbieta Łowczecka
(2005-06), Julia Zajczyk (200403) oraz Natalia Fiedorec (Open).
Tytułem wicemistrza może poszczycić się Monika Szomko
(Open), natomiast zaszczytne 3.
miejsca w rankingu POZN przypadło Magdalenie Ignatowicz
(2005-06), Weronice Czeremsze
(2004-03) oraz Wioli Mozolewskiej (Open). Pozostałe narciarki
SkiTeamu Sokółka sklasyfikowano na dalszych ale dobrych pozycjach: Zuzia Czabatorowicz - 4.
(2005-06), Paulina Kucharewicz
– 4. (Open), Ewelina Czabatorowicz – 7. (Open), Maria Borys 7. (2007-08), Weronika Reszuta
– 8. (2005-06), Kamila Rećko – 8.
(2003-04), Kornelia Kiszkiel – 15.
(2007-08) oraz Kasia Rećko – 18.
(2005-06).
Brawo wszystkim sokólskim
narciarkom za sportową walkę i
promocję swoich szkół, klubów
oraz Sokółki.
Tekst na podst.:
Piotr Zaręba, trener narciarek

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

SIŁOWNIA ZS w Sokółce
ul. A. Mickiewicza 11

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

III LIGA FUTSALU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
20.03. w hali sportowej w Sokółce został
rozegrany turniej, w którym uczestniczyły
reprezentacje: ZSR w Sokółce (organizator),
ZSZ w Sokółce, ZSR Ostrożany, ZS CKR
Rudka.
Reprezentacja ZSR w Sokółce: Jakub,
Reducha, Kacper Aniśko (strzelec bramek),
Norbert Gałęzki, Maciej Greś, Krystian Halicki, Kacper Kaźmierczak, Jakub Łysik, Jan
Szustakiewicz, Rafał Wróblewski, Paweł Wysztygiel, Kamil Żurkowski, Mateusz Sadkowski.
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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”
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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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