Dąbrowa Białostocka
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Go, go Lucas!

czyli 42 km biegu po życie

s.10

PETYCJA s.5

W SPRAWIE UL. TARGOWEJ

Majówka z akordeonem s.8

Henryk
CUDNIK
Siłę czerpię
z kontaktu z ludźmi

s.6

Przedszkolaki sprintem do maratonu!
s. 7

228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

s.2

9 maja 2019 r.

Ku pamięci Gen. Godlewskiego
6 maja, w Harasimowiczach
(gm. Dąbrowa Białostocka) odbyły się uroczystości z okazji 79.
rocznicy powstania Polskiego
Państwa Polskiego, zaś 5 maja
- uroczystości upamiętniające
osobę generała Józefa Edwarda
Godlewskiego, oficera Wojska
Polskiego, który urodził się w tej
miejscowości w 1895 r. Uczestniczyli w nich licznie mieszkańcy
Harasimowicz, uczniowie szkół
– młodzież z klasy mundurowej
z Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej oraz przedstawiciele samorządów: Burmistrz Dąbrowy
Białostockiej Artur Gajlewicz,

Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy oraz
władze lokalne. Po odśpiewaniu
hymnu Polski, nastąpiły przemówienia zaproszonych gości oraz
złożone zostały kwiaty i wieńce.
Maciej Białobłocki

228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Tegoroczne obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja
rozpoczęły nabożeństwa w intencji Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
Polskiej: Liturgia została odprawiona w Cerkwi św. Aleksandra
Newskiego, następnie msza św.
w Kościele św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Po czym
wszyscy uczestnicy z udziałem
mażoretek i sokólskiej orkiestry
przemaszerowali na plac pod
pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyły się główne
uroczystości. Prowadzącym był

dyrektor Sokólskiego Ośrodka
Kultury – Zbigniew Dębko. Ceremonię zapoczątkował Hymn
Państwowy w wykonaniu Orkiestry Dętej. W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Starosta Sokólski Piotr Rećko, Wicestarosta
Bożena Jelska-Jaroś, Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego
Krzysztof Krasiński. W imieniu
Zarządu Województwa Podlaskiego w uroczystości wzięła
udział również Wiesława Burnos.
„Mieszkańcom Powiatu Sokól-

skiego życzę, niech to święto ubogaca nas, tworzy z nas wspaniały
naród. Rozwijajmy się. Życzę tego
młodzieży – żebyście w tej sztafecie pokoleń potrafili nieść testament Konstytucji 3 maja” – mówi
Starosta Sokólski.
Na koniec odbył się występ
Miejskiej Orkiestry Dętej, który
uświetnił występ mażoretek. KG

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 8/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2.
Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4. Inwestycje przy obiektach zabytkowych
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projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym przez LGD wraz z ich wzorami oraz kryteriami wyboru operacji należy pobrać:
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przy obiektach zabytkowych
Na
co
można
otrzymać
dofinansowanie:
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lata 2014-2020
Lokalna
Grupa
Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
go Programu-Operacyjnego
budowy towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe
terenu RPPD.08.06.00-IZ.00-20-019/19Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Nr naboruzagospodarowanie
w GWA2014(EFRR):
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- dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
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xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014(EFRR), w wersji insta-

- zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.),
lacyjnej GWA2014 (EFRR), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru która jest dostępna na stronie: http://
- dostosowania obiektów
zabytkowych
do działalności
wniosków będzie
trwać wkulturalnej,
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zasadami. wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wysta- do biura LGD Szlak Tatarski w terminie od 13.05.2019 r. od godziny 08:00 do 27.05.2019 r. do godziny 16:00:
a) trzech egzemplarzach wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami i
wienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.
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WTZ
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obiektów
zabytkowych
do
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kulturalnej,
Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne
Informacje
udzielane pomieszczeń
są w siedzibie Biura,
telefonicznie
(85) 711 50 50
 konserwacji
muzealiów,
starodruków,
archiwaliów,
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orazprowadzące
innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem
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przechowywania
JST posiadające osobowość
prawną; organizacje
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lub pocztą elektroniczną: szlaktatarski@gmail.com
ich zabezpieczenia,
działalność statutową w zbiorów
obszarze ikultury;
spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub
UWAGA:
Aby operacja
została wybranamagazynowego,
do finansowania technicznego
musi przejść pozytywnie
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zakupu
trwałego
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obiektów
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wystawienniczego,
i multimedialnego.
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tery- w tym
sowanie projektu
mogą ubiegać
sięstatutowe,
Lokalne
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inneposiadają
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torialnego lub ich związki
i stowarzyszenia; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków ną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz uzyskać co najmniej minimalną
Finanse:
m osób fizycznych,
w szczególności:
liczbę punktów
w ramach
wyznaniowych;
instytucje
kultury
z sektora finansów
publicznych,
dla których organem
założycielskim
są jednostki naboru:
Ogólna
pula środków
przeznaczona
na dofinansowanie
projektów
w ramach ogłoszonego
201 308,77
PLN. oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji wynoszącą min. 55% możliwych
administracji rządowej lub samorządowej; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami. Maksymalna liczba punktów – 43; Minimalna liczba
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:
punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 23,65 punktów.
(państwowe osoby prawne).
2 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;
Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, obejmującej gminy: Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka, Szudziałowo; z wyłączeniem osób fizycznych.
Ogłoszenie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Typ wnioskodawcy:
kreślone w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej;
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Sokółka
nr 152/2019
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2019
r.
2 głównym
Jednostki
terytorialnegodziałalności
oraz ich związki,
porozumienia i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
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pozarządowe
nie
ołecznej (których
celem
niesamorządu
jest prowadzenie
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działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury; spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające
dzielnie socjalne; podmioty reintegracyjne
realizujące
usługi
reintegracji
zyski na cele statutowe,
w których
większość
udziałówspołecznej
lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; kościoły i związki wyznaniowe
prawnez dnia
kościołów
i związków
wyznaniowych;
instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji
których mowa w art. 3 ust. 3oraz
pktosoby
1 ustawy
24 kwietnia
2003
r. o działalności
rządowej lub samorządowej; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Podpisanie umów z uczniami na kurs specjalistyczny 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.

W dniach 24-26 kwietnia
br. odbyło się uroczyste podpisanie umów na udział w kursie
magazyniera z obsługą wózków
jezdniowych z uczniami trzech
szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzących kształcenie
zawodowe w ramach projektu
„Kompetentni i wykwalifikowani”.
W imieniu Powiatu Sokólskiego umowy podpisali
Starosta Sokólski Piotr Rećko
i Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy.
W ramach zawartych
umów 5 uczniów Zespołu Szkół
Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, 5 uczniów
Zespołu Szkół w Suchowoli
oraz 1 uczeń Zespołu Szkół
Rolniczych im. mjr Henryka
Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce odbędzie w okresie od
maja do sierpnia br. ww. kurs.

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.

Celem kursu jest zdobycie
przez jego uczestników wiedzy
teoretycznej i umiejętności praktycznych w bezpiecznym użytkowaniu wózków jezdniowych w
pracy na stanowisku: pracownik
magazynowy i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami
jezdniowymi. Kurs zakończy się
uzyskaniem uprawnień UDT do
obsługi tych urządzeń w kategorii
II WJO.

Całkowity koszt kursu dla
wszystkich uczestników pokryty zostanie z budżetu projektu
„Kompetentni i wykwalifikowani” i obejmie m.in.: koszt badań
lekarskich i psychotechnicznych,
ubezpieczenie uczestników, materiały szkoleniowe i dydaktyczne
oraz koszt egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Dozoru
Technicznego.

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE PŁATNE

Nie pora się uczyć… MATURY 2019

„Myślałem, że będzie trudniejsza, ale dało się coś tam napisać. Język polski mamy już za
sobą, teraz tylko matma i wakacje”
– podzielił się z nami swoimi wrażeniami Erwin, którego spotkaliśmy, gdy wychodził z sokólskiego
ogólniaka.
Egzamin pisemny na poziomie podstawowym składał się z
2 części. Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać rozprawkę
nt. „Czym dla człowieka może
być wolność? Rozważ problem i
uzasadnij swoje zdanie odwołując
się do podanego fr. Dziadów cz. 3
całego dramatu oraz wybranego
tekstu kultury", bądź zmierzyć
się z interpretacją wiersza pt. „Samotność" Anny Świrszczyńskiej.
Po języku ojczystym przyszła
pora na przeprawę z matematyką.

„Właśnie wyszliśmy z sali.
Powiem szczerze, nie było tak źle.
Trochę się baliśmy na początku,
ale chyba się uda!” – mówił nam
maturzysta Artur.
Kolejnego dnia maturzystów czekała jeszcze batalia z
językiem angielskim. We czwartek – matematyka na poziomie
rozszerzonym, a w piątek - młodzież stawiała czoła biologii. W
następnym tygodniu uczniowie
będą mieli okazję powalczyć z zadaniami egzaminacyjnymi z innych przedmiotów, np. geografią
i chemią.
Po egzaminach, młodzież
będzie miała okazję nieco odpocząć – na wyniki trzeba będzie
poczekać do 4 lipca.
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Ilu uczniów przystąpiło do
matur? Język polski w ZS w Sokółce pisało 82 uczniów. W ZSR
trochę mniej - 67. W ZSZ rękawicę podjęło 16 uczniów, a w
ZS w Suchowoli – 48. W ZS w
Dąbrowie Białostockiej maturę
pisało 67 uczniów oraz 5 osób z
LO dla dorosłych. Jedna osoba
zdawała starą maturę. Drugiego
dnia (matematyka) również sporo osób podjęło wyzwanie. ZS w
Sokółce – 86, ZSZ w Sokółce– 17,
ZS w Suchowoli – 51, w ZS w Dąbrowie Biał. – 67. Dodatkowo,
maturę zdawało 5 osób z LO dla
dorosłych, 1 - starą maturę i 9 podeszło do poprawki.
Opr. Piotr Białomyzy

Kurs zostanie przeprowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce.
W ramach całego zadania
projektowego polegającego na poniesieniu umiejętności oraz uzyskaniu kwalifikacji zawodowych
przez uczniów szkół, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzących
kształcenie zawodowe, przeprowadzonych zostanie łącznie 191
kursów specjalistycznych tj: kurs
obsługi koparko-ładowarki, kurs
magazyniera z obsługą wózków
jezdniowych, kurs kosmetyczny,
kurs fryzjerski, specjalistyczny
kurs gotowania, kurs spawacza,
kurs prawa jazdy kategorii B, kurs
kombajnisty, kurs małej rachunkowości, kurs obsługi programów
księgowych, kurs dekoratorski
oraz kurs obsługi kas fiskalnych,
na łączną kwotę blisko 300 000 zł.
Głównym celem całego projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół
poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy, wzmocnienie
kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na
osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej
gospodarki, ułatwienie startu w
dorosłe życie i pomoc w wyborze
ścieżki kariery zawodowej.
opr. M. Słyż

Wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
25 kwietnia odbył się w
Warszawie Finał Olimpiady
„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Drużyna Zespołu Szkół Rolniczych
w Sokółce w składzie: Alicja Markowska, Weronika Gudalewska
i Agata Kondrat reprezentowały
województwo podlaskie. Po trudnych zmaganiach, nasze uczenni-

Podziękowania

cy znalazły się w pierwszej ósemce
wśród 16 zespołów z całej Polski.
Dziewczyny uzyskały przyrzeczenia indeksów kilku uczelni w
całej Polsce, nagrody rzeczowe
oraz pamiątkowe dyplomy. Opieką nad uczennicami sprawowała
Katarzyna Gorlewska. GRATULACJE!
ZSR w Sokółce ZSR w Sokółce

Uczniowie Branżowej
Szkoły I Stopnia Nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Nr 3 i uczennica ze SP SOSW
w Sokółce oraz ich rodzice i
wychowawca klasy Bożena
Mróz serdecznie dziękują
Prezes Fundacji SFL – Pani
Marii Talarczyk za paczki żywnościowe na Święta
Wielkanocne, życząc zdrowia, pogody ducha i radości
z niesienia pomocy innym.
B. Mróz
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EDUKACJA ZA BONY
Podpisywananie umów w ramach
wsparcia finansowego
„Bony Na Szkolenia"

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

W ostatnich dniach beneficjenci „Bonów na Szkolenia”
często odwiedzali siedzibę Starostwa Powiatowego, ażeby podpisać stosowne umowy, umożliwiające dokształcanie w bardzo
różnych dziedzinach.
Projekt wciąż jest w realizacji, zatem można aplikować. Preferowani uczestnicy, to
osoby w wieku 50+, najlepiej z
gmin wiejskich. Pełen wachlarz
kursów znajdziemy na https://
uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
Warunkiem jest, ażeby wybrany kurs zakończył się (wraz
z rozliczeniem go) do czerwca
2020 roku.

01/45
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Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z przedstawicielami Zarządu Powiatu Sokólskiego (na
fot. Jerzy Białomyzy - Członek
Zarządu Powiatu) podpisywali
kolejne umowy z uczestnikami
projektu o przyznanie „Bonów na
Szkolenia”.
Kolejne osoby w ramach
w/w projektu będą, bądź już zaczęły, się dokształcać w wybranej
przez siebie dziedzinie. Przodują
kursy na specjalistyczne prawo
jazdy, kursy językowe, a w tej grupie uczestników dofinansowania
- znalazł się nawet amator kursu
szkolenia z samoobrony.

Uczestnicy projektu uzyskają dofinansowanie w następujących kursach:
- Kurs dla Kandydatów na kierowców prawa jazdy kat. B
- Kurs prawa jazdy kat. C oraz
Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej kat. C1, C1+E,C,C+E
wraz z badaniami oraz pierwszymi egzaminami państwowymi
- Akademia SolidWork’s i Sterowniki PLC
- Główny Księgowy Kurs Umiejętności Zawodowych
- Instruktor rekreacji ruchowej –
samoobrona.
A.Sielewicz

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.

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Społeczny Komitet
na rzecz przebudowy
ul. Targowej w Sokółce

PETYCJA

W SPRAWIE UL. TARGOWEJ

Zwracamy się do Państwa, jako współgospodarzy infrastruktury w naszym mieście,
z prośbą o podjęcie wspólnych działań na rzecz przebudowy ulicy Targowej wraz z całą
infrastrukturą obejmująca: budowę ścieżki rowerowej, parkingu na długości targowicy i
parkingu od strony kościoła, budowę nowych chodników, pętli autobusowej w sąsiedztwie
ul. Tarasiewicza i zatok autobusowych, nowej nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową w
ulicy, a przede wszystkim, budowę kanalizacji deszczowej jako przedłużenie kanalizacji deszczowej usytuowanej w ulicach Tarasiewicza, Sikorskiego i Ogrodowej. Obecna
kanalizacja jest niewydolna i przy większych opadach deszczu lub „mokrych latach" nie
odbiera wody opadowej, która cofa się i wybija w naszych domach, najczęściej w piwnicach,
które z tego powodu okresowo są zalewane. W domach przy ul.: Ogrodowej, Sikorskiego
i ulicach przyległych, ludzie zamontowali dodatkowe pompy, aby zabezpieczyć się przed
okresowym cofaniem wód kanalizacyjnych. Jednak przy dużych i długotrwałych opadach
pompy również nie zdają egzaminu. Większość z nas miała „przyjemność” remontowania
domów po takich incydentach.
Budowa kanalizacji deszczowej o metrowym przekroju (przy przebudowie ul. Targowej) jako przedłużenie kanalizacji na przedłużeniu wyżej wymienionych ulic, będzie
skutkowało zasysaniem wody z kanalizacji usytuowanej w ul.: Ogrodowej, Sikorskiego i
ulicach przyległych, co ochroni nasze mienie przed jego okresowym, stałym niszczeniem.
Projekt opracowany na zlecenie Gminy Sokółka, który Powiat włączył do zakresu robót na
ul. Targowej, celem kompleksowego rozwiązania problemu, z którym borykamy się od lat,
uważamy za bardzo dobry. Dla nas - mieszkańców tej części Sokółki, rozwiązanie problemu
okresowego zalewania nas przez wody opadowe jest bardzo ważny. Wody opadowe spływające z okolicznych ulic to zlewnia z 1/3 miasta, która trafia ostatecznie na ul. Targową.
Jako mieszkańcy Sokółki, domagamy się abyście Państwo wspólnie rozwiązali ten problem, gdyż leży on w gestii obu samorządów i w takiej samej mierze dotyczy obu.
Na ul. Targowej zlokalizowana jest nasza Parafia pw. NMP w Sokółce, z której korzystają mieszkańcy Sokółki i okolicznych miejscowości. Teren wokół kościoła nie jest uporządkowany, a prace są wstrzymywane ze względu na brak przebudowy ul. Targowej, do
której należy nawiązać się wysokościowo przy utwardzaniu obejścia wokół kościoła oraz
niewiadomą, czy prace należy rozszerzyć o elementy odwadniające celem zabezpieczenia
się przed zalewaniem nieruchomości.
Parafia pw. NMP, budując ogrodzenie od strony ul. Targowej, odsunęła się z murem w
głąb działki parafialnej, udostępniając część swego gruntu pod parking wzdłuż ogrodzenia.
Zbudowany parking znajdował się w części na pasie drogowym, a w części zlokalizowany
był na działce parafialnej. Za wykonanie parkingu w pasie drogowym drogi powiatowej
wykonawcy zapłacił Powiat, a za wykonanie parkingu na działce parafialnej zapłaciła Parafia. Wydana decyzja ZRiD na przebudowę ul. Targowej przeniosła prawo własności gruntu
parafialnego zajętego pod parking na rzecz Powiatu. Parafia, w zaistniałej sytuacji, zawarła
z Powiatem Sokólskim ugodę, w której uzgodniono, iż przy przebudowie drogi zabierze
kostkę betonową, za którą wcześniej zapłaciła, natomiast w zamian za grunt parafialny
przejęty pod pas drogowy - Powiat Sokólski przekaże na rzecz Parafii kostkę betonową z
rozbiórki pozostałej części parkingu, zlokalizowanej w pasie drogowym. Pozyskana w ten
sposób przez kostka betonowa ma być wykorzystana do utwardzenia terenu wokół kościoła, w tym do wykonania drogi procesyjnej. Uwzględniając powyższe, my jako mieszkańcy

Remont na oddziale dziecięcym

DORZUĆMY CEGIEŁKĘ!

„Szykujemy się do kolejnego już etapu remontu na Oddziale Dziecięcym w sokólskim
szpitalu. Ruszamy w czerwcu. Tym
razem postaramy się wyremontować 5-7 sal. Zapraszamy wszystkie
chętne firmy i przedsiębiorstwa
oraz osoby prywatne do pomocy. Jeśli zechcecie Państwo się
dołożyć do tego przedsięwzięcia,
będziemy mogli wyremontować
więcej niż aktualnie deklarujemy."
Informuje nas wolontariuszka
Stowarzyszenia „Kładka” Joanna Szyłak, której raczej nikomu
przedstawiać nie trzeba i prosi za
naszym pośrednictwem o kontakt
w sprawie darów przez FB lub pod
nr. 505 014 821.

Potrzebne będą: farba biała
50 l, farba w różnych kolorach
na ściany (bezwonna, zmywalna) w wiadrach po 5-10l, glazura
po 4m2 na każdą salę (mogą być
różne kolory, ostatki kolekcji itp.),
fuga kolor beżowy - 3 opak., klej
do glazury 4 - opak., silikon biały
- 5 szt., NOWA pościel kolorowa,
może być bawełniana lub z kory,
wym. 140x200 cm lub poszwa
na poduszki duże, prześcieradła
90x200 (po 20 szt.), koce we wzorki na łóżko (18 szt.) i na łóżeczko (6 szt.), NOWE firanki jak do
pokoju dziecięcego, sięgające do
parapetu, długości 4 m (7-10 szt).

Red.
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DO: Sz. P. Ewa Kulikowska
Burmistrz Sokółki
DO: Sz. P. Piotr Rećko
Starosta Sokólski

Sokółki i parafinie Parafii pw. NMP w Sokółce, jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić
do przebudowy ulicy Targowej z budową kanalizacji deszczowej, która rozwiąże problem
podtapiania działki parafialnej.
Przy ulicy Targowej zlokalizowanych jest 17 podmiotów gospodarczych, które także
okresowo są zalewane i podtapiane przez wody opadowe spływające na ul. Targową z 1/3
miasta Sokółki. Pomimo płacenia podatków, w tym podatku od nieruchomości, do kasy
gminnej, jako przedsiębiorcy nie mamy zapewnionych godziwych warunków prowadzenia
działalności, a istniejąca sytuacja jest przeszkodą w podejmowaniu działań inwestycyjnych.
Reasumując powyższe, domagamy się od Państwa zabezpieczenia w budżecie Gminy
Sokółka na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sokółce, środków finansowych w kwocie 1
932 307,58 zł (informacja pozyskana z PZD Sokółka) na realizację inwestycji drogowej pn.
,,Przebudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B" oraz zabezpieczenia takiej samej kwoty w budżecie Powiatu Sokólskiego.
Uwzględniając, iż koszt całej inwestycji wynosi 7 473 011,81 zł, w tym: budowa sieci
kanalizacji deszczowej, na bazie projektu opracowanego przez Gminę Sokółka, jako przedłużenie gminnych kanałów deszczowych z ul.: Ogrodowa, Sikorskiego i Tarasiewicza na
kwotę 2 434 417,23 zł oraz Przebudowa ul. Targowej w Sokółce na kwotę 5 038 594,58 zł,
przy możliwości pozyskania dotacji w wysokości prawie 50% kosztów, to okazja, której nie
można zaprzepaścić.
Należy też zaznaczyć, iż kanalizacja, parkingi przy targowisku, pętla autobusowa przy
wodociągach to infrastruktura, która wzbogaci zasoby gminy, a jest to koszt ponad 40%
całej wartości zadania. Jeżeli kanalizacja zostanie przekazana Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce jako spółce gminnej, to ta będzie mogła dokonywać
odpisów amortyzacyjnych, co będzie stanowiło dodatkowy zysk dla przedsiębiorstwa i
Gminy Sokółka.
W świetle powyższego, zwracamy się do Państwa z prośbą i domagamy się zrealizowania powyższej inwestycji wspólnie przez Gminę Sokółka i Powiat Sokólski celem zaspokojenia elementarnych potrzeb mieszkańców tej części Sokółki i podmiotów gospodarczych
tu funkcjonujących.
Marek Raczkowski, Czesław Kozłowski, Klemens Kaczyński
Sokółka, 07.05.2019 r.
PODMIOTY GOSPODARCZEZNAJDUJĄCE SIĘ BEZPOŚREDNIO PRZY UL.
TARGOWEJ W SOKÓŁCE:
1. METAL-FACH Sp. z o.o. (zatrudnia ok. 500 osób), 2. ,,DREWMAR'' Mariusz Pezowicz,
3. ,,SA-CHA" Andrzej Sawicki wspólnik spółki cywilnej, 4. ART- MOT ARTUR KALICKI,
5. Handel Artykułami Produkcji Rolnej i Leśnej Grażyna Karczewska, 6. MAR-TRANS
Czesław Kucharewicz, 7. POL BUD Katarzyna Kucharewicz, 8. Wyrób pomników i usługi
kamieniarskie Piotr Ciruk, 9. Stalox Tomasz Kucharewicz, 10. MGP-AUTO Zakład Mechaniki Pojazdowej Bogusław Artur Perkowski, 11. STOLARSTWO Leon Sawoń, 12. Zakład
Piekarniczo-Cukierniczy Maciej Dariusz Szomko, 13. Zbigniew Biegański Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HADES, 14. Wulkanizatorstwo Mirosław Sewastianiuk, 15.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce, 16. Market Biedronka, 17.
Targowisko miejskie.

Posiedzenie
Zarządu
08.05. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego, na
którym podjęto m.in. uchwały:
zmieniającą uchwałę w sprawie
przyjęcia regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie pn.
„Kompetentni i wykwalifikowani’’ współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Woj.
Podlaskiego na lata 2014-2020, w
sprawie wyboru partnera spoza
sektora finansów publicznych w
celu wspólnego przygotowania i
realizacji proj. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia
ustawicznego zorientowanego na
jakość i potrzeby lokalnej gospodarki - edycja II”, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego
na r. 2019, w sprawie zatwierdze-

nia diagnozy potrzeb w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki
dla uczniów niepełnosprawnych
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
w SOSW w Sokółce. Pozytywnie
zaopiniowano projekt uchwały
przedłożony przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi
Horodnianka, Domuraty, Podhorodnianka, Ciemne. Rozpatrzono
wniosek Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji o zajęcie stanowiska odnośnie petycji mieszkańców wsi Kier-

snówka, Grodzisk, Lewki, Olsza,
Chmielówka, Pięciowłoki w sprawie drogi powiat. nr 1342B oraz
petycji mieszkańców wsi Podhorodnianka w sprawie drogi powiat.
nr 1347B. Zapoznano się z pismem
Ministra Zdrowia w sprawie rozpatrzenia uchwały Rady Powiatu
Sokólskiego w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali
powiatowych w związku z nowelizacją przepisów dot. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w
podmiotach leczniczych.
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Henryk CUDNIK
Siłę czerpię
z kontaktu z ludźmi

Panie Henryku, gratulujemy
pięknego jubileuszu. Niedawno
minęło ćwierćwiecze Pana działalności jako Przewodniczącego
Zarządu Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Sokółce, proszę opowiedzieć o początkach.
Rzeczywiście, minęło już 25
lat, bo 1.04.1994 r. zostałem powołany na Przewodniczącego ZR
PZERiI w Sokółce. Wtedy Związek liczył ok. 4 tys. członków, ale
tylko ze względu na posiadanie
legitymacji, która uprawniała do
zakupów bez konieczności stania w długich kolejkach. Taki był
wtedy przywilej dla posiadających
legitymację. Kiedy sytuacja w kraju się zmieniła, zniknęły kolejki
- ludzie zrezygnowali z członkostwa w Związku. Została jedynie
niewielka garstka. Kiedy ci, którzy
tutaj działali, bo przecież to jest
praca społeczna - odeszli, przyjechał Przewodniczący Zarządu
Okręgowego w Białymstoku pan
Korch i poszukiwał kogoś, kto
mógłby organizować działalność
Związku. Po rozmowach z ludźmi, prawdopodobnie z śp. panem
Puciłowskim,
zaproponowano
mu, żeby w tej sprawie zwrócił
się do mnie. Stało się to w sposób
trochę zabawny, dlatego, że kiedy przyjechał zaproponować mi
funkcję Przewodniczącego, mnie
nie było w domu. Zastał moją
żonę i to ona wtedy powiedziała: „dobrze, on jest urodzonym
społecznikiem’’ i tak powierzono
mi pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zarządu Rejonowego PZERiI w Sokółce. Otrzymywałem wtedy symboliczną,
miesięczną dietę w kwocie 45 zł,
która była przeznaczana na działalność Związku, w tym związane
z nią koszty. Całe swoje życie poza
pracą zawodową poświęciłem
również rodzinie. Obowiązki były
ogromne bo mieliśmy pod opieką
teściową, później chorą żonę, no i
przede wszystkim syna, który ma
dzisiaj 60 lat i porusza się na wózku. Mamy sporo problemów, ale
dzięki trosce samorządów, skąd
przychodzi bardzo duża pomoc,
staramy się je rozwiązywać.
Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować Panu Staroście Sokólskiemu Piotrowi
Rećko, Pani Burmistrz Sokółki
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Ewie Kulikowskiej i wszystkim
Burmistrzom i Wójtom Powiatu
Sokólskiego, GOK-om, Opiekom
Społecznym i innym, którzy mnie
wspierają również w opiece nad
synem, którego muszę wozić do
Warszawy, bo ma wszczepione
stymulatory i elektrody do mózgu. Niewiele to niestety dało, ale
zawsze to troszeczkę mu ulżyło.
Wróćmy do początków
Związku. Powstawały zaczątki
działalności związkowej w Krynkach, gdzie był skarbnik i tam
jeszcze jakoś to funkcjonowało, bo
istniał chór i spotykali się seniorzy. W Dąbrowie Biał., natomiast,
był skarbnik i przewodniczący, ale
ta działalność była „uśpiona”. W
związku z tym, musiałem zacząć
od podstaw. Zapoznałem się z
przepisami, prześledziłem plany,
jakie już były, wszystkie materiały,
informacje i rozpocząłem od spotkań z seniorami w terenie. Zanim
jednak do tego doszło odbyłem
spotkania z gospodarzami gmin
i miast. Szukałem u nich wsparcia, bo seniorzy to przecież ich
obywatele, wyborcy i to próbowałem im uświadomić. Otrzymałem
ogromną pomoc, bo ustalaliśmy
razem z wójtem, pracownikami
opieki, listy seniorów, którzy przez
całe życie byli aktywni społecznie.
Tych ludzi zaprosiliśmy na spotkania organizacyjne. Różnie to
się odbywało. W niektórych gminach po trzy razy zapraszaliśmy,
żeby móc zorganizować Koło. W
innych - udało się to od razu. To
był właśnie ten okres mojej indywidualnej pracy, bo Zarządu jeszcze nie było. Przez wiele lat współpracowaliśmy z p. Ireną Dziurdź,
która znała wielu ludzi oraz naszą
sytuację. W ten sposób doszło do
spotkań z seniorami, na których
przedstawiałem cele Związku,
zakres działania, inicjatywy jakie
chcielibyśmy podjąć. Opierając się
na własnej inwencji, rozmowach
z ludźmi, poznaniu ich potrzeb
i oczekiwań - doprowadziliśmy
do organizacji Kół we wszystkich
gminach. Na pierwszych zebraniach zapisaliśmy ludzi do Związku, wybraliśmy zarządy kół i ich
przedstawicieli – delegatów. W ten
sposób powołaliśmy Zarząd Rejonowy, wybraliśmy Komisję Rewizyjną, Prezydium i rozpoczęliśmy
działalność.

Co najbardziej utkwiło
Panu w pamięci w związku z tamtą działalnością?
Chyba wydarzenie jakim
było powołanie Koła Związku w
Sokółce. Po prostu wziąłem książkę telefoniczną, wybrałem ludzi,
którzy angażowali się w działalność społeczną - wypisałem ok.
120 nazwisk, poszedłem do Urzędu Miasta, tam ustaliliśmy datę 1.
spotkania i napisaliśmy pismo do
ludzi mieszkających w Sokółce.

25 lat w Zarządzie Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Sokółce
Na spotkanie, które odbyło się w
siedzibie obecnego UM, przyszło
ok. 80 osób. Wśród nich byli moi
znajomi, koledzy i nauczyciele.
Przedstawiłem im cele Związku i
uświadomiłem, że jest to organizacja statutowa, posiadająca status
prawny, która umożliwi dialog z
władzami, pozwoli ubiegać się o
różnego rodzaju dofinansowania.
Chętni zostali wpisani na listę
członków. Został również wybrany
9-osob. zarząd, przewodniczącym
został - p. Kazimierz Wołyniec,
zasłużony społecznik, zastępcą
zaś została p. Elżbieta Ceglarska,
była dyrektor SOK-u. Ustaliliśmy
pierwsze spotkanie, którym był
wieczorek zapoznawczy - przyszło ok. 70 osób. Ludzie bawili się
wspaniale i to rozeszło się echem.
Na tym spotkaniu zrodził się pomysł zorganizowania w Sokółce
chóru. Miał on nawiązywać do
osiągnięć zespołu działającego w
tym mieście na początku lat 60.
XX w. pod kierunkiem Mariana
Kozakiewicza. Znalazło się sporo
chętnych, a sam pomysł spotkał
się z aprobatą. Zwróciliśmy się z
prośbą do p. Piotra Czeczota, który
był wówczas nowo zatrudnionym
organistą w parafii św. Antoniego
w Sokółce. Był on absolwentem
Wydziału Sztuki Muzycznej, Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku.
8.05.1995 r. został kierownikiem
artystycznym Chóru Seniorów
,,Sokólskie Wrzosy”. W ciągu 20
lat chór opracował ok. 100 utwo-

rów sakralnych, patriotycznych,
wojskowych, ludowych, polskich
oraz litewskich, białoruskich,
ukraińskich, rosyjskich. Wykonał
ok. 250 koncertów w kraju i poza
jego granicami, godnie reprezentując Ziemię Sokólską i całe Podlasie.
Chór ,,Sokólskie Wrzosy”,
też obchodził jubileusz…
Tak, 8 maja 1995 r. odbyła się
pierwsza próba chóru w kawiarni
„Lira” przy SOK-u – udostępnionej przez p. Krystynę Andrzejewską, ówczesną dyrektor, która
objęła chór opieką organizacyjną.
Jednocześnie zostały stworzone
niezbędne warunki do jego funkcjonowania. W pierwszej próbie
uczestniczyły 23 osoby. Rok później w Kawiarni „Lira” uroczyście świętowano 1. rocznicę jego
powstania. „Ojcem” chóru został
Kazimierz Wołyniec, Przewodniczący Miejsko-Gminnego koła
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Sokółce, „Matką” – p. Ceglarska, która zajęła się sprawami organizacyjnymi. 17.06.1996 r. chór
zadebiutował na scenie, a sokółczanie mogli po raz pierwszy go
zobaczyć i usłyszeć w kinie „Sokół” podczas Dni Sokółki. Chórzyści wykonali 8 utworów. ,,Pieśń
Ziemi Sokólskiej” solo śpiewał
Antoni Złotorzycki. 27.07.1996 r.
chór uczestniczył w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego
Ruchu Seniorów w Krynkach,
gdzie zajął I miejsce.

Co jest priorytetowym celem
PZERiI w Sokółce?
Głównym celem jest pomoc
seniorom w zagospodarowaniu
im wolnego czasu, a także zapobieganie zamknięciu się w czterech ścianach, czyli utrzymanie w
aktywności, bo aktywność dodaje
wigoru, chęci życia. Jednym z moich marzeń jest doprowadzenie do
tego, aby w kołach rozwijała się
troska o tych samotnych, schorowanych, niedołężnych, którzy
potrzebują pomocy. Nasi ludzie
chodzą do nich, pomagają zrobić
zakupy, rozmawiają. Na dobrej
drodze jest sprawa pozyskania
pomieszczeń dla seniorów, gdzie
mogliby się spotykać i korzystać
z różnych form rozrywek. To
wszystko ma na celu oddalenie
myśli o starości, przemijaniu oraz
budowanie pozytywnego nastawienia tych osób. W przyszłości
chcemy aby powstał Dom Spokojnej Starości. Sukcesy, które osiąga
Związek zawdzięczamy ludziom,
którzy pracowali w minionym
okresie tj. Kazimierzowi Wołyńcowi, Witoldowi Nasuto, Mikołajowi Micewiczowi, Romualdowi
Puczyłowskiemu, Waldemarowi i
Krystynie Biziukom oraz pracującym obecnie. Dziękuję serdecznie
moim najbliższym współpracownikom, pani Uli Góryń, pani Eli
Ceglarskiej, Czesławowi Sańko,
Jolancie Kaźmierowicz, Marii
Radeckiej, Władysławie Kirpszy,
Adamowi Radkiewiczowi, Państwu Czaużom i wszystkim przewodniczącym kół w terenie, bo
naprawdę wspaniale się angażują.
Podobnie jak u mnie, ta praca, stała się ich pasją.
Jacy są współcześni seniorzy?
Z jednej strony - są ci starsi
seniorzy, którzy chętnie współ-
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pracują, chcą razem coś tworzyć,
z drugiej zaś strony - są młodzi
seniorzy, odchodzący teraz na
emeryturę, którzy zasklepiają się
i niestety, niezbyt garną się do
współpracy. Być może to, co robimy wydaje im się zbyt lakoniczne,
szukają innych rozrywek. Oni lubią nowoczesne formy rozrywki,
a starzy seniorzy - tradycyjne. Z
tego miejsca apelowałbym bardzo
serdecznie do młodych seniorów - nie zamykajcie się, kochani, przychodźcie, przydadzą się
nowe pomysły i spojrzenie na to,
co robimy. My jesteśmy już starzy,
musimy odchodzić i czekamy na
nowych, zaangażowanych, serdecznych ludzi, ażeby kontynuować, rozwijać to, co do tej pory
udało nam się stworzyć. Przy tej
okazji zachęcam tych wszystkich,
którzy mają dobry głos i słuch,
lubią śpiewać i kreatywnie razem
spędzać swój czas do włączenia
się do naszego chóru, bo jest coraz
mniej osób. W tej chwili chór liczy
tylko 24 osoby, z czego część jest
już niedołężna z racji wieku. Zależy nam na jego istnieniu, bo to jest
w pewnym sensie elita kulturalna.
Energii mógłby Panu pozazdrościć niejeden młody, skąd Pan
ją czerpie?
Powiedziałbym inaczej: to ja
czerpię siłę z kontaktu z ludźmi, ze
służenia im. Wynika to z mojego
charakteru. Nigdy nie patrzyłem
na korzyści finansowe, nie próbowałem też osiągnąć fortuny, zresztą nie osiągnąłem jej, ale mam
ogromną satysfakcję, że służyłem
ludziom na tyle, na ile mogłem.
Zawsze szukałem swojego miejsca tam, gdzie mógłbym pomagać
ludziom. Od najmłodszych lat,
właśnie z tego czerpałem ogromną siłę. Zaraz po wojnie, na wsi, w
powiecie łomżyńskim, skąd pochodzę, dużo czasu spędzałem ze
starszą ode mnie młodzieżą, która
nazywała mnie „dwunastoletnim
kawalerem”. Już wtedy udawało mi
się przewodzić tą grupą, utworzyłem pierwszą organizację i mogliśmy realizować wspólne pomysły.
Aktywizują Państwo seniorów m.in. poprzez coroczną
organizację Przeglądu Zespołów
Artystycznych Seniorów, ,,ARS”.
Skąd się wziął pomysł na tak
wspaniałą inicjatywę?
Gdy powstały ,,Sokólskie
Wrzosy”, był zespół w Krynkach,
kabarety, kapele, zaczęły powstawać zespoły w Dąbrowie Biał., Korycinie, Janowie, Suchowoli, Szudziałowie, a nawet w Wierzchlesiu.
Trzeba było te zespoły prezentować społeczeństwu. Stąd doszło
do spotkania, na którym obecni
byli p. Andrzejewska, p. Ceglarska
i p. Kowejsza, ówczesny dyrektor
Domu Kultury w Krynkach, przy
wsparciu ówczesnego gospodarza
Powiatu p. Franciszka Budrowskiego, zapadła decyzja o zorganizowaniu PZAS „Ars”. Pierwszy

Przegląd odbył się w Krynkach,
gdzie również zajęliśmy I miejsce.
Na szczeblach wojewódzkich, w
Czarnej Biał., czy w Białymstoku,
chór także zajmował I miejsca, i
w związku z tym nabywał prawo
do reprezentowania Podlasia, a
wtedy jeszcze Białostocczyzny na
Przeglądzie Ogólnokrajowym. W
ślad za „Wrzosami” zaczęły się
tworzyć inne zespoły. Jako członkowie ogólnopolskiego stowarzyszenia staraliśmy się promować i
wspierać najlepsze zespoły Podlasia tj. „Kantylena”, „Cegiełki” - zespół białoruski, który zdobywał na
przeglądach I miejsca jako zespół
folklorystyczny. Dawało to ogrom
satysfakcji. Zdarzyło się, że przeglądy wojewódzkie, 3 pod rząd,
organizowaliśmy w Sokółce i to
my byliśmy gospodarzami. Odbywały się one w SP 4. Zakłady pracy
fundowały nagrody - serdecznie
im za to dziękuję.
Jakie jeszcze inicjatywy społeczne chciałby Pan podjąć w najbliżej przyszłości?
W zakresie organizacji
Związku jest to poszukiwanie
wspaniałych, oddanych ludzi, którzy będą stanowili siłę napędową.
Planuję już odejść, ze względu
na pogarszające się zdrowie jak i
też sytuację rodzinną. Trzeba też
dopracować się stałych nowych
form, bo to będzie zachęta, motywacja. Chcielibyśmy także rozwijać dalszą współpracę z samorządami, bo to jest ogromna podpora
naszej działalności. W uzgodnieniu z samorządami, doprowadziliśmy do tego, że Koła ZERiI stały
się klubami seniora w ramach Domów Kultury. Jest to jedna z form
jej działalności, bo dzięki temu,
można też pozyskać wsparcie finansowe, co jest też bardzo istotne. Nie wiem, czy w jakimś innym
powiecie w Polsce, jest tak, jak w
naszym, że mamy bezpłatny dostęp do wszystkiego, co jest nam
potrzebne. Mamy do swojej dyspozycji nie tylko pomieszczenia
w domach kultury, jak trzeba - to
w urzędach ale również wsparcie
finansowe, transportowe, organizacyjne. Samorządy bardzo
interesują się naszą sytuacją, potrzebami, wspierają nas w różny
sposób. Pan Starosta, jako jedyny
został zaproszony na Wojewódzki
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Związku jako wyróżnienie dla
najbardziej wspierającego naszą
działalność. Mamy ogromny dorobek, w tej chwili istnieje 5 chórów, 3 zespoły wokalne, 2 teatry, 2
kapele. Nasz powiat ma największą ilość zespołów seniora, własny
Przegląd Zespołów Seniora, podczas którego występuje ok. 15 wykonawców, w tym chóry, zespoły
wokalne, soliści. Mamy też koła
zainteresowań twórczych.

Przedszkolaki - sprintem do maratonu!
Biegać - każdy może, trochę
lepiej, lub trochę gorzej... parafrazując klasyka - ba, biegać każdy
powinien - bo nic tak dobrze nie
robi dla zdrowia i dobrego samopoczucia, jak aktywność i to na
świeżym powietrzu. Już przedszkolaki to wiedzą i w poniedziałkowe przedpołudnie (6.05.)
zameldowały się na stadionie
miejskim, by wspólnie pobiegać.
Biegły małe „Maczki”, biegły rozbrykane „Frezje”, biegły radosne
„Storczyki”, „Bratki”, „Stokrotki”
oraz dzielne „Różyczki” i „Sasanki”! Dzieciakom towarzyszyły
uśmiechnięte wychowawczynie, a
nawet pani dyrektor i rodzice. Humory dopisywały, udało się uwolnić endorfiny i tak do 24 maja. W
ten to sposób sokólska „Piąteczka" włączyła się w V Ogólnopolski
Maraton Przedszkolaków „Sprintem do maratonu.”

„Rozpoczęliśmy Maraton
Przedszkolaków, razem z rodzicami i pracownikami przedszkola
udaliśmy się na stadion OSiR-u,
gdzie po krótkiej rozgrzewce przeprowadzonej przez p. Krystiana

Markowskiego przebiegliśmy kilka okrążeń stadionu, każdy tyle,
ile dał rady” - informowała Lucyna Śliżewska, nauczycielka grupy
„Różyczki” z Przedszkola nr 5 w
Sokółce. A.Tumiel

Majówka w Milewszczyźnie
Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna,
który powstał na bazie pozostałości po XIX-wiecznych obiektach folwarcznych otworzył
sezon turystyczny. To nowa atrakcja na mapie
naszego województwa. Prezentuje historię i
dziedzictwo kulturowe tych ziem na przestrzeni
1000 lat. Park wzorowany jest na muzeach skandynawskich, które można zwiedzać na własną
rękę. Składa się z zespołu zabytków odkrytych
podczas prac archeologicznych. Na weekend
majowy przygotowano bardzo wiele atrakcji dla
zwiedzających. Chętni mogli spróbować swoich
sił w tkaniu, lepieniu garnków, mieleniu mąki i
pieczeniu podpłomyków. Korycinianki przygotowały pyszne domowe ciasta oraz inne smakołyki,
na przybyłych czekał też ogromny wybór serów.
A.Sielewicz

Z okazji pięknego Jubileuszu 25-lecia piastowania funkcji
Przewodniczącego Zarządu Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce składamy

Panu Henrykowi Cudnikowi

serdeczne podziękowania oraz przekazujemy wyrazy uznania za trud
i ogromne zaangażowanie włożone w podejmowaniu wielu
rozmaitych działań i inicjatyw aktywizujących środowisko seniorów
Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Wicestarostą Bożeną Jelską-Jaroś,
Zarządem Powiatu Sokólskiego
oraz Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński
wraz z Radą Powiatu Sokólskiego.

Dziękuję za rozmowę i życzę
dużo zdrowia, sił i zapału.
Izabela A. Czaplejewicz
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Dąbrowa Białostocka
30 kwietnia w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej odbył się apel
z okazji Dnia Ziemi, który przypada w kwietniu. Uczniowie
klasy 2c pod kierunkiem Marii
Sobeckiej i Natalii Ewy Raduchy
przedstawili kolegom z klas I-III
program artystyczny składający
się z piosenek i wierszy o tematyce ekologicznej. Z kolei dla klas
IV-VI część artystyczną pod tytułem: „Ziemia nie jest własnością
człowieka, to człowiek należy do
Ziemi” przygotowali uczniowie
klasy 5b pod kierunkiem Pauliny Kułak. Poinformowali oni
uczniów szkoły, jak długo rozkładają się takie rzeczy jak: butelka
plastikowa, szklana, reklamówka
itp. Dla całej społeczności szkolnej była to niezapomniana lekcja
ekologii.
Tekst: na podst. M. Szymańska,
fot.: J. Olechno

DOBRE STRONY POWIATU

Człowiek
na poziomie - rozszerzonym

„Dwóje tym, co za plecami uje
kreskują” – przeczytałem napis
na bloku. Nieco zdziwiony, poszedłem dalej. Nad klatką schodową
zauważyłem kolejny napis.

Apel z okazji Dnia Ziemi

WOJNOWCE: Majówka z akordeonem
03.05. zorganizowano w Wojnowcach drugą edycję przeglądu
muzyki akordeonowej, na którym miały możliwość występu
osoby grające profesjonalnie jak
i amatorzy. Wszystko po to, aby
odbudować miejscową świetlicę.
W 2018 roku odbyły się cztery imprezy, które miały wspomóc ten
cel, okoliczni mieszkańcy bardzo
angażują się w zbiórkę. Imprezę
prowadziła Wicemiss Podlasia Joanna Babynko i Dariusz Dąbrowski. Na scenie wystąpiło około 20
akordeonistów, w tym dwóch bardzo młodych – 6 i 7-latek, zespół
z Szudziałowa „Szudziałowianki” „Zorka” – Jarek Rynkiewicz,
Kabaret na ławeczce oraz zespół
Exit z Krynek. Do wyboru było
wiele atrakcji, m.in. można było
pojeździć konno, przejechać się
bryczką, obejrzeć wystawę zdjęć
i wyścigowe samochody, dzieci
mogły pozjeżdżać z dmuchanej
zjeżdżalni. Można było popróbować pyszności m.in. jagnięciny,
bigosu, flaków swojskiej roboty,
ciast upieczonych przez miejscowe gospodynie oraz skosztować
słynnych lodów od Matczaka.
Swoje umiejętności zaprezentowali również młodzi karatecy.
Kolejną atrakcją było wspólne
pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Gminy Szudziałowo,
a współorganizatorem Gminny
Ośrodek Kultury i Animacji w
Szudziałowie oraz mieszkańcy
Wojnowiec. Imprezę patronatem
objął Starosta Sokólski Piotr Rećko.

- „Uwolnić rybosomy z mitochondriów!” Co tu się dzieje?
Cóż za cholerstwo sprowadzono
na te udręczone ziemie? – spytałem sam siebie pełen niepokoju.
Nagły skok wiedzy nie wróżył
niczego dobrego. Jeśli dresiarze
i inni rycerze Zakonu Świętego
Ortaliona wyjdą z epoki bejzbola łupanego, to nie będzie można
ich odstraszać dezodorantem ani
niebieską latarką.
Ruszyłem dalej, patrząc na coraz
to dziwniejsze napisy. Ktoś zamiast narysować męską końcówkę, poprawił czerwonym sprejem
końcówki jakiegoś błędnie napisanego graffiti. Wszelkie obraźliwe skrótowce zastąpiono wzorami chemicznymi.
Zagapiony, omal nie wpadłem na
młodego dresiarza.
- E, stary, nie masz może notatek?
– spytał.
- Nie palę – odparłem z przyzwyczajenia.
- Nie zapałek, tylko notatek.
- Notatek? Ale… z czego?
- A ze wszystkiego się przydadzą… A wkłady masz? Od ziomków brałem, ale już cudzymi to
pisać nie będę…
Sięgnąłem do wnętrza kurtki po

prawdziwe

prawdziwk

zapasowe długopisy. Wyciągnąłem jeden i wręczyłem łysemu.
- Dzięki, stary.
Gapiłem się na niego, jakbym
oczekiwał, że zaraz go zapali i
wsadzi do krzywej gęby.
- A przepraszam… - odważyłem
się zagadnąć – A u was to tak od
dawna?
- Nie no… Nowy trzepak już od
roku stoi.
- Ja nie o trzepak… - wskazałem
mur – chodzi… o te… napisy.
Dresiarz się skrzywił.
- Znasz Siwego?
- No, coś mi się obiło o uszy… powiedziałem. Na każdym osiedlu było paru Łysych, Siwych,
Rudych i pewnie paru Kędziów,
gdyby dobrze poszukać.
- To ten, co robił wiesz…
- No wiem – odparłem.
- Nie tamto tylko To!
- Aaa… oho. To – język blokersów
bardziej opierał się na kontekście
niż na słowach, ale coś tam zrozumiałem.
- No właśnie. Ten. No Siwy - spoko ziom, no i trzeba mu jakoś
pomóc. Cały skład-grupa mu pomaga, co nie? Nie ma co zamulać.
- Ale w czym, bo nie rozumiem?
Dresiarz pochylił się konspiracyjnie i wypowiedział z mieszaniną
obrzydzenia i strachu jedno słowo.
- Matura.
Kamyk

Maciej Białobłocki
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Marcin Wicha
„Rzeczy, których
nie wyrzuciłem”
Wyd. Karakter 2017

Grono żałobników zebrało
się wokół trumny. Kilka starszych
pań zaintonowało „Dobry Jezu,
a nasz Panie..” Płaczliwy akompaniament wypełnił kaplicę,
mieszając się z zapachem świec
i świeżych kwiatów. Po policzkach spłynęły grube jak groch
łzy. Wieko, z głuchym trzaśnięciem zakryło rozmazany obraz
nieboszczki. Grabarze dźwignęli
drewniany sarkofag na barki. Pogrzebowy pochód ruszył powoli
na miejsce wiecznego spoczynku.
Nie w książce Marcina Wichy.
W „Rzeczach, których nie wyrzuciłem” autor wspomina swoją
matkę przez pryzmat przedmio-

tów, słów, czynów. Nie buduje
monumentu, ani nie wznosi rozpaczliwego epitafium. Nie gra
na emocjach usiłując wzbudzić
współczucie. Nie oszukujmy się,
byłby to tani chwyt. Godnie wraca myślą do rodzicielki. Słowo po
słowie odtwarza osobę jak taśma
VHS. Jak przystało na projektanta
znaków graficznych, wie jaka siła
tkwi w wymownej prostocie, symbolu czy szczególe. Nie oznacza to
bynajmniej chłodnej obojętności.
Wicha pisze ciepło, niejednokrotnie z humorem, acz silna osobowość matki wymaga również
mocnych akcentów i bezkompromisowego podejścia. „Rzeczy,
których nie wyrzuciłem” to sprawiedliwa książka. Bez słodzenia,
spazmatycznych szlochów czy
ukrytych pretensji. Jeśli mógłbym
sobie czegoś życzyć, to właśnie
takiego syna. Niby krucha, bo
papierowa forma upamiętnienia,
wydaje się być lepsza od najbardziej wydumanych pomników
z granitu lub marmuru. Są one
drogą i definitywną oznaką końca, natomiast na stronach książki
można żyć jeszcze wiele stuleci.
Szacunek Panie Marcinie.
Marcin Dębko

Smacznie i radośnie – Majówka w Kruszynianach
Na terenie Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach
odbyła się majowa impreza. Było
smacznie i radośnie. Na odwiedzających czekała moc atrakcji
m.in. słodkie oraz mięsne tatarskie smakołyki, kociołek szurpy,
krymski pilaw z kuminem, grillowane kiełbaski, jagnię pachnące
ziołami i kiermasz ciast. Licznie
przybyli turyści mogli zwiedzać
muzeum, meczet oraz mizar,
wziąć udział w grach i zabawach
tatarskich oraz w licytacji „Na pomoc Tatarskiej Jurcie”, przejechać
się bryczką po Kruszynianach,
posłuchać muzyki. A.Sielewicz

Ptaki w Bibliotece

Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza na majową wystawę
fotografii pt. „Ptaki” Krzysztofa Szymańskiego. Autor pochodzi z
Torunia, mieszka i pracuje w Białymstoku. Wolne chwile wykorzystuje na „bezkrwawe łowy", podczas których dokumentuje piękno
natury – informuje nas Ewelina Kaźmierowicz z sokólskiej Biblioteki.
ps. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek we wszystkich placówkach BP w Sokółce do 15 maja obowiązuje ABOLICJA. Każdy czytelnik, który przegapił termin zwrotu wypożyczonej
książki, zwróci ją bez konieczności zapłacenia kary.
OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR NR 9/2019
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości Cel szczegółowy 1.1: Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzenie
przedsiębiorczości PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo na operacje z zakresu: typu projektu nr 1
OGŁOSZENIE
O NABORZE
WNIOSKÓW
O UDZIELENIE
WSPARCIA
NA OPERACJE
Programy
podnoszące
aktywność i mobilność
zawodową
oraz zdolność
do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo
REALIZOWANE
PRZEZ
PODMIOTY
INNE
NIŻ
LGD
OŚ
PRIORYTETOWA
IX.
Rozwój
lokalny
Działanie
9.1
Rewitalizacja
społeczna
i
kształtowanie
kapitału społecznego w ramach Regionalnego
IELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
NABÓR
NR 5/2019na lata 2014-2020 Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-034/19
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
OTY INNE NIŻ LGD
w ramach
R nr 6/2018 Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 20.05.2019 r. do 03.06.2019 r. w godzinachLokalnej
od 08:00 Strategii
do 16:00 Rozwoju
- ze strony internetowej Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/
nej StrategiiMaksymalny
Rozwoju poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych
91-rewitalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-144/
na poziomie projektu
wynosi:
95% Działania
Stowarzyszenia
Lokalna
Grupa
Szlak Tatarski
strony Województwa
Podlaskiego: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zoMinimalny
wkład
własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:
min.
5%
Grupa Działania
Szlak
Tatarski
CEL 1: Zwiększenie włączenia społecznego- ze
i rozwój
przedsiębiorczości.
bacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/91-typ-1programy-podnoszace-aktywnosc-i-mobilnosc-zawodowaśrodków
w ramach ogłoszonego naboru:
749
814,80
zł.
ia społecznegoLimit
i rozwój
przedsiębiorczości
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 . Aktywizacja zawodowa mieszkańców
i pobudzenie przedsiębiorczości.
-oraz-zdolnosci-do-zatrudnienia-grupy-osob-biernych-zawodowo-lgd-szlak-tatarski.html
ejszenie wykluczenia społecznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Wnioskodawcy:
ałania na rzeczTyp
osób
niepełnosprawnych
na operacje z zakresu typu projektu nr 3
Miejsce składania wniosków:
W
ramach
Działania
9.1, zgodnie
z SZOOP RPOWP
o dofinansowanie projektu mogą ubiegać
atrudnienia i rehabilitacji
zawodowej
i społecznej
osób z2014-2020,
niepełnosprawnościami
Bezzwrotne
wsparcie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące
projekty na
h ZAZ i WTZobszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy dla
zamierzających
rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej
Sposób składania wniosków o dofinansowanie
osóbosób
fizycznych
prowadzących
działalność
OWA IX. Rozwój
lokalnylub oświatową na podstawie odrębnych
gospodarczą
przepisów).
Wnioski
o dofinansowanie
realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej, w wersji
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego
na lata 2014-2020
elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji GWA2014 EFS. Wniosek o dofinansowanie projektu należy
zna i kształtowanie kapitału społecznego
Numer naboru w GWA: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-026/19

prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki naro- wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS, która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.
go ProgramuForma
Operacyjnego
w terminie od 20 maja 2019 r. od godz. 08:00 do 03 czerwca 2019 r. do godz. 15:00. Wniosek o dofinandowej
określonych
askiego na lata 2014-2020 w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i pl/pl
sowanie
projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej
metodologii prowadzenia
i aktualizacji
krajowego
rejestru
urzędowegor.podmiotów
gospodarki
narodowej,
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wniosków
będzie
trwać
w
okresie
od
09.05.2019
do
24.05.2019
r.
w
godzinach
od
8:00
do
16:00
S): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18
GWA2014 (EFS) wybierając właściwy nr naboru w GWA2014 EFS dotyczący przedmiotowego naboru.

wzorów wniosków,
ankiet poziom
i zaświadczeń.
Maksymalny
dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%
Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: min. 5%
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Szlak Tatarski:
r. w godzinach
od
8:00
do
16:00
Na co możnaLimit
otrzymać
dofinansowanie
– Typ projektu:
środków
w ramach ogłoszonego
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na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii nych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS);
ych: min 5% jewództwa Podlaskiego
Typ Wnioskodawcy:
Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji
W ramach
9.1,
SZOOP RPOWP
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projektu
projekty dotyczące
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•
wsparcie
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Działania
Szlak
Tatarski
w ramach
naboru
poradnictwo
zawodowe,
pośrednictwo
pracy,
której osoby fizyczne (Uczestnicy projektu) otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca
•
warsztaty
oraz
szkolenia,
w
tym
z
zakresu
technik
aktywnego
poszukiwania
pracy
i
ich
praktycznego
h Działania 9.1, tj.:
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki
narodowej
§7 Rozporządzenia
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Ministrów
Informacje
udzielaneokreślonych
są w siedzibiewBiura,
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711 50
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ołecznej osób z niepełnosprawnościami
w r.ramach
i WTZ
poprzez:
z dnia 30 listopada 2015
w sprawieZAZ
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•
staże, praktyki zawodowe.
ankiet i zaświadczeń
(Dz. U. 2015WTZ
poz. 2009).
cych WTZ; wsparciewniosków,
dotychczasowych
uczestników
nową ofertą
UWAGA: Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodPRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ
Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu
ności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz uzyskać
OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE www.szlaktatarski.org.pl
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
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kryteriów wyboru operacji
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wyboruwope2014-2020)
oraz
Lokalnej
Strategii
Rozwoju
Lokalnej
Grupy
Działania
Szlak
ramach
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typu
projektu
nr 3kryteriami. Maksymalna
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możliwych
punktów
w
ramach
oceny
zgodnie
z
lokalnymi
sowanie projektu
mogąLGD
ubiegać
się
Lokalneoraz
Grupy
Działania
oraz
innenależy
podmioty
racji przez
wraz
z
ich
wzorami
kryteriami
wyboru
operacji
pobrać:
w ramach Działania 9.1, tj.:
liczba punktów – 39; Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to
- ze strony
internetowejwsparcie
Stowarzyszenia
Szlak Tatarski:
http://szlaktatarski.org.pl/nabor-nrm osób fizycznych,
w szczególności:
Bezzwrotne
dla osób LGD
zamierzających
rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej
21,45 obejmujące:
punktów.
-9-2019-przedsiewziecie-1-1-4-dzialania-aktywizujace-osoby-bierne-zawodowo-z-zakresu-typ-projek• indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu,
tu-nr-1-programy-podnoszace-aktywnosc-i-mobilnosc-zawodowa-oraz-zdolnosci-do-zatrudni/
dotację inwestycyjną,
2 marca 2004 r. o pomocy• społecznej;
Ogłoszenie
finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
• wsparcie
pomostowe:
określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- finansowe
okres 12 miesięcy (6 m-cy: na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków;
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ołecznej (których głównym celem
niepokrycie
jest prowadzenie
działalności gospodarczej);
6 m-cy:
opłat publiczno-prawnych);
specjalistyczne realizujące
wsparcie towarzyszące
(indywidualne
doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne,
łdzielnie socjalne; podmioty-reintegracyjne
usługi reintegracji
społecznej
w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych).
o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
Planowane wsparcie obejmuje m. in. Wypłatę dotacji inwestycyjnej osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej (w szczególności osobom pozostającym bez

Go, go Lucas!
czyli 42 km biegu po życie

fot. prywatne archiwum ŁP

Kiedy Wielka Brytania
chce wypełznąć z UE, ŁUKASZ
PIETRASZKIEWICZ, (przypomnijmy, młody człowiek pochodzący z Sokółki, od kilkunastu
lat związany życiowo i zawodowo z UK) dopiero nabiera tempa, dosłownie i w przenośni, i
wychodzi mu to DOSKONALE!
Pisaliśmy o Łukaszu, albo
może już Lukasie, 2 lata temu.
W 2015 r. został finalistą brytyjskiej edycji programu Top Model, a także zdobywcą nagrody
publiczności. Od tamtej pory
jego kariera nabrała rozpędu.
A co się w jego życiu działo
ostatnio, niech sam opowie...

Z

araz po finałach zostałem zaproszony przez organizatora
konkursu piękności, Pawła Majewskiego, na pierwsze wybory
Miss Polski UK and Ireland. Teraz
jestem częścią ekipy i przygotowuję
wraz z Katie Ice przyszłego Mistera, Miss i Miss Nastolatek. Jesteśmy
ich coachami i trenerami. Dzięki
temu, mogę poznawać wielu fantastycznych ludzi i pomagać spełniać
marzenia. Top Model jest od zawsze
związany z Fundacją Children with
Cancer, która zajmuje się rodzinami i dziećmi, dotkniętymi straszną
chorobą jaką, jest rak. Sam jestem

ŁUKASZ PIETRASZKIEWICZ
W LONDON MARATHON

dała mnie grypa, albo coś innego.
30 dni przed samym maratonem
postanowiłem, że codziennie będę
biegał i ćwiczył, by się bardziej przygotować. Nie czułem się na siłach.
		 Z czasem zacząłem czytać na temat samego MaraDla kogoś, kto przez 6 lat tonu. Okazało się, że to jedno
z największych wydarzeń w
w szkole był zwolniony
UK, a i jeden z największych
maratonów na świecie. Wtez zajęć WF-u, nagle
dy zderzyłem się z rzeczywiprzebiec 42.195 km...
stością. Dla kogoś, kto przez
6 lat w szkole był zwolniony
Nierealne!
z zajęć wf-u, nagle przebiec
22.6 mil, czyli 42.195 km...
ojcem i wujkiem, i na samą myśl
nierealne! Ostatecznie zrobiłem 45
- mam ciarki. Nikomu tego nie żykm z tego, co pokazał mój czytnik.
czę. Jak co roku, organizatorzy TM
(uśmiech). Zacząłem się poważnie
typowali jedną osobę, która będzie
zastanawiać, czy podołam, ale dzięreprezentować ich w Londyńskim
ki mojej rodzinie i przyjaciołom, a
Maratonie. Kiedy otrzymałem tetakże dzięki Fundacji, nie poddalefon z propozycją, by wziąć w nim
łem się. Trenowałem i próbowałem
udział, bez wahania przyjąłem wynie myśleć o tym, co będzie. Nie
zwanie, nie mając żadnego pojęcia,
liczyłem też na żadne miejsce, czy
co mnie czeka. Byłem podekscytomedal, bo nie o to w tym wszystwany, że po raz kolejny mogę komuś
kim chodzi. Walczyłem, by zdobyć
pomoc. Nic więcej. Nie oczekiwajak największa sumę na rzecz Funłem, niczego w zamian.
dacji. Tak dla Waszej wiadomości,
nie każdy może wziąć udział w tym
Przygotowywałem się długo.
Maratonie. Ja miałem miejsce zaTreningi wyglądały podobnie. Zagwarantowane dzięki temu, że wymiast jeździć samochodem - biegagrałem TM i ich reprezentowałem.
łem na siłownię i z powrotem kilka
W tym roku było 414.168 chętnych,
razy w tygodniu. Trochę trenowaktórzy aplikowali - a tylko 42.500 się
łem na bieżni. Co jakiś czas dopadostało. Niektórzy próbują kilka lat
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z rzędu. Jeszcze do 28 kwietnia nie
rozumiałem dlaczego. Teraz już
wiem.
Poprzez media społecznościowe udało mi się nazbierać najwięcej.
Moją akcję wspomógł też aktor Tomasz Ciachorowski (znany z seriali
„Majka” „Złotopolscy”, „Pierwsza
miłość”, „M jak Miłość” i „Na dobre
i na złe”), który podpisał koszulkę z
mojej fundacji i już wkrótce będzie
można ją wylicytować na aukcji,
bo nadal można mnie wspomagać.
Więcej informacji na moim profilu
Instagram: https://www.instagram.
com/lukaszpietraszkiewicz

https://www.facebook.com/
LPietraszkiewicz
https://uk.virginmoneygiving.com/LukaszPietraszkiewicz
Kiedy nadszedł ten pamiętny
dzień, miałem ogromny mętlik w
głowie. W przeddzień, kiedy dojechałem do Londynu z rodziną, to
po spotkaniu w siedzibie Fundacji
byłem rozwalony emocjonalnie. To
był jeden z tych dni, kiedy człowiek
uświadamia sobie, jakie ma szczęście, że ma zdrowe dzieci. Historie,
które tam wtedy poznałem, ludzie,
których widziałem i mogłem tego

stopy przestają mnie utrzymywać.
fizycznie doświadczyć ... tego się nie
Tłum, który wykrzykiwał nasze
da opisać. Wtedy uświadomiłem soimiona - zaczął mi przeszkadzać.
bie, jak ważne jest to, co robię. WieByłem bliski rezygnacji. I wtedy zorzę, że dobro wraca do tych, którzy
baczyłem znajomą, która leżała nieje czynią. Kiedy jednak wróciłem
przytomna na poboczu. Już jest OK.
do domu, jeszcze tego samego dnia,
Zabrali ją do szpitala. Organizm nie
dopadło mnie zwątpienie i strach.
wytrzymał.
Bałem się, że gdzieś padnę po drodze i nie będę w stanie się podnieść.
Nie wiem jak, ale się podnioNawet chciałem przez chwilę się
słem i znalazłem w sobie siły, by
wycofać. Dobrze, że mam przy
biec dalej. Dobiegłem. Ukończysobie ludzi, którzy szybko mi to z
łem. Kiedy zobaczyłem Big Bena,
głowy wybili. Choć nie rozwiało to
łzy napłynęły mi do oczu, bo wiemoich wątpliwości.
działem, że to już o rzut beretem.
I kiedy wbiegłem na metę, to nie
Nazajutrz, wcześnie bo o 5.00
wiem - czy ze szczęścia, że to koniec
rano - pobudka by na czas dotrzeć
- czy ze zmęczenia - upadłem na kona start. W pełnym już wyposażelana, zalewając się łzami. Potem już
niu, koszulka i numer maratończytylko pamiętam moment wręczeka, darmowy przejazd metrem w
nia mi medalu i las gratulujących
pakiecie... (to rzadkość w Londyrąk. Zrozumiałem wtedy, że to nie
nie) a na bucie TAG z logo „Lonbył tylko zwykły maraton, że biedon Marathon”. Wszyscy się do
głem po życie. Ledwo, już bez bumnie uśmiechali i życzyli powodzetów, doczołgałem się na umówione
nia, wołając mnie po imieniu, które
miejsce, gdzie miałem spotkać się z
miałem wypisane na koszulce. Póki
rodziną i przyjaciółmi. Wtedy ich
nie zobaczyłem jak Królowa Elżbienajbardziej potrzebowałem. Nawet
ta, przyciska TEN guzik na start, nie
teraz jak to piszę, łzy napływają do
zdawałem sobie do końca sprawy z
tego, co mnie czekało. Minęło chyba z 30 Pierwsze 20 km przefrunąłem.
min. zanim doszliśmy do startu. Pro- Kryzys przyszedł po 24. km.
szę mi uwierzyć, że Nagle opadłem z sił!
nawet nie było metra pustego miejsca,
oczu. Ten moment, kiedy podbiepo obu stronach ulicy stały tłumy
gła do mnie moja 10-letnia córka i
ludzi z banerami, chorągiewkami
podparła mnie sobą, bym nie upadł
i gadżetami - od startu do samego
- nigdy go nie zapomnę! A potem
końca, przy Pałacu Buckingham.
przez cały czas mnie trzymała w obSłyszałem tylko „Lukas go go! You
jęciach i powoli prowadziła i wtedy
can do it! Go go Lucas!” W barach
kazała mi przyrzec, że jej pierwszy
grała głośna muzyka, orkiestry dęte
maraton pokonamy razem. Nasze
słychać było co jakiś czas. Ludzie
działania mają wpływ na kolejne
się bawili na tarasach. Niesamowite
pokolenia. Ten moment wynagroprzeżycie. Dodam tylko, że pogoda
dził mi wszystko. Ból minął. W głętypowo angielska: zimno, wietrznie
bi serca wiem, że choć wszyscy mi
i 4 razy padał deszcz. Kiedy tylko
kibicowali - to też byli i tacy, którzy
ruszyliśmy, wiedziałem, że nie ma
nie do końca dowierzali, że mi się
odwrotu. A jak minąłem pierwszy
uda. Sam zresztą nie dowierzałem.
kilometr - to się załamałem, że to
Piękne było to, że potrafili się do
dopiero początek. Jednak pierwtego przyznać. Całą gromadką posze 20 km przefrunąłem. Można
szliśmy w poszukiwaniu miejsca,
było mnie śledzić poprzez aplikację
by uczcić mój sukces. Uwierzcie mi,
(dzięki tagom na bucie). Ci, którzy
że każdy następny krok był niewybyli ze mną, musieli wcześniej wyjeobrażalnym wysiłkiem. Ludzie na
chać, bo się obawiali, że nie zdążą na
ulicy nam gratulowali, uśmiechali
metę (śmiech). Ale kryzys przyszedł
się. Muszę przyznać, że to było leppo 24 km. Nagle opadłem z sił! Czusze niż wygrana w Top Model.
łem jak kolana mi się przesuwają, a
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Moje motto miałem na koszulce: „Biegnę po to, by kolejne
dziecko zadzwoniło dzwonem, gdy
już wygra walkę z rakiem”. Często
wykorzystywałem je, by zachęcić
ludzi do wsparcia Fundacji.
Po maratonie, do dziś jeszcze
mam trudności by włożyć na siebie
spodnie, nie wspomnę o chodzeniu po schodach. W pracy kilkoro
znajomych na mój widok się popłakało, a sąsiadka - chciała mnie
zanieść do domu na rękach. Moja
córka z dumą, już następnego dnia,
zaniosła medal do szkoły. Udało mi
się dowlec by ją odebrać ze szkoły,
gdzie dostałem owacje na stojąco.
Oba kolana mam mocno naciągnięte, schodzi mi paznokieć z dużego
palca i nie mogę stąpać na prawej
stopie. Ale jest OK. Pozwolę sobie
zacytować kilka komentarzy z mediów społecznościowych: Łukasz,
jesteś moim osobistym sokólskim
Sokołem. Jest w tobie niewytłumaczalna dla mnie moc i siła. Jesteś nie
tylko inspiracją, ale też i przykładem
do naśladowania. Ten, kto wie, ile w
życiu przeszedłeś - wie, jaką drogę
pokonałeś. Jesteśmy dumni, że mamy
kogoś takiego!; Łukasz, jesteś WIELKI! Dokonałeś wielkiego wyczynu.
Podziwiam i gratuluję!; Łukaszku,
czego się nie podejmiesz - wszystko
ci wychodzi. Jestem dumna z Ciebie;
Łukasz, mój bohaterze! Mogę Ci prasować pelerynę?; Za słabo wierzysz w
siebie Mistrzu. Byłem pewien, że to
zrobisz, bo masz charakter. Gratulacje i pełen szacun. I tak mógłbym
dalej...
Pod wieczór, jeszcze przed
kąpielą, powiedziałem sobie: „Mogłem lepiej”. Już wtedy wiedziałem,
że chcę to powtórzyć. Ani ból, ani
strach mnie przed tym nie powstrzymają. Jedynie czego się obawiam
to, że mogę mieć niewystarczająco
dużo szczęścia, by się dostać. Ale jest
światełko w tunelu, jest możliwość
bym pobiegł w następnym roku, i to
w Nowojorskim Maratonie. Jeszcze
za wcześnie by o tym mówić. Teraz,
jak już dojdę do siebie, to zacznę się
przygotowywać do długiej drogi,
która mnie czeka już w lipcu. Mam
zamiar przejść szlakiem Św. Jakuba
z Francji do Santiago de Compostela w Hiszpanii. To ponad 900 km.
Z moim szczęściem i skłonnościami do gubienia się - zrobię ponad
1000. (śmiech) Już od dawna marzyłem by tego doświadczyć. Teraz
nadszedł ten czas. Mam także nadzieję, że jeszcze w tym roku ukarze
się moja książka, jest już napisana
ale czekam na korektę. A potem?
Pewnie znowu coś wymyślę.
Nadal można wspierać fundację. Link jest aktywny. Jeśli chodzi o
szlak to też stworzę link, pod którym
będzie można wpłacać symboliczne
sumy. Tym razem chcę wesprzeć
wszystkie klasztory, które odwiedzę
po drodze. Znam biedę od podszewki. Posmakowałem jej i wiem
czym pachnie. Kocham pomagać
ludziom. Zawsze będę pomagał
tym, którzy będą tego potrzebowali.
Trzymajcie za mnie kciuki.

MISTRZOSTWA POWIATU SOKÓLSKIEGO
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW - ROCZNIK 2003-2005
Na stadionie miejskim w
Sokółce odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Sokólskiego w piłce
nożnej chłopców rocznik 20032005 pod patronatem Starosty
Sokólskiego. Sześć drużyn z Powiatu Sokólskiego, podzielonych
na dwie grupy, rywalizowało nie
tylko o medale, puchary i wyróżnienia ufundowane przez Zarząd
Powiatu Sokólskiego, ale przede
wszystkim o awans do półfinału
wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Trofea zwycięzcom
wręczał Starosta Sokólski Piotr

Rećko oraz Edward Pawłowski
opiekun SP w Kuźnicy, członek
Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego..
Wyniki: Grupa A: 1. miejsce
– Szkoła Podstawowa w Suchowoli, 2. miejsce - Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Sokółce, 3. miejsce – Szkoła Podstawowa w Różanymstoku.
Grupa B: 1. miejsce – Szkoła Podstawowa w Kuźnicy, 2. miejsce –
Szkoła Podstawowa w Sidrze, 3.
miejsce – Szkoła Podstawowa w
Dąbrowie Białostockiej; mecz o
5. miejsce SP. Różanystok – SP.

Sokół wzleciał nad Puszczę
We środę, 1 maja, pracowity
dzień miał KS Sokół Sokółka 1946.
Na stadionie miejskim w Sokółce odbył się Mecz Podlaskiej Ligi
Okręgowej – 22. kolejki. Sokół 1946
Sokółka podjął Puszczę Hajnówka.
Zawodnicy sokólskiego klubu byli
w bardzo dobrej formie. Na początku rywalizacja była bardzo wyrównana, jednak potem gospodarze

Łukasz Pietraszkiewicz
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przejęli kontrolę. Mecz zakończył
się wygraną Sokoła 4:0. Trzy bramki należały do Michała Łabieńca, a
jedna to gol samobójczy. Pogoda
dopisała i przyciągnęła licznych entuzjastów piłki nożnej.
Klaudia Galej

Dąbrowa Białostocka 2:8; Pófinały: Suchowola – SP. Sidra 5:2 Sokółka – SP Kuźnica 2:1; mecz o 3.
miejsce: SP Kuźnica – SP Sidra
9:1; mecz o 1. miejsce: SP Suchowola – SP Sokółka 1:5
Kolejność drużyn po turnieju: 1. SP Sokółka, 2. SP Suchowola, 3. SP Kuźnica, 4. SP Sidra, 5.
SP Dąbrowa Białostocka, 6. SP
Różanystok.
Opiekunowie drużyn wraz
z organizatorami przyznali 3 wyróżnienia (piękne statuetki) w ka-

tegoriach: Najlepszy Strzelec Turnieju – Kacper Zubiel, SP Kuźnica
(10 bramek), Najlepszy Bramkarz
Turnieju – Michał Jarom,a SP Suchowola, Najlepszy Piłkarz Turnieju – Jan Kułakowski, SP Nr1
w Sokółce. Do półfinałów Igrzysk
Młodzieży Szkolnej awansowały
drużyny z SP w Sokółce i SP w
Suchowoli.
Opr. Łukasz Lenkiewicz,
fot. Maciej Białobłocki

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Grywasz w ping-ponga? Sprawdź swoje umiejętności i stań do
rywalizacji! 19 maja (niedziela) w Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce
(ul. Szkolna 2) zostanie rozegrany

OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR STAROSTY SOKÓLSKIEGO.

Turniej rozegrany zostanie w następujących kategoriach:
I kategoria – młodzicy do 13 lat, urodzeni 2006 rok i młodsi – godz. 8.30
II kategoria – kadeci, juniorzy w wieku 14-18 lat (roczniki 2005-2001)
– godz. 9.30
III kategoria – OPEN (wspólna dla kobiet i mężczyzn) – godz. 11.30
IV kategoria – OPEN DEBLE
Wpisowe do turnieju OPEN – 10 zł i OPEN DEBLE – 5 zł
Wszystkich chętnych zapraszamy!
Szczegółowe informacje 502 556 059, 510 612 129
Regulamin dostępny na:
http://sokolka-powiat.
pl/2019/05/08/otwarty-turniej-tenisa-stolowego-o-puchar-starosty-sokolskieg/
Grafika:
Clker-Free-Vector-Images/Pixabay

KUPIĘ MIESZKANIE
W SOKÓŁCE

tel. 574 861 857
9 maja 2019 r.
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REKLAMA

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

„Nasz ostatni dzień”
Adam Silvera

ZŁOMOWANIE AUT
AUT
-- ZŁOMOWANIE

PRZYJMIEMY DO PRACY:

- 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

Doświadczenie nie jest wymagane, liczą się chęci.

SOKÓŁKA tel. 600 486 444

Kucharza / Kelnerkę / Pomoc kuchenną

Bestsellerowy autor "Raczej
szczęśliwego niż nie" i "Zostawiłeś mi tylko przeszłość" zachwyca
nową poruszającą powieścią.
Piątego września, krótko po
północy, Mateo Torrez i Rufus
Emeterio otrzymują wiadomość
telefoniczną: dzisiaj bezpowrotnie
odejdą z tego świata. Mogą jednak
odpowiednio przygotować się na
nadchodzącą śmierć. Są dla siebie zupełnie obcymi ludźmi, lecz
z różnych powodów każdy szuka
nowej bratniej duszy na czas swojego Dnia Ostatecznego. Dzięki
aplikacji Ostatni Przyjaciel Rufus
i Mateo spotykają się, by przeżyć
swoją pożegnalną wielką przygodę – niezapomniany dzień, który
na zawsze zmieni życie ich obu.
W swojej ponurej i jednocześnie
napełniającej nadzieją powieści
Adam Silvera przypomina nam,
że nie istnieje życie bez śmierci i
miłość bez straty. Wyd. We need YA

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

SIŁOWNIA ZS w Sokółce
ul. A. Mickiewicza 11

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

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
ul. Solidarności 3, 502 855 111

SOKÓŁKA

ul. Wyszyńskiego 2 /UNIKAT/, 504 926 662

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.

Dyżury Aptek w Sokółce
10.05. "Pharmacja", ul. Białostocka 128, tel. 85 307 04 34; 11.05. "Arnika", ul. Os. Zielone 3, tel. 85 711 95 80; 12.05 "Dbam
o zdrowie", ul. Pl. Kościuszki 17, tel. 736697812; 13.05 "Cefarm 36,6", ul. 1 Maja 17, tel. 85 711 23 86; 14.05 "Bliska Samoobsługowa", ul. Grodzieńska 6A, tel. 85 711 52 34; 15.05 "Melissa", ul. Piłsudskiego 9A, tel. 85 711 20 14; 16.05 "Melissa", ul.
Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14; 17.05 Apteka ogólnodostępna, ul. Sikorskiego 3, tel. 85 711 24 10.
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