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Ciepłych, prawdziwie rodzinnych
i radosnych Świąt Wielkanocnych
oraz serdecznych spotkań
przy świątecznym, pełnym
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Radosnego świętowania,
i pyszności na stole
życzy INFO Załoga

życzą
Starosta Sokólski Piotr Rećko
wraz z Wicestarostą Bożeną Jelską-Jaroś,
Zarządem Powiatu Sokólskiego
oraz Przewodniczący Rady
Krzysztof Krasiński
wraz z Radą Powiatu Sokólskiego

Oj, było fajno!

O tradycjach
wielkanocnych
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Motocyklem przez Białoruś
9 kwietnia Biblioteka Publiczna w Sokółce po raz kolejny
gościła w swoich progach turystę
motocyklowego - Wojciecha Haponika.
Pan Wojciech na przestrzeni
wielu lat trwającej podróżniczej
pasji zwiedził dużo ciekawych
miejsc, w tym odbył kilka podróży na Białoruś. Fotorelację z
trzech wypraw mieli okazję obejrzeć goście sokólskiej biblioteki
we wtorkowe popołudnie.
To właśnie Białoruś jest najmniej znanym i najrzadziej
odwiedzanym przez Polaków
państwem spośród naszych sąsiadów. Główną tego przyczyną
jest między innymi stereotypowe
i wybiórcze przedstawianie kraju

w mediach. Okazuje się jednak,
że Białoruś to region bogaty w
piękną przyrodę, z wartymi obejrzenia zabytkami oraz życzliwymi
i gościnnymi mieszkańcami. Pan
Wojtek opowiedział wiele zabawnych anegdot ze swoich podróży,
pokazał ciekawe zdjęcia zabytków, miejsc wartych odwiedzenia i przekonywał, że Białoruś to
kraj zdecydowanie zasługujący na
bliższe poznanie.
Pan Wojtek zdradził również temat kolejnego spotkania
w sokólskiej bibliotece. Będzie to
relacja z podroży do Tajlandii, na
którą już teraz serdecznie zapraszamy.
Ewelina Kaźmierowicz,
Biblioteka Publiczna w Sokółce

Nigiri, hosomaki, futomaki...
10 kwietnia w Zespole Szkół
Rolniczych w Sokółce odbył się
profesjonalny kurs sushi. Uczniowie poznali klimat niezwykłej
kultury japońskiej. Krzysztof Giżewski - sushi master przeniósł
nas na 4 godziny do kraju Kwitnącej Wiśni, gdzie podzielił się
wiedzą zdobytą podczas wieloletniej przygody z sushi. W czasie
kursu poznaliśmy historię tej najsmaczniejszej potrawy świata, porozmawialiśmy o ryżu, który jest
sercem sushi, dowiedzieliśmy się
z czym przygotować tradycyjne

sushi oraz jak je podać. Szef kuchni z restauracji KOKU Sushi część
teoretyczną umiejętnie połączył z
częścią praktyczną, w czasie której każdy przygotował tradycyjne
nigiri, hosomaki, futomaki oraz
uramaki, stanowiące fantastyczny
posiłek.
Źródło: FB Foto: Zespół Szkół
Rolniczych im. mjr Henryka
Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce,
fot. T. Otoka,

Nowe książki w bibliotece SOSW
Powiat Sokólski pozyskał dotację w wysokości 2 480 zł z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce w ramach „Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020
organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie
rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych”.
Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, w szczególności lektur szkolnych. Wybór książek będzie
uwzględniał potrzeby i zainteresowania wszystkich uczniów szkoły.
Szkoła podejmie działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz umożliwi wypożyczanie książek uczniom na okres ferii zimowych i letnich. Tekst: M.Świrydowicz, fot.: pixabay.com/pl//Samueles

Oj, było fajno!
W każdej chacie były
krosna, trzeba było tkać,
trzeba było pobielić mieszkania wapnieju, okna umyć.
W Wielki Czwartek, Piątek
i w Sobotę - trzeba było iść
do kościoła, a w sobotę chleb
piekli i bułki, jajka krasili, w
łupinach cebuli - kraszalu.
W Wielki Czwartek szło się
do rowu i obmywało się oczy,
żeby oczyścić się, woda była
czyściutka i dużo było wody.
Najpierw sprzątali chałupy i słomę z łóżka zmieniali
- siennikie. W sobotę święconkę nieśli święcić w dużych
koszach. My zawsze na drugi
dzień świąt szli po wałaczonno* do chrzestnej. Chrzestna
jajek przyniesie – oj było fajno! A ja, jak juz za mąż poszłam, miałam 5 chrześniaków, mój nieboszczyk mąż - 3,
to farbowałam i po 100 jajek.
WŁADYSŁAWA
Dawało się chrześniakom po
10-15-20. A nafarbuj tyla ja- WORONOWICZ
jek! Potem to jeszcze dawali
94 lata, całe życie spędziła
chrześniakom bułki kawałek
- pieroga, najlepszego we wsi w Minkowcach
piekła śp. Malwina, moja siostra, cukierkow też dawali. Na
przyjeżdżał. Wracali i śniadanie
Wielkanoc, na drugi dzień chobyło, i wodą święconą trzeba było
dzili i hałokali**. Dla panienek
wszystko poświęcić, stodołu…
śpiewało się Kanapielku***. A
chleł, oborę. A przed Wielkanocą
tym, co hałokali też dawało się jajbył post, świniobicie i była wanna
ka. Stanie pięć hałokalników pod
galarety, gotowało się białą kiełoknem: „Niech będzie pochwalony
basę z pęcakiem – a na to się czeJezus Chrystus” i „Wesoły nam dziś
kało…, bo bardzo się pościło. Była
dzień nastał!” W Wielkanoc do kosalona szynka – bo zamrażarki nie
ścioła szli na piechotę, na szóstą,
było i całą się piekło przy chlebie. A
najpierw do Odelska, później do
jaka była smaczna, a teraz, ehh…
Szudziałowa, później do nas, do
Na drugi dzień świąt - szło się do
Minkowiec ksiądz Gulbinowicz

kościoła - jak w niedzielu. I trzeci
dzień świąt był, i my świętowali.
Dziatulki moje, ile dzieci było kiedyś, jak wszystko zmieniło
się…
*włóczenno (wałaczonno,
włóczebne) – podarunek,
który na drugi dzień Wielkanocy rodzice chrzestni
dają swoim chrześniakom.Dawniej był to zazwyczaj węzełek z białego
płótna, w którym były
obowiązkowo malowane
jaja , pieróg (zwykłe ciasto drożdżowe), kawałek
„lepszego” ciasta, słodycze i ewentualnie prezent
rzeczowy. Chrześniak był
odpowiednio przyjmowany, stosownie do wieku i z
należną atencją. Z kolei na
rodzica chrzestnego najczęściej starano się wybrać
osobę o wyższej pozycji w
społeczności, co miało zapewnić rodzinie i dziecku
prestiż, a także wsparcie
materialne.
**hałokać (krzyczeć, śpiewać) - zwyczaj chodzenia
mężczyzn, wieczorem 2. dnia
świąt po wsi ze śpiewem i
życzeniami; odwiedzony gospodarz płacił hałokalnikom
lub dawał jajka czy kiełbasę, na
poczet przyszłej biesiady.
***konopielka - rodzaj pieśni ludowej o charakterze życzeniowo-zalotnym śpiewanej pannom w
trakcie wiosennego obchodu przy
akompaniamencie instrumentu.
Z Konopielką chodzili wyłącznie
mężczyźni, zazwyczaj kawalerowie, ale też i żonaci, którzy tworzyli tzw. kompanie.
Materiał: I.Woronowicz, A.Tumiel

Wielki Czwartek, ważny dzień w życiu Kościoła, ale także każdego Kapłana
i każdego wiernego, pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów
Kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.
Z tej okazji wszystkim KAPŁANOM składamy serdeczne podziękowania
za pełnioną posługę i za głoszone Słowo oraz życzymy, by dalej dzielili się wiarą
oraz żeby wspierali nas, parafian, w szukaniu swojego, życiowego powołania
Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Wicestarostą Bożeną Jelską-Jaroś,
Zarządem Powiatu Sokólskiego
oraz Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński wraz z Radą Powiatu Sokólskiego
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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.

seria:

tencji społecznych, które kształtujemy przy nauce języka np. współpraca w grupie, planowanie rozwoju
zawodowego, mediacje i negocjacje,
wyrażanie i uzasadnianie opinii,
bezpieczne używanie internetu czy
też racjonalne żywienie i dbanie o
zdrowie.

Na temat zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z
języka angielskiego, prowadzonych w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”,
rozmawialiśmy z prowadzącymi je paniami Małgorzatą Karczewską i Martą Gniedziejko
oraz uczestnikami - uczniami
klas II, III i IV Technikum w
Suchowoli.
Pani Profesor, proszę nam opowiedzieć o formule zajęć.

Zajęcia prowadzimy 2 razy w
tygodniu po 45 min. Naszym głównym celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych, czyli w nauce
języka obcego jest to nauka słownictwa i doskonalenie umiejętności
komunikacji. Zajęcia prowadzimy
z wykorzystaniem multimedialnej
platformy do nauki słownictwa, w
ten sposób uczniowie mają możliwość przećwiczenia i wykorzystania zasobów słownictwa, wyrażeń
i zwrotów potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu. Ważne też
jest rozwijanie kluczowych kompe-

DawnaSokólszczyzna

W tym czasie funkcjonowała tu karczma i browar tak opisywane: „Karczma Ciemnianska z
drzewa ciosanego słomą kryta, do
sieni drzwi na biegunie, do izby
także na biegunie w niej okien
małych 4. Piec kaflany szary z gliny, komora w niej okienko małe
jedne. Drzwi do spiżarni i z niej
na tył budynku na biegunie dwoje. Pułap z tarcic, podłoga z gliny,
chlew do sieni przystawiony, do
niego wrota z dranic na biegunach”.
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Czyli takie zajęcia mogą okazać się
pomocne?
Nie tylko mogą lecz są pomocne! Uczniowie technikum mają
relatywnie mniej godzin języka angielskiego w porównaniu z licealistami a zdecydowana większość z
nich przystępuje do matury właśnie

Jak dziś wygląda stopień znajomości
jęz. angielskiego u młodzieży?
Bardzo różnie. Oczywiście
najwyższy poziom języka osiągają uczniowie, którzy realizują ten
przedmiot w rozszerzonym wymiarze godzin. Próbne matury przeprowadzone w naszej szkole pokazały,
że uczniowie z grupy rozszerzonej
mogą osiągnąć nawet 96% z matury na poziomie rozszerzonym. Przy
mniejszej ilości godzin z języka angielskiego w Technikum, poziom ten
jest oczywiście odpowiednio niższy.
Dlatego tego typu zajęcia pozwalają
w pewnym stopniu zniwelować te
niekorzystne różnice. Jednocześnie
obserwujemy, że młodzież bardzo
chętnie uczy się języka obcego, jeśli
ma możliwość jego praktycznego
zastosowania.
opr. PAZ

opr. Grzegorz Ryżewski*

Wieś CIEMNE

(gm. Suchowola) powstała w
XVIII wieku i w 1744 roku występowała w spisie wiosek należących do parafii chodorowskiej. Administracyjnie tereny te
do 1795 roku wchodziły w skład
Wielkiego Księstwa Litewskiego
połączonego z Koroną Polską
unią. Granica między obydwoma państwami, które stanowiły
Rzeczypospolitą Obojga Narodów, przebiegała przez wieki na
Biebrzy i Brzozówce. Granica
na Biebrzy przetrwała również
w okresie zaborów (oddzielała
Królestwo Polskie od Cesarstwa
Rosyjskiego).
W latach 80. XVIII wieku
wieś wchodziła w skład ekonomii grodzieńskiej i podporządkowana była dworowi kluczowemu w Ostrówku (klucz
ostrowiecki). Wówczas mieszkali tu następujący gospodarze
z rodzinami: Marcin Marciszel,
wdowa Jankowska, Wojciech
Żdaniuk, Wawrzyniec Szczepurko, dziesiętnik Sebastian
Parafianowicz, gajowy Jan Kukuć, Kazimierz Rodkiewicz,
morgowniczy Jan Świderski,
Franciszek Olszewski, Ludwik
Niedzwiecki, wdowa Walendziakowa, Dominik Smarzewski.

Jakie jest nastawienie uczniów?
Myślę że formuła zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK uatrakcyjnia zajęcia oraz aktywizuje uczniów
do nauki i praktycznego wykorzystania słownictwa. Ukierunkowujemy też uczniów na zadania matury
ustnej, pokazując im jak ćwiczone
słownictwo może być wykorzystane do realizacji zadań egzaminacyjnych - uczniowie bardzo chwalą
takie praktyczne podejście.

z języka angielskiego. Takie zajęcia
są dla nich solidną dawką wiedzy i
praktyki i budują w nich poczucie
pewności siebie oraz przyczyniają
się do lepszych wyników na egzaminie maturalnym. Dzięki takim programom i dofinansowaniu ze środków unijnych uczniowie naprawdę
mają szansę na częstszy kontakt z
językiem, na rozwój - jest to najlepsza inwestycja jaką mogą poczynić
na przyszłość.

„Browar stary z dylów słomą
kryty, do którego wrota na biegunie. Studnia z zrębem i żurawiem stara. Do tegoż [browaru]
słodownia słomą kryta z drzewa
ciosanego, piec i podłoga z gliny,
pułap z dylów, drzwi na biegunie”.
W 1784 roku pleban suchowolski opisując swoją parafię zapisał: „Ciemne wioska na zachód
słońca ku północy od kościoła,
więcej półtora mili, do klucza
ostrowieckiego należąca, nad
błotami rzeki Bobry usiedlona,
ma być przesiedlona do Domu-

radów”. Trudno powiedzieć z jakiego powodu miano wieś zlikwidować a mieszkańców osiedlić w
Domuratach. Sprawa jest do zbadania.
W XIX wieku wieś znalazła się początkowo pod zaborem
pruskim (1795-1807), a następnie rosyjskim – do 1915 roku.
W 2. połowie XIX wieku wchodziła w skład gminy Bagny z siedzibą w Domuratach, do której
należały następujące wsie: Bagny, Brukowo, Chlewisk Górny,
Chlewisk Dolny, Horodnianka,
Grymiaczki, Głęboczyzna, Grodzisk, Domuraty, Zwierzyniec
(Zwierzyniec Wielki) Zwierzany
(Zwierzyniec Mały), Czarnorzeczka – uroczysko, Lewki, Pięciowłóki, Kiersnówka, Grodzisk
– przysiółek, Kuderewszczyzna,
Czarnorzeczka – uroczysko,
Leszczany, Gajewo- uroczysko,
Laudańszczyzna, Leśniki, Małowista, Okopy, Olsza, Olszanka –
uroczysko, Bagno – przysiółek,
Podwugły, Dwugły – przysiółek,
Ciemne – uroczysko, Podhorodnianka, Żakle – uroczysko,
Podostrówek, Ostrówek, Trzyrzeczki. Chmielówka, Chmielniki, Jagłowo. Wśród miejscowości

niepaństwowych wymieniano:
Suchowola (obok miasta) ziemia kościelna, Grodzisk majątek Marii Dejsza, Grymiaczki
majątek Granata.
W 1866 roku było tu 12
domów, a przed I wojną światową 19 domów. Po odzyskaniu
niepodległości Ciemne (zwane
wówczas Ciemno) znalazło się
w województwie białostockim,
powiecie sokólskim i gminie
Suchowola. W 1921 roku naliczono tu 19 budynków mieszkalnych oraz 50 mężczyzn i 61
kobiet. Wszyscy deklarowali
narodowość polską i wiarę
rzymskokatolicką.
We wsi zachowało się
kilka ładnych, drewnianych
domów oraz urocza kapliczka.
Kapliczka została przeniesiona
w obecne miejsce (środek miejscowości) po II wojnie światowej. Wcześniej ustawiona była
za zabudowaniami wiejskimi.
Jest to typ kapliczki domkowej
występujący powszechnie na
terenach wzdłuż Biebrzy w XIX
wieku.
Uwagę zwraca też dom nr
7, wybudowany przez miejscowego cieślę w 1930 roku, bogato
zdobiony.

*Główny Specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

18 kwietnia 2019 r.

3

Otwarcie kładki turystycznej nad Biebrzą
We wtorek, 9 kwietnia, odbyło się uroczyste otwarcie kładki
turystycznej nad Biebrzą. Wzięli
w nim udział, m.in. Starosta Sokólski Piotr Rećko, Członek Zarządu Jerzy Białomyzy, Burmistrz
Dąbrowy Białostockiej Artur
Gajlewicz, Burmistrz Lipska Lech
Łępicki, Dyrektor Biebrzańskiego
Parku Narodowego Andrzej Grygoruk, pracownicy parku, duchowni a także sołtysi pobliskich
wsi.

„Mamy nadzieję, że będziemy mogli gościć turystów i sami
mieć godne warunki do wypoczynku. Cieszę się, że gmina Lipsk
jest współudziałowcem tej inwestycji. Kładka, chodź jeszcze nie
otwarta, już cieszy się dużym zainteresowaniem. O warunki bezpieczeństwa i czystość będziemy
musieli zadbać wspólnie. – mówił
Burmistrz Łępicki.

Trasa ma długość prawie 6
km (od Szuszalewa do Nowego
Lipska) z przeprawą przez rzekę
Biebrzę, stworzona została w ramach projektu „Ochrona siedlisk
mokradłowych Górnej Biebrzy”.
Na trasie znajduje się czatownia,
z której można także podziwiać
krajobraz.
Goście uroczystości mogli
przeprawić się promem na drugi
brzeg rzeki a także wykonać testowy spacer po kładce. K.Galej

Anna Markowa
„Śmierć”
Wyd. BKF 2016

Dosadny tytuł, prawda?
Śmierć ma wiele twarzy. Może
być opiekunką społeczną, wolontariuszką w szpitalu, przyjaciółką.
Żadna z nich nie jest przerażająca
i w niczym nie przypomina nagiej
czaszki ze średniowiecznych rycin. Nie znaczy to bynajmniej, że
wszystkie powyższe osoby są skrytobójcami, usiłującymi dyskretnie
przeprowadzić
podopiecznych
na drugą stronę Styksu. Śmierć w
ujęciu Anny Markowej jest ludz-

ka. Autorka przyobleka ponurego
kościeja w mięśnie, skórę, ciepłe
spojrzenie, pod którym znikają
puste oczodoły i uśmiech. W taki
sposób oswaja ponurą postać z
kosą. Czyżby w ostatnich latach
życia przygotowywała się na jej
spotkanie? „Śmierć” to zbiór piętnastu krótkich opowiadań. Ostatnich w dorobku pisarki, poetki,
dziennikarki. Umieranie stanowi
nieodłączną treść życia. Mimo to
spowite jest pewnym tabu. Tematu
śmierci nie porusza się w codziennych rozmowach. Funkcjonuje
ona na krawędzi świadomości.
Markowa mówi o niej otwarcie,
lecz bez patosu. Łamie konwencję grobowej powagi. Nie straszy
apokaliptyczną wizją. Na nic nerwowe pochrząkiwanie i uciekanie
wzrokiem. „Śmierć” to tajemnica
Poliszynela poddana otwartej dyskusji. Bo umieranie to naturalna
kolej rzeczy. Wyparcie nie zmieni
niczego w tej kwestii. Nie znaczy
to też, że rozmowa o przemijaniu
musi skończyć się paznokciami
obgryzionymi do krwi. Pozwala
ona wyprowadzić konsensus, bo
by godnie umrzeć trzeba nauczyć
się godnie żyć. Dręczy nas to, co
przemilczane.
Ucywilizowanie
nawet najtrudniejszych kwestii
pozwala nam zrzucić kajdany
lęku, by odetchnąć pełną piersią i
odważnie ruszyć przed siebie. I to
właśnie Markowa wykonała precyzyjnie. Patrząc w nocne niebo
zastanawiam się, która gwiazda
należy do niej.
Marcin Dębko

OGŁOSZENIE PŁATNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach
projektu „Wspieramy rodziny
zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje,
że od stycznia 2019 r. w ramach
projektu uczestnicy skorzystali z
takich form wsparcia jak:
– trening kompetencji emocjonalnych, gdzie rodzice będący
rodzinami zastępczymi poznają
sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami, zdobędą wiedzę na czym polega inteligencja
emocjonalna, dynamika uczuć,
rola emocji i uczuć, kontrolowa-

nie emocji, zauważanie swoich
potrzeb i umiejętności precyzyjnego ich wyrażania pojęciem odpowiedzialności za swoje emocje
– trening kompetencji rodzicielskich, który obejmuje podniesienie poziomu kompetencji
rodzicielskich oraz satysfakcji z
bycia rodzicem. Poprawa jakości
relacji dziecko - rodzic oraz relacji
na płaszczyźnie pokoleń, nabycie
umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie. Wsparcie rozwoju kompetencji rodzicielskich
i budowa umiejętności radzenia
sobie rodziców w sytuacjach wychowawczych, przejawy dyskryminacji w rodzinie - zagrożenia
– trening zastępowania agresji,
obejmuje metoda korygowania

agresywnych zachowań. Składa
się z 3 obszarów: trening umiejętności prospołecznych, trening
kontroli złości, trening zachowań
moralnych
– trening intelektualny, obejmuje rozwój kompetencji w zakresie
zapamiętywania, logicznego myślenia, trening szybkiego czytania, trening pamięci
– indywidualne poradnictwo
zawodowe, służy poprawie w
poruszaniu się na rynku pracy,
przygotowaniu
dokumentacji
aplikacyjnej, w sytuacji uzyskania
zatrudnienia, pomoc we wdrożeniu się w obowiązki pracownicze,
w rozwiązywaniu pojawiających
się trudności. Wsparcie w integracji ze współpracownikami i w
kontaktach z przełożonymi

graf.: OpenClipart-Vectors /Pixabay

Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze
i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego

- Grupa wsparcia dla rodziców
zastępczych
przeżywających
trudności życiowe, wymiana
doświadczeń (trwa do września
2019 r.)
- oraz Specjalistyczny Punkt
Wsparcia Rodzin, w ramach

którego realizowane jest poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne (trwa do września
2019 r.).
Materiał: PCPR w Sokółce

Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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ST. ROZEDRANKA: Spotkania z książkami
W ciągu ostatnich trzech
miesięcy w Starej Rozedrance
odbyło się kilka spotkań uczniów
Szkoły Podstawowej z bibliotekarką z Filii Bibliotecznej.
Rok rozpoczął się od zajęć
zimowych w Oddziale Przedszkolnym. Dzieci wysłuchały
wówczas pięknych, zimowych
bajek i kolorowały bajkowe, piernikowe chatki.
Kolejne zajęcia odbyły się
w świetlicy szkoły z okazji Dnia
Braille’a, podczas których młodzież poznawała ten trudny język
i próbowała swoich sił w rozwiązywaniu rebusów napisanych alfabetem „kropkowym”.
Inną okazją do spotkania w
świetlicy były Walentynki. Młodzi ludzie dowiedzieli się na nich,

że kochać można nie tylko drugą
osobę, ale także książki. Wykonali
również różnymi metodami kartki walentynkowe, które zostały
wysłane do ich sympatii.
Następne spotkanie miało
miejsce w Oddziale Przedszkolnym i dotyczyło niedźwiadków.
Dzieci wysłuchały pięknej bajki o
Złotowłosej i niedźwiadkach oraz
pokolorowały bajkowe misie.
Natomiast zajęcia z teatrzykiem Kamishibai były okazją do
spotkania się bibliotekarki z maluszkami z Zespołu Wychowania
Przedszkolnego, podczas obchodzonego Dnia Języka Ojczystego.
Dzieci obejrzały w teatrzyku dwie
legendy – „O Lechu, Czechu i Rusie” oraz „O Smoku Wawelskim”.
Zachwycone legendą ochoczo ko-

lorowały bajkowego smoka.
Filia Biblioteczna współpracuje także z Biblioteką Szkolną.
Owocem tej współpracy są cykliczne zajęcia. Jednymi z nich
były zajęcia przeprowadzone z
okazji Dnia Poczty. Dzieci wysłuchały jednej z bajek o ulubionym
Listonoszu Pacie oraz same stworzyły kolorowe kartki.
Kolejną okazją do spotkania
w Bibliotece Szkolnej był Dzień
Piegów. Dzieci opowiadały o swoich piegowatych przyjaciołach,
wysłuchały opowieści o Ambrożym Kleksie i jego piegach oraz
kolorowały bajeczne biedronki.
Ostatnim spotkaniem w tym
kwartale było spotkanie z dziećmi
z Oddziału Przedszkolnego z okazji Dania Wody, podczas którego
dzieci dowiedziały się o roli wody
w przyrodzie i w życiu każdego
człowieka.
Opisane wyżej zajęcia odbyły
się dzięki pomocy pań – Barbary
Krawiel – z Zespołu Wychowania
Przedszkolnego, Barbary Możejko - z Oddziału Przedszkolnego,
Ewy Filipkowskiej – ze Świetlicy
Szkolnej i Barbary Rutkowskiej –
bibliotekarki z Biblioteki Szkolnej
w Starej Rozedrance.
Filia Biblioteczna w Starej
Rozedrance ma w planach dalszą
współpracę z Biblioteką Szkolną,
Zespołem Wychowania Przedszkolnego, Oddziałem Przedszkolnym i Świetlicą Szkolną.

KOCHAMY PRZYRODĘ
Przyroda otacza nas ze
wszystkich stron. Bez względu
na położenie geograficzne, kolor
skóry, język, jakim mówimy i w co
wierzymy, jesteśmy jej częścią. Od
tysięcy lat żyjemy w jej otoczeniu.
Sami też jesteśmy chyba największą zagadką przyrodniczą.
To ona nas żywi i ubiera.
To dzięki odwiecznej obserwacji
przyrody i zjawisk w niej zachodzących potrafimy tak wiele i nadal się od niej uczymy.
4 kwietnia w naszym ośrodku odbyła się coroczna impreza
pod hasłem: „Kochamy przyrodę”
w ramach obchodów Dnia Ziemi
oraz Dnia Matematyczno-Przyrodniczego.
W inscenizacji przyrodniczo-ekologicznej pt.: „Pies Pucuś
daje rady, segregować butelki i
odpady” wzięli udział członkowie
Koła Teatralnego „Maska” pod
kierunkiem pań Beaty Boguszewskiej i Małgorzaty Hołowni-Iwanow. Przesłaniem przedstawienia
był apel o szacunek do przyrody, kształtowanie świadomości
uczniów na temat prawidłowej

segregacji odpadów jako jednej
z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji
przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku w
postaci recyklingu.
Następnie odbył się turniej
wiedzy z zakresu przyrody i ekologii. Uczestnicy quizu wykazali
się dużą wiedzą. Zaszczytne I
miejsce zdobyła Sylwia z klasy III
GU; II miejsce wywalczył Mirosław z klasy VIII SPU; III miejsce
Joanna z klasy I PdP. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
Konkurs z wykorzystaniem tablicy interaktywnej przeprowadziła
pani Elżbieta Margielewicz.
W trakcie imprezy odbyły
się kreatywne zabawy ekologiczne z wykorzystaniem materiałów
z recyklingu poprowadzone przez
panią Katarzynę Bubieniec.
Poprzez inscenizację, gry, zabawy,
konkursy organizatorzy zachęcili
uczniów do dbałości o środowisko kształcąc poczucie odpowiedzialności za przyrodę.
Tekst na podst.: E.Margielewicz

tekst na podst.: KM

Warsztaty z tradycją w tle
W czasie weekendu zajrzeliśmy do sokólskiej „Liry”, gdzie odbywały się warsztaty wielkanocne. Poprosiliśmy panią Agnieszkę
Kozakiewicz o kilka słów na ich

temat: „Na warsztatach pokazujemy tradycyjne, podlaskie metody
i wzory zdobnictwa związanego z
okresem wielkanocnym. Są to pisanki zdobione metodą batikową,

czyli metodą nakładania gorącego
wosku na skorupkę jajka, a następnie farbowane. W ostatnim etapie
zdejmujemy wosk i zostaje nam
wzór w kolorze skorupki. Robimy
również palmy podlaskie, sokólskie z zieloną gałązką bukszpanu i kwiaty z kolorowej bibuły.
Co roku mamy dosyć duże zainteresowanie tymi warsztatami,
przychodzą całe rodziny. Naszym
celem jest kultywowanie i utrwalanie tradycji podlaskiej. Przy
każdych warsztatach współpracujemy z Uniwersytetem III Wieku
w Sokółce. (...) Uczestnicy zabierają do domu wszystkie ozdoby,
które wykonają, następnie idą z
palmami do kościoła i rzeczywiście wzbudzają one zachwyt, są
oryginalne i przede wszystkim
własnoręcznie wykonane.”
PAZ

Ekstremalna droga krzyżowa

Dobry zawód - fajne życie!
28 marca delegacja Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy
Orzeszkowej w Sokółce wzięła
udział w targach edukacyjnych w
Białymstoku w ramach projektu
"Dobry zawód - fajne życie". Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a jego
liderem jest Białostocka Fundacja
Kształcenia Kadr. Nasza szkoła
jako jedna z dziesięciu szkół po-

nadgimnazjalnych w województwie podlaskim zakwalifikowała
się do udziału w projekcie. Udział
w projekcie zagwarantował szkole udział w kampanii promocyjnej
projektu, w tym stoisko na targach
edukacyjno-zawodowych na Stadionie Miejskim w Białymstoku.
ZSZ na targach reprezentowali
Aneta Tymińska i Lech Czarnowicz.
Grzegorz Zalewski,
dyrektor ZSZ w Sokółce

Pielgrzymi, w całej Polsce, w tym roku mieli do wyboru 7 tras. Najkrótsza liczyła sobie 20 km, a najdłuższa – 70. Sokólscy pątnicy rozpoczęli
marsz 12 kwietnia, mszą św. o godz. 21.00 w kościele Krzyża Świętego w
Grabówce i zakończyli go w godzinach porannych. 48-kilometrowa trasa
przebiegała przez Grabówkę - Nowodworce - Wasilków - Świetą Wodę Czarną Białostocką - Miejskie Nowiny - Bogusze -Sokółka. Jak czytamy
na: www.edk.org.pl - uczestnik ma pokonać swoją drogę krzyżową w
milczeniu, opuścić swoje strefy komfortu, doświadczać i przełamywać
własne ograniczenia, by w oderwaniu od świata i w skupieniu spotkać
się z Bogiem. Red.
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Targi o TARGOWĄ

Drogi
należą się
wszystkim

Truizm? Truizm. Drogi mają łączyć - a u nas dzielą. I
dzielą się na: gminne, powiatowe,
wojewódzkie - ale kiedy z nich
korzystamy, to się dla nas nie liczy - ważne jest, by bezpiecznie i
komfortowo pokonać odcinek od
punktu A do B. Ważne jest - by
te, przy których mieszkamy nie
stanowiły zagrożenia dla naszych
domów i posesji. A ulica Targowa, po intensywnym opadzie
– takie właśnie zagrożenie stanowi. Można na niej porządnie
wypłukać podwozie samochodu
a później - portfel u mechanika,
albo pokonać ją kajakiem… ale
dosyć żartów. Ulica Targowa potrzebuje przebudowy. A kasy w
samorządowych kiesach brak. Co
się wtedy robi? Zrzuta! Potrzeba:
4 mln. Ja dam: 2 mln - mówi Powiat Sokólski – ustami Starosty
Piotra Rećko, ja – dam: 3 mln
600 tys. „mówi” budżet państwa,
a ja powinnam dać prawie 2 mln
- dałabym 500 tys., bo ta droga
- to nie moja sprawa, mówi gmina – ustami pani Burmistrz, albo
ostatecznie - nic nie dam, bo „nie
jestem bankomatem”.
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Dlaczego ta
TARGOWA taka
niby ważna?

Bo po wspomnianych
większych opadach spływa nią
woda z 1/3 miasta, bo przy niej
jest miejskie targowisko, bo przy
niej jest Parafia WNP, bo jej przebudowa stanowi część większej
koncepcji połączenia ścieżką
rowerową z Bogusz, przez Tarasiewicza na Konopnickiej, trasą
słojnicką do rezerwatów leśnych,
a także Górną, Nową, Zabrodzie,
Jana Pawła II aż po Kamionkę…
Przebudowana Targowa, to parkingi przy targowisku na miarę
wreszcie XXI wieku, to ucywilizowany targ miejski – wizytówka
miasta ale i wpływy do budżetu gminy, to schludne otocznie
pięknego kościoła WNP, który
swoją bryłą i architekturą zdecydowanie na to zasługuje. Ręka
do góry, kto chce bezpiecznie, na
rowerze, z kijkami, bądź pod rękę
z kimś miłym przemierzać Sokółkę? Jest już kilka fajnych ścieżek,
ale potrzeba by się połączyły w
logiczną całość, byśmy mogli, jak
reszta świata, przemieszczać się
spójnymi, atrakcyjnymi ciągami
pieszo-rowerowymi. W planach
jest by z ul. Targowej, po dojeździe do Tarasewicza, można było
się wpiąć do przebudowywanej

obwodnicy Sokółki i S19, gdy zamknięty zostanie przejazd kolejowy. Zatem, przebudowa Targowej
jest istotna nie tylko z punktu
widzenia całego miasta, gminy
Sokółka ale i całego Powiatu, województwa i kraju.

Co na to Burmistrz?

„Strategiczną ulicą nie jest
ulica Targowa, (...) jest nią ulica
Przemysłowa. Bo w tej chwili buduje się wiadukt, za chwilę roboty ruszą, a tam są przedsiębiorcy,
mieszkańcy, ale przede wszystkim
jest to główny ciąg komunikacyjny, przez który przejeżdżają tysiące samochodów dziennie.”

A tymczasem
na sesji Rady
Miejskiej…
Radni blokują dotację na
przebudowę Targowej. Do decyzji odnosi się Przewodniczący
Rady Piotr K. Bujwicki, który w
komentarzu na profilu społecznościowym pisze: ,,Uważam, iż
źle się stało. Nie dość, że mieliśmy zwiększyć kwotę dotacji, to
w ogóle została ona zdjęta. W wyniku tego Powiat ma wyłożyć całą
brakującą kwotę - ok. 4 mln zł, w
przeciwnym razie przetarg trzeba
będzie unieważnić, zrezygnować
z inwestycji, a dotacje z Budżetu
Państwa zwrócić. To będzie nie

tylko porażka Starosty jak wielu
o tym mówi, ale również Burmistrza, radnych oraz całej społeczności sokólskiej! Dlatego uważam, że to co się stało na ostatniej
sesji jest poważnym błędem i nie
był ze mną ustalany i tym samym
stanowi poważną rysę w istniejącej koalicji. (...) Remonty ulic powiatowych: Targowej i Zabrodzie
oraz budowa chodników przy ul.
Górnej powinny być wykonane
jak najszybciej. Czy mamy teraz
mieszkańców Gminy Sokółka
podzielić na kategorie tych, którzy mieszkają przy drodze krajowej, drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych? Dlatego
powinniśmy
współfinansować
modernizację ul. Targowej wraz
z budową ścieżki rowerowej, nowymi parkingami oraz nowym
systemem kanalizacji deszczowej,
który i tak Gmina wkrótce będzie
musiała wykonać.”
Z kolei postawie Przewodniczącego Rady, na tym samym,
znanym portalu, przygląda się z
uwagą były radny miejski Antoni
Cydzik: ,,To zadaję pytanie, dlaczego sam Piotr Bujwicki nie głosował za ulicą Targową, a przecież
mógł zrobić przerwę w obradach
sesji i uzgodnić stanowisko koalicji. A w tej sprawie nic nie zrobił.
Jedynie wstrzymał się w głosowaniu.” Przewodniczący Rady
Miejskiej z jednej strony krytykuje cofnięcie Powiatowi dotacji,
z drugiej - nie robi nic, aby temu
zapobiec, mimo, że dysponuje
narzędziami, zatem czy to tylko
pozory działania…?

Milczenie
jest złotem

i kończy się błotem...
czyli zalaną Targową
i brodzącymi w błocie
Dziwny także wydaje
się w całej sytuacji komentarz
burmistrz Kulikowskiej, która za
pośrednictwem lokalnej gazety
internetowej miała do powiedzenia jedynie „Pozostawiam bez komentarza”. Użycie tego wytrychu
słownego wydaje się kuriozalne,
ponieważ to właśnie pani Burmistrz powinna się jakoś odnieść
do tej sytuacji – spławienie społeczności Sokółki trzema słowami wydaje się trochę niesmaczne
.
Co stoi za postawą pani Burmistrz zastanawiają się internauci w komentarzach na lokalnych
portalach informacyjnych: „Chęć
zemsty i niechęć Pani Burmistrz
do starosty wygrała nad ‘dla dobra
Sokółki’. Czyż nie takie było Pani
hasło wyborcze Pani Burmistrz?”
W sprawie ulicy Targowej wypowiedział się również starosta Piotr
Rećko, który jej problem podnosił
na Sesji Rady Powiatu, jak i Sesji
Rady Miejskiej, apelując o rozsądek do władz miejskich. Bez
współfinansowania przez gminę,
Powiat nie jest w stanie zrealizować tej inwestycji, bo ma olbrzy-
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mi zakres zadań związany z zarządzaniem dróg, jednak nie chce się
wycofywać z potrzebnej dla miasta inwestycji, ale brak chęci do
współpracy ze strony burmistrz
Kulikowskiej może się skończyć
wyrzuceniem w błoto (zarówno
dosłownie, jak i w przenośni) 3,6
mln zł uzyskanego dofinansowania.

W latach 2014-2018
Gmina Sokółka z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych pozyskała 0 zł.

Słownie: zero złotych.

Projekt przebudowanej ul. Targowej wraz parkingami

tę ulicę aż do Kamionki. Dalej
chcemy przebudować i utwardzić
pętlę autobusową przy Targowej,
następnie przebudować wszystkie parkingi leżące przy targowisku, które odkąd pamiętam tj. od
1985 r., nie było przebudowywane
i jest w opłakanym stanie - ludzie
brodzą tam w błocie, nie mają

Red.

...a burmistrz Kulikowska
chce zrezygnować z 3,6 mln zł
pozyskanych przez Powiat

gdzie postawić samochodów. Od
ul. Ogrodowej do ul. Białostockiej lewą stroną będą ciągnęły się
parkingi. To jest wstęp do tego aby
stworzyć z naszego rynku poniedziałkowego prawdziwe miejsce
handlu. Liczę, że w końcu do tego
dojdzie. Bez realizacji tej inwestycji cała przebudowa rynku nie ma
sensu, dlatego, że parkingi współcześnie są kluczową sprawą."

Komu i za co
odszkodowanie?
Ulica Targowa zaraz po intensywnych deszczach

Poniedziałek,
dzień targowy…
A jak wygląda sokólskie
targowisko - wie to każdy mieszkaniec Sokółki, okolicznych
miejscowości i gmin leżących na
północny-zachód od stolicy powiatu, który chce przejechać w
poniedziałek ulicą Targową. Jest
to jedna z najważniejszych ulic
miasta. Poza targowiskiem znajduje się przy niej wiele przedsiębiorstw, stacja paliw, kościół parafialny. Tędy dojeżdżają do Sokółki
mieszkańcy Bogusz, Szyndziela,
Plebanowiec, Żuk, Kładziewa,
Gilbowszczyzny, Trzcianki i wielu
mniejszych miejscowości. Również z Korycina, Janowa, Suchowoli i okolicznych wsi jest tędy
najbliżej do Sokółki. Po każdym
deszczu ulicą płynie rzeka rozlewająca się na sąsiadujące z nią
posesje, zalewając ich piwnice, a
na terenie rynku tworzy błotnistą
sadzawkę.

Targowa,
jak nowa, czy to
wciąż możliwe?
Podczas Sesji Rady Miejskiej
w Sokółce (26 marca) głos zabrał
Starosta Piotr Rećko. Przypomniał, że Powiat pozyskał ogromne środki finansowe, łącznie z
kwotą prognozowaną z funduszu
budowy dróg samorządowych
(ponad 3 600 000 zł) na realizację
przebudowy ul. Targowej i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej - głównego kanału kanalizacji
deszczowej zbierającej wody opadowe z 1/3 miasta i budowę separatora, czyli urządzenia służącego
do odebrania i oczyszczenia wody
z ul. Białostockiej, Sikorskiego i
pozostałych mniejszych ulic równoległych.
Druga część inwestycji to
przebudowa całej ulicy Targowej. Starosta przypominał: „w
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poprzedniej kadencji wybudowaliśmy wspólnie z Gminą Sokółka
2 ciągi pieszo-rowerowe, jeden z
nich na ul. Tarasewicza, zrealizowany przez Gminę i 2. wspólny,
najdłuższy w powiecie sokólskim,
licznie uczęszczany przez naszych
mieszkańców,
4-kilometrowa
ścieżka pieszo-rowerowa do Bogusz. Od wykonania tej realizacji mieliśmy marzenie, aby nasi
mieszkańcy bezpiecznie mogli
przejść lub przejechać rowerem
przez nasze miasto - przez ulicę
Targową, następnie ul. Zabrodzie
do ul. Nowej. Chcieliśmy wybudować ścieżkę rowerową, również
na ul. Jana Pawła II, przebudować

nastąpić naturalne i automatyczne zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych przez Burmistrza Sokółki.”
Na koniec pozostaje tylko
gorzkawa konkluzja oby trasa przyszłorocznej ekstremalnej drogi krzyżowej, nie została
wzbogacona o ulicę Targową

Żeby zrealizować tę inwestycję Powiat musiał w trybie specustawy pozyskać działki przylegające do ulicy Targowej. Część tych
działek należała do Gminy Sokółka, więc pani Burmistrz czeka na
odszkodowawcze. „Panie Starosto, może przy oszacowaniu tych
działek, za które należy nam się
prawnie odszkodowanie, włączymy tę kwotę po prostu, jeżeli Pan
Starosta nam ją zwróci.”
Jakie roszczenie? Skoro parkingi będą służyły tym, którzy
przyjeżdżają na poniedziałkowy
rynek, a z tytułu opłat targowych
czerpie zyski Gmina Sokółka.
Starosta dodaje: „jako Powiat,
będziemy dokonywali nakładów
finansowych na nieruchomość
gminną - na wybudowanie rowu
kanalizacji deszczowej w kwocie
ponad 2,5 mln zł. Tutaj powinno

Inwestycje, które zostały do dokończenia:
ul. Zabrodzie, ul. Górna, ul. Jana Pawła II,
droga do miejscowości Żuki, Poniatowicze,
Gliniszcze Wielkie - Gliniszcze Małe, Bogusze - Szyndziel - Kładziewo - Trzcianka,
droga do Kundzicz.

Ponad

61 km
dróg

udało się przebudować
wspólnie Powiatowi
Sokólskiemu
i Gminie Sokółka
w latach 2014-2018

Powiat
Sokólski
na inwestycje
drogowe
w Gm. Sokółka

w latach 2014-2018

pozyskał
ze środków
zewnętrznych

ok. 26 mln zł
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Dąbrowa Białostocka
Pokaz sprzętu wojskowego

Eliminacje XXVII Festiwalu Piosenki
Przedszkolaków „Mama, tata i ja” >

5 kwietnia 2019 r. na targowisku miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbył się pokaz sprzętu
wojskowego. Mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej mogli obejrzeć
opancerzone transportery, a także sprzęt znajdujący się na wyposażeniu (m.in. stroje, lornetki,
broń, łaziki). Dodatkową atrakcją
były wojskowe helikoptery, które
w okresie prezentacji latały nad

miastem. Prezentowany sprzęt
oglądały między innymi dzieci z
przedszkola, rodziny z dziećmi,
młodzież, seniorzy oraz uczniowie klasy mundurowej z Zespołu
Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
którzy mieli również okazję zapytać i porozmawiać o szczegółach
pracy wojskowych.

4 kwietnia w kinie „Lotos”
odbyły się eliminacje gminne
XXVII Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja”. Na
scenie zaprezentowało się 17
dzieci, które wykonały mniej lub
bardziej znane piosenki dziecięce.
W zgodnej opinii jury poziom rywalizacji był wysoki, a występ na
scenie był dla maluchów nie lada
przeżyciem.

Najlepsza trójka wyłoniona przez
jurorów walczyła we wtorek na
eliminacjach powiatowych w
Korycinie. W finale wojewódzkim będzie uczestniczył Antek z
Dąbrowy Białostockiej, który w
powiecie zajął I miejsce. Jesteśmy
bardzo dumni i trzymamy kciuki.

Urząd Miejski
w Dąbrowie Białostockie

MGOK
w Dąbrowie Białostockiej

O technice pisania pisanek

półka z KSIĄŻKAMI

Paulina
Hendel
„Strażnik”
8

Bestsellerowa autorka serii „Żniwiarz” zabierze cię w nową podróż pełną demonów i mrocznych niespodzianek.
Hubert budzi się w ciemnym i zamkniętym pokoju, ubrany w starą koszulę i poprzecierane dżinsy. Zamiast w Paryżu, znajduje się teraz sto kilometrów od morza…
w Polsce. Dodatkowo, jest ranny i wygląda zupełnie inaczej niż powinien. Okazuje
się, że od feralnego wyjazdu do Francji minęło siedem lat, a on nie jest już zwykłym
nastolatkiem. W tym czasie świat bardzo się zmienił – zarazy i epidemie przetrzebiły ludzkość, potężny impuls elektromagnetyczny zniweczył zdobycze techniki a z
ukrycia wyszły demony znane z ludowych opowieści… Hubert musi teraz nie tylko
rozwikłać tajemnicę własnej przeszłości, ale i odnaleźć się w nowym dziwnym świecie.
Niemal wszystko, co znał, przepadło. Ale czy bezpowrotnie?
Poznaj nowe wydanie serii „Zapomniana księga”. Gwarantujemy, że zmieniła się nie
tylko okładka! Poznaj Huberta i nowy świat po Apokalipsie. Wydawnictwo We need YA
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12 kwietnia gościliśmy w
MGOK-u dzieci z placówek oświatowych naszego miasta na warsztatach wielkanocnych. Maluchy miały
okazję poznać technikę pisania pisanek i robienia tradycyjnych wielkanocnych palemek. Pokazy prowadziły twórczynie ludowe z Dąbrowy
Białostockiej i Lipska.
MGOK w Dąbrowie Biał.
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Konferencja „Działania na rzecz
Przedsiębiorców”
Z inicjatywy Piotra Rećko – Starosty Sokólskiego, Wiceprezesa Zarządu Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Jana Stanisława Kap oraz
Małgorzaty Ejsmont – Dyrektor
Powiatowego Urzędu w Sokółce
12 kwietnia w Sokółce odbyła
się konferencja ph. „Działania
na rzecz Przedsiębiorców”.
Głównym założeniem konferencji było przybliżenie działań na rzecz przedsiębiorców
i pracodawców poprzez różne
formy wsparcia, które wpływają
na rozwój gospodarczy oraz tworzenie miejsc pracy. W konferencji wzięli udział m.in. Wiesława
Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Przedstawiciele Związku Pracodawców
i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej – Prezes – Zbigniew Ganzke,
Prezes – Eugeniusz Mieczkowski,

przedstawiciele władz samorządowych, Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Sokółce – Alicja
Jackiewicz, Klemens Kaczyński
– Prezes Banku Spółdzielczego
w Sokółce, Jadwiga Bieniusiewicz
– Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce, przedstawiciele rady rynku
pracy z Kazimierzem Łabieńcem
na czele, Wicestarosta – Bożena
Jelska – Jaroś, Członek Zarządu
Powiatu Sokólskiego – Jerzy Białomyzy, prezesi, dyrektorzy, właściciele instytucji i firm, partnerzy
rynku pracy.
,,Dziękujemy za Państwa
obecność na tak ważnej Konferencji. Mamy nadzieję , że będzie
to wartość dodana do Państwa firmy. Mamy też nadzieję, że przedstawione prezentacje podniosą
Państwa wiedzę i tym samym
wartość ekonomiczną Waszych

przedsiębiorstw” – mówił Piotr
Rećko – Starosta Sokólski.
Spotkanie skupiło grono
wspaniałych prelegentów. Jako
pierwsza głos zabrała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
– Małgorzata Ejsmont, zapre-

zentowała działania Powiatowego Urzędu na rzecz łagodzenia
skutków bezrobocia. Następnie:
Janina Mironowicz – Dyrektor

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Białymstoku, zachęcała m.in. do
wspólnego uczestniczenia w procesie inwestowania Europejskiego
Funduszu Społecznego; Jan Stanisław Kap – Wiceprezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy

oraz o kształceniu ustawicznym
pracowników i pracodawców
w ramach Krajowego Funduszu Społecznego przedstawiła
Kierownik Działu Usług Rynku
Pracy PUP w Sokółce – Monika
Wiszowata.

Ekonomicznej przedstawił formy
wsparcia przedsiębiorców; Mirosław Jóźwicki – omówił formy
wsparcia w rapach RPO; Agnieszka Piwowarczyk z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, mówiła o możliwości sfinansowania
inwestycji modernizacyjnych w
przedsiębiorstwach, które polegają na poprawie efektywności
energetycznej; Wioletta Dąbrowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
opowiedziała o aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Kolejno głos zabrali Sebastian Rynkiewicz – Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali oraz
Janusz Kaźmierowski – Wiceprezes Metal-Fach Sp. z o.o. – obaj
panowie mówili o korzyściach
płynących z przynależności do
klastra i o jego zadaniach. Ostatnim prelegentem był przedstawiciel PFR Nieruchomości – Marcin
Szymczyk, który opowiedział o
programie rządowym ,,Mieszkanie Plus ”.
Na zakończenie głos zabrała
Wiesława Burnos – „Dziękuję, że
tak Państwo licznie przybyliście.
Pierwszy raz jestem na takiej konferencji i uważam ją za bardzo potrzebną’”.

Prelekcje na temat zatrudniania cudzoziemców w powiecie
sokólskim po 1 stycznia 2018r.

KUŹNICA: Misterium Męki Pańskiej

A. Sielewicz

Pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem

Pomysłodawcą i organizatorem Misterium po raz drugi był Proboszcz Parafii Opatrzności Bożej w Kuźnicy - ks. Sylwester Szyluk. Misterium przygotowane zostało przez wspólnotę parafialną, z pomocą
m.in.: harcerzy, OSP Kuźnica, policji, SG i ratownictwa medycznego.
Aby mocniej przeżywać ostatnie godziny z życia Jezusa i poczuć się częścią przedstawionych wydarzeń, uczestnicy niezwykłej drogi krzyżowej
wystąpili w strojach z epoki. Misterium rozpoczęło się Ostatnią Wieczerzą, następnie ujęto w nim modlitwę w Ogrójcu, biczowanie oraz osądzenie przez Piłata, po którym setki uczestników ruszyły w stronę Golgoty
Wschodu, towarzysząc Jezusowi w drodze przez mękę do śmierci przez
ukrzyżowanie. PAZ

9 lat po katastrofie smoleńskiej Polska pełna jest dowodów pamięci o jej ofiarach – są patronami
szkół, ulic czy rond. Przypominają o nich pomniki i tablice oraz inicjatywy społeczne.
W Sokółce przy pomniku poświęconym ofiarom tragedii zebrali się m.in. Starosta Sokólski Piotr Rećko, Wicestarosta Bożena Jelska – Jaroś, Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Krzysztof Krasiński,
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz wraz z Radnymi PiS Adamem Wojteczko i Łukaszem
Owsiejko, przedstawiciele koła powiatowego partii politycznej PiS, radni powiatowi i miejscy, przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy. Obchody upamiętniające rocznicę rozpoczęły się od odśpiewania hymnu oraz modlitwy w intencji ofiar katastrofy. Po modlitwie głos zabrał Starosta - podziękował
wszystkim za przybycie i podkreślił ważność pielęgnowania pamięci. Następnie złożono wiązanki. Na zakończenie obchodów w kościele pw. św. Antoniego odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej Pasja
– Misterium męki Pańskiej wg M. de Ghelderode w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora z Łomży. A.Sielewicz
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Turniej II Ligi Siatkówki Chłopców
W „Prima Aprilis”, czyli 1
kwietnia, w hali sportowej Zespołu
Szkół w Niećkowie siatkarze Zespołu Szkół Zawodowych w Sokół-

ce rozegrali ostatni turniej II Ligi
Siatkówki Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego. Drużyna ZSZ zmierzyła

się na nim z doskonale dysponowanymi gospodarzami oraz liderem
rozgrywek, ulegając po wyrównanej walce w pierwszym meczu ZS

Niećkowo 0:2 (20:25, 22:25), by w
drugim spotkaniu wydrzeć punkt
niepokonanym siatkarzom z ZS 6
Suwałki 1:2 (25:18, 11:25, 5:15). Coraz lepsza jakość gry w końcówce
sezonu pozwala spokojnie myśleć
o przyszłym roku szkolnym, a w
tym sezonie zespół zajął w II Lidze
VIII miejsce. Skład ZSZ: 1 - Omar
Szczęsnowicz (III Tfi), 3 - Kacper

Ryzyk-fizyk

Poznaliśmy spławikowych mistrzów
W niedzielę, 7 kwietnia, na zalewie w Sokółce odbyły się zawody
Spławikowe Mistrzostwa Koła 2019.
Do rywalizacji przystąpiło 28 wędkarzy. Wystartowali w dwóch kategoriach wiekowych - junior oraz senior. Pogoda. można powiedzieć, że
dopisała, nie padało, czasami wiało
mocniej, a czasem wyglądało słońce. Zawodnicy w kategorii junior

zakończyli zmagania po czterech
godzinach. Oto klasyfikacja: 1miejsce - Tomasz Bańkowski, 2 - Jakub
Bańkowski, 3 - Gabriel Czeczko,
seniorzy kończyli o godz.13.00, klasyfikacja końcowa senior: 1miejsce - Marcin Dawidowicz, 2 - Dariusz Krawel, 3 - Erwin Oleński.
Po wszystkim uczestnicy wspólnie
miło spędzili czas przy ognisku.

Sokół
rozgromił Korę
W sobotnie popołudnie na stadionie miejskim w Sokółce KS ''Sokół 1946 Sokółka'' zmierzył
się z drużyną ''Kora Korycin''. Był to mecz 19. kolejki Podlaskiej Ligi Okręgowej sezonu 2018/2019.
Na trybunach zameldowało się liczne grono kibiców. Rywalizacja była naprawdę zacięta. Zawodnicy Sokoła dołożyli wszelkich starań aby wygrać
i zakończyli mecz wynikiem 2:1. Gratulujemy!
K.Galej

Poznaj swoje prawa w pracy
9 kwietnia odbył się etap centralny VI Edycji Konkursu
wiedzy o prawie pracy i BHP dla uczniów szkół ponadgimnazialnych ph. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz
inspirowanie młodych do podnoszenia poziomu wiedzy w
tym zakresie. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie do
konkursu przystąpili uczniowie z całej Polski reprezentując
16 województw. Naszą szkołę reprezentowały finalistki etapu
wojewódzkiego, uczennice Alicja Markowska i Magdalena
Chociej pod opieką Katarzyny Gorlewskiej, które zmagały
się z testem wiedzy składającym się z 50 pytań wielokrotnego
wyboru. Sukces! Alicja Markowska zajęła 3. miejsce i została
laureatką konkursu zdobywając wysoką nagrodę w postaci
bonu zakupowego. Gratulujemy! tekst na podst. ZSR w Sokółce
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Sponsorem głównym zawodów
była firma Metal-Fach. Sponsor
ufundował Puchary, dyplomy, nagrody w postaci talonów do sklepu
wędkarskiego, niespodzianki w postaci gadżetów oraz poczęstunek, za
co bardzo dziękujemy.
źródło: FB Fishing Sokółka

Podobno, aby się nie bać wystarczy spojrzeć strachowi w oczy.
Przemysł zbrojeniowy musiał już
dawno słyszeć to powiedzenie,
ponieważ amunicja nie posiada
oczu. Teoretycznie więc, każda
amunicja jest ślepa… ha, ha. No
cóż, nie było mi do śmiechu, gdy
przez okna wpadło dziesięciu facetów w kominiarkach i z karabinami. Zbrojni mieli na kamizelkach litery Ż.Ą.Ź.Ś.Ć.
- Dziadek, do cholery, komu się
tym razem naraziłeś? – spytałem,
gdy klęczałem z uniesionymi do
góry rękoma i krzyki zbrojnych
ucichły.
- Tajna organizacja – szepnął –
najlepsi na świecie.
- Nigdy o nich nie słyszałem.
- Nic dziwnego, nawet nazwę
mają taką, żeby tajniacy z innych
krajów nie potrafili ani wymówić,
ani zapisać…
- Cisza! – warknął krępy agent w
czarnym berecie i kopnięciem w
brzuch sprowadził mnie do poziomu dywanu. Wojskowy but
omal nie wycisnął ze mnie drugiego śniadania i pierwszej herbaty.
- Zostawcie go! On jest niewinny!
– dziadek napiął się, jakby chciał
skoczyć na strzelców.
- Ta… tyle, że świadków też nie
tolerujemy – sierżant Beret zaśmiał się krótko – Potrzebne ci to
było, starcze?
- Nie mam pojęcia, o czym mówicie.
- A kto stworzył gumerang?
Dziadek zaklął pod nosem, ale
starał się zachować niewinny wyraz twarzy.
- Jeśli nie pamiętasz, starcze… Bumerangi zawsze wracają. Guma
jest elastyczna, więc się może od
czegoś odbić… - agent wyciągnął
złotą papierośnicę z tylnej kieszeni spodni. Zaczął się nią bawić – To już prosta matematyka:
powrót bumerangu wynikający z
praw natury w połączeniu z odbiciem tworzy DWA, niezależne powroty. Jeden bumerang nie może
wrócić do rzucającego dwa razy,
więc powstaje rzut hipotetyczny.
Z rzutu hipotetycznego powstają
dwa powroty hipotetyczne… To
tworzy dalsze, niebezpieczne paradoksy… - uśmiechnął się - W

Gudalewski (I T), 4 - Patryk Olechno (III Tfi), 5 - Rafał Kozłowski (IV
Tfi), 6 - Maciej Kiemiesz (II Tm),
7 - Andrzej Błahuszewski (III Tfi),
8 - Bartosz Mróz (I T), 9 - Dawid
Łopatecki (I T), 11 - Tomasz Paszko
(III Tfi), 12 - Patryk Panasiuk (IV
Tfi), 13 - Paweł Olechno (III Tm).
Trener: Grzegorz Zalewski.
G.Zalewski, dyrektor
ZSZ w Sokółce

prawdziwe

prawdziwk
twojej dobrej wierze będzie, jeśli
nam oddasz ten groźny przedmiot. Gdzie go ukryłeś?
Ze względu na swoją pozycję widziałem, wygięty kawałek gumy
wciśnięty za pasek spodni emeryta. Spodziewałem się jakiegoś
fortelu, ale dziadek Kotleta tylko
się uśmiechnął.
- Z tyłu – powiedział.
Mężczyzna skinął głową, zadowolony ze współpracy.
- Rzuć to. Powoli.
Dziadek wyciągnął ostrożnie gumerang i go rzucił. Dopiero wtedy żołnierz zorientował się, co mu
kazał zrobić.
- Stój! Nieee! - wrzasnął, gdy broń
odbiła się od podłogi.
Jeden z agentów nie wytrzymał
napięcia i wystrzelił. Kula zmieniła się w parę wodną. Czasoprzestrzeń wokół zawieszonego
w powietrzu gumerangu skręciła
się jak koc w pralce, wciągając do
środka wszystkich z Ż.Ą.Ź.Ś.Ć.
Paradoks odmłodził emeryta o
sześćdziesiąt lat. Młody Eustachy
na pożegnanie kopnął z półobrotu ostatniego, wciąganego do
anomalii agenta. Poczułem, że
ktoś pomaga mi wstać… Zobaczyłem siebie z siwymi włosami i
zmarszczkami.
- Czternaście! Wybierz czternaście! Zapamiętaj to! – powiedziałem ja z przyszłości.
- Co? – spytałem ja z teraźniejszości.
- Zrozumiesz, gdy nadejdzie czas
– odpowiedział ja z przyszłości i
zniknął.
Dziadek Kotleta, który wrócił do
swego wieku zaczął recytować
wzory fizyczne, aby za pomocą
konwencjonalnej fizyki załatać dziurę w czasoprzestrzeni.
Wszystko nagle ucichło, a emeryt
z powrotem schował gumerang za
pasek od spodni.
- Tfu, cholerne paradoksy… Nie
sądziłem, że oranżadą z komunii
może się odbić dosłownie, he he.
Młody, szybko, ubieramy się i spadamy!
- Uciekamy? – spytałem zdezorientowany.
- Wręcz przeciwnie… Paradoks
chyba mi przypomniał następne trzy numery do totolotka, he,
he…
Kamyk
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Bokserzy NA MEDAL(e)!
Trening się opłaca! Nasz
powiat zyskał czwórkę bokserów-medalistów. Do domu z brązowymi medalami wrócili Juliusz
Ignatowicz i Zuzanna Olechno
(medaliści Mistrzostw Polski Juniorów). Kamilowi Kirpszy udało

się wywalczyć srebro. Największy
powód do dumy może mieć Aneta
Gojko, która jest złotą medalistką Mistrzostw Polski Seniorek. W
Zespole Szkół w Sokółce Starosta
Sokólski Piotr Rećko podziękował

zawodnikom za ich ciężką pracę.
Podziękowania przyjął również
trener Tomasz Potapczyk, który przygotował zawodników do
zmagań.
Piotr Białomyzy

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

SIATKARZE „OGÓLNIAKA” ZAKOŃCZYLI ROZGRYWKI LIGOWE
Dobiegł końca kolejny sezon
rozgrywek II ligi siatkówki chłopców Podlaskiego Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego.
Liga rozpoczęła się w listopadzie
2018 r. i trwała do kwietnia 2019.
W tym czasie zespół z Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Sokółce rozegrał 11
spotkań podczas 6 turniejów. Bilans
występów siatkarzy to 7 zwycięstw i
4 porażki, co w konsekwencji dało
5. miejsce w tabeli II ligi. Pomimo

bardzo odmłodzonego składu,
siatkarze rozegrali kilka bardzo
dobrych spotkań. Nie brakowało w
nich emocji i walki o każdą piłkę.
Zdobyte doświadczenie na pewno
zaprocentuje w następnym sezonie.
Drużyna siatkówki chłopców gra w
lidze wojewódzkiej od 2005 roku.
Zespół LO Sokółka w roku szkolnym 2018/2019 reprezentowali
następujący uczniowie: Mateusz
Ponikwicki – III b (kapitan), Konrad Rećko – I a, Jakub Grzesik – I

JANÓW: Warsztaty wielkanocne
Zwyczaje związane z obchodem świąt Wielkiej
Nocy rozpoczynają się od Niedzieli Palmowej.
„Nabrali gałązek palmowych i wyszli naprzeciwko
Niemu i wołali: Hosanna”- to zdanie dało początek,
nazwie - Niedziela Palmowa.
Poświęcone w kościele palmy zanosimy do domów,
aby chroniły nas przed chorobami i zapewniały dobre plony. Palmy do poświęcenia często kupujemy,
ale warto wykonać je samodzielnie. Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie, jak co roku, zorganizowa-
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b, Patryk Kowalewski – II d, Karol
Czajkowski – II d, Konrad Horczak
- III b, Krzysztof Pawłowski – I b,
Adam Akimowicz – I b, Paweł Pigiel
– III b, Andrzej Sawicki – II bc, Wojciech Zieziula – I a, Michał Ryszuta
– I. Opiekun: Stanisław Marchiel.
Gratulujemy udanego występu i
życzymy powodzenia w kolejnych
rozgrywkach!
Stanisław Marchiel, nauczyciel WF
w ZS w Sokółce

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

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.
ła warsztaty wielkanocne robienia
palm. Spotkanie połączyło pokolenia. Uczestnikami były dzieci zarówno te najmłodsze, jaki nieco
starsze, a także młodzież wraz z
rodzicami i dziadkami. Najpierw
nauczyliśmy się robić piękne kwiaty z kolorowej bibuły, a następnie
wykonaliśmy tradycyjne palmy z

bukszpanu. Powstały piękne niepowtarzalne palmy, które poświęcone
zostały niedzielę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom za spotkanie i miły
nastrój, który wprowadził nas w
świąteczny klimat.
tekst na podst. Gminna Biblioteka
Publiczna w Janowie
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go człowieka. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie
odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.
Życzy prof. Karol Karski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa i drugie-

Ogłoszenie płatne

KONKURS na 150!
150. nr INFO! To trzeba uczcić!
Odpowiednio. Prezenty rozdaję, no dobra, nie za darmo...
Do 28 kwietnia czekam na jubileuszowe życzenia/pozdrowienia dla naszego tygodnika pod adresem:
redakcja@infosokolka.pl
Forma dowolna: tekst biały lub
przetykany częstochowskim rymem,
może rysunek, fotka, mem...
Przykład: Przyjmę książkę dla
połówki, INFO życzę - drugiej stówki ;)
Do zdobycia lektura na wiosnę >>>

galeria
JEDENKADR
Misterium

fot. Patrycja A. Zalewska

Twórz z nami Galerię

Wyślij swoją fotografię
o dowolnej tematyce
redakcja@infosokolka.pl
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