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Tylko pod tym krzyżem,
tylko pod tym znakiem,...

Rafał znowu najlepszy!
Za nami eliminacje gminne do Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków „O Złotą różdżkę
Dobrej Wróżki” (14 maja, w Sokólskim Ośrodku
Kultury). Dzieci zaprezentowały przed jurorami
znane od pokoleń wierszyki polskich autorów. Najbardziej jury ujął 5-letni Rafał Kasjaniuk (gr. „Frezje” z Przedszkola nr 5, przygotowywany przez p.
Agnieszkę Żemajduki p. Anetę Gardziejczyk) ze
znakomitym wierszem Danuty Wawiłow pt. "Szybko" i to on będzie reprezentował Sokółkę na etapie
wojewódzkim konkursu w Białymstoku, i to drugi
rok z rzędu – życzymy Złotej Różdżki!

Polska jest Polską, a Polak Polakiem”

W sobotę, 11 maja, po uroczystej mszy świętej w kościele
pw. NMP Pośredniczki Łask i
św. Agaty w Minkowcach, której
przewodniczył ks. Biskup Henryk
Ciereszko odbyło się wyświęcenie
krzyża oraz głazu znajdującego
się naprzeciw cmentarza parafialnego. Głaz ten upamiętnia przebieg granicy polsko-radzieckiej z
lat 1945-1948, według której wsie
Minkowce i Usnarz znajdowały
się poza granicami Polski. Miejsce
nie jest przypadkowe, przed laty
posadzono tu brzozy, by przypominały mieszkańcom o wydarzeniach sprzed lat. Początkowo głaz
ten był przeszkodą utrudniającą
wybudowanie drogi powiatowej
ze wsi Zubrzyca Wielka do wsi
Minkowce, której otwarcie miało
miejsce na początku bieżącego
roku.
W uroczystości udział wzięli także proboszcz tutejszej parafii
ks. Wojciech Dąbrowski, księża

Red.

Z miłości do Niepodległej
15 maja w Zespole Szkół
Technicznych im. gen. Wł. Andersa ogłoszono wyniki IV edycji Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego „Z miłości do
niepodległej Ojczyzny… życie i
działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)”. Polegał on na
przygotowaniu pracy w formie
filmu, prezentacji multimedialnej
lub pracy plastycznej techniką
dowolną. Z województwa podlaskiego wpłynęło aż 94 prace

m.in., z takich miejscowości, jak:
Augustów, Białystok, Choroszcz,
Drohiczyn, Łomża, Siemiatycze,
Suwałki, Tykocin, Zambrów…
Julia Łysik - uczennica klasy
II (technik ekonomista) Zespołu
Szkół Rolniczych w Sokółce za
pracę plastyczną „Generał Anders
w czasie inspekcji w Gallipoli”
otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę rzeczową - czytamy na FB
ZSR w Sokółce. Gratulacje! Red.

pobliskich parafii, wójt gminy
Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz,
dyrektor Szkoły Podstawowej w
Babikach Agnieszka Kukisz oraz
mieszkańcy parafii Minkowce.
Po godz. 18.00 mieszkańcy pobliskich wsi ponownie spotkali się w
tym miejscu by zapalić znicz, złożyć kwiaty, odśpiewać Hymn Narodowy i inne pieśni patriotyczne. Nie zabrakło również tortu w
barwach narodowych, do pokrojenia, którego poproszono wójta i
najstarszą mieszkankę parafii.
I.Woronowicz

Nietypowe święta
integrują klasę IVB!
Samorząd Uczniowski podsumował
punkty zbierane podczas nietypowych
świąt obchodzonych w naszej Szkole.
Zwycięzcą konkursu pt. "Nietypowe święta integrują klasę" została klasa IV B, która
w ramach nagrody otrzymała voucher na
pizzę – czytamy na FB Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.

Zakaz kąpieli w Łosośnie

XXIII Powiatowy Przegląd
Zespołów Artystycznych Seniorów

„ARS 2019”

Jak co roku pracownicy
Wydziału Geodezji, Katastru i
Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sokółce umieścili znaki
informujące o zakazach kąpieli
w akwenach wodnych w miejscowości Łosośna. Właścicielem
tych terenów jest Skarb Państwa,
w imieniu którego działa Starosta
Sokólski.
Znaki te umieszczono, by
ostrzec przed niebezpieczeństwem korzystania z niestrzeżonych kąpielisk. Na tych terenach

2

17 maja 2019 r.

w minionych latach doszło do
kilkunastu nieszczęśliwych wypadków. Tego typu akweny są
bardzo niebezpieczne, ponieważ
powstały w miejscach dawnych
wyrobisk żwiru, w wyniku czego
mają nieregularne dno, a ich głębokość może sięgać kilkunastu
metrów.
Wydział Geodezji, Katastru
i Nieruchomości
Starostwa Powiatowego
w Sokółce

graf.: Dieter G / Pixabay

Krynki, 18 maja 2019 r.
PATRONAT PRZEGLĄDU: Starosta Sokólski Piotr Rećko
ORGANIZATORZY: Zarząd Rejonowy PZERiI w Sokółce
Starosta Sokólski, Burmistrz Krynek, GOK w Krynkach
13.00 – Powitanie gości / przemówienia organizatorów
13.20 – Chór „Suchowolskie Nutki” / 13.35 – Bogumiła Sołoniewicz
13.45 – Chór „Janowianie” / 14.00 – Chór „Epoka”
14.15 – Zespół „Szudziałowianie” / 14.30 – Teatr „Zawsze Młodzi”
14.55 – Chór „Sokólskie Wrzosy” / 15.10 – Zespół folklorystyczny „Dębina”
15.25 – Chór „Dąbrowianki” / 15.40 – Zespół „Pogodna Jesień” Krynki
15.55 – „Korycińska Grupa Teatralna” / 16.20 – „Kapela u Mundka”
16.30 – gościnnie – ZESPÓŁ „MTATSMINDELEBI” Z GRUZJI
16.50 – Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów
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GALA ph. Porozmawiajmy o UE
Na hali sportowej sokólskiego „ogólniaka” odbyła się Powiatowa Gala ph. „Porozmawiajmy
o Unii Europejskiej”, której organizatorem był Starosta Sokólski Piotr Rećko. W uroczystości
uczestniczył Europoseł prof. Karol Karski, przedstawiciele Zarządu Powiatu Sokólskiego z Wicestarostą Bożeną J. Jelską-Jaroś,
radni powiatowi, wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych Powiatu Sokólskiego, dyrektorzy i kierownicy
Starostwa Powiatowego w Sokół-

ce, nauczyciele i uczniowie. Galę
prowadziła Dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sokółce Anna Marta Aniśkiewicz. Spotkanie rozpoczęto Hymnem Narodowym
oraz Hymnem Unii Europejskiej.
Następnie głos zabrał Starosta Sokólski. Zaproszenie przyjął profesor prawa międzynarodowego,
Poseł Parlamentu Europejskiego
z ramienia PiS - Karol Karski.
Wystąpienia były przeplatane
występami artystycznymi m.in.
Powiatowej Młodzieżowej Orkie-

stry Dętej i Zespołu Mażoretek
Zespołu Szkół w Suchowoli pod
kierunkiem Jarosława Szczerby, pokazem umiejętności UKS
„Boxing Sokółka” pod okiem trenera Tomasza Potapczyka, występem Combat Sports Academy z
Dąbrowy Biał. pod opieką trenera
Tomasza Leszkowicza, Powiatowego Chóru Młodzieżowego pod
dyrekcją Krzysztofa Zalewskiego.
Tekst: Klaudia Galej,
fot.: Patrycja A. Zalewska

Przedszkolak w krainie książki
W Tygodniu Bibliotek (6.0510.05) Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce gościł
kolejne grupy, które zapoznawane
były z funkcjonowaniem biblioteki, rodzajami jej zasobów oraz
propozycjami wydarzeń czytelniczych. Dzieci przyswajały sobie
zasady zapisywania się do Oddziału, wypożyczania materiałów oraz
uczyły się kultury czytelniczej.
„W ramach całego projektu
odwiedziło nas ponad 200 dzieci
w 13 grupach. Przeprowadziłyśmy 13 spotkań nawiązujących do
bieżących ważnych dla biblioteki

wydarzeń czytelniczych i kulturalnych. Serdecznie dziękujemy za
zaproszenie do udziału w projekcie Koordynatorkom Projektu, Paniom: Annie Żemajduk, Joannie
Gejdel, Agnieszce Iłendzie oraz
wszystkim nauczycielkom i opiekunkom z przedszkoli, których
praca przy tym przedsięwzięciu
umożliwiła dzieciom skorzystanie z propozycji naszej placówki”
- informują nas panie z Oddziału
dla Dzieci Biblioteki Publicznej w
Sokółce. Red.

tekst na podst.: J.Słoma,
M.Wojewódzka-Szoda, M. Bujnowska

Projekt ph. „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość”, realizowany przez Gminę Sokółka, współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.1
Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej.

OGŁOSZENIE PŁATNE

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.

Częścią programu Gali
ph. „Porozmawiajmy o Unii
Europejskiej" było podpisywanie przez Starostę Sokólskiego
umowy z uczniami z Zespołu
Szkół w Suchowoli i Zespołu
Szkół Rolniczych w Sokółce na

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.
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udział w kursie specjalistycznym
kombajnisty oraz z uczniami z
Zespołu Szkół Zawodowych w
Sokółce, Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce oraz z Zespołu
Szkół w Suchowoli na udział w
kursie prawa jazdy kat. B. Umo-

wy z uczniami zostały zawarte
w ramach realizacji projektu pn.
„Kompetentni i wykwalifikowani”
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej.
Przypomnijmy, że dzięki
projektowi uczniowie szkół Powiatu Sokólskiego, odbierający
kształcenie zawodowe, otrzymali

wsparcie w postaci m.in.: dodatkowych zajęć z języka angielskiego, warsztatów tematycznych w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
kursów
specjalistycznych, pomoc stypendialną, wyposażenie pracowni i
warsztatów szkolnych.
Tekst: K.Galej, fot.: PA.Zalewska

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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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
Wprawdzie wiosna, to dla
maturzystów nie jest już czas do
nauki, ale dla dorosłych osób,
czynnych zawodowo, bądź pozostajacych bez zatrudnienia,
które chcą nauczyć się czegoś
nowego, bądź przebranżowić wiosna to czas idealny!
Na pewno zgadzają się
z tą tezą kolejni beneficjenci
„Bonów na Szkolenia”, którzy
w ostatnich dniach licznie odwiedzali siedzibę Starostwa Powiatowego, ażeby podpisać stosowne umowy, umożliwiające
dokształcanie w bardzo różnych
dziedzinach.
Przypominamy,
projekt
wciąż jest w realizacji, zatem
można aplikować. Preferowani
uczestnicy, to osoby w wieku
50+, najlepiej z gmin wiejskich.
Pełen wachlarz kursów do przestudiowania na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. 		

Warunek konieczny: wybrany
kurs musi zakończyć się (wraz
z rozliczeniem go) do czerwca
2020 roku.
Starosta Sokólski Piotr
Rećko wraz z przedstawicielem
Zarządu Powiatu Sokólskiego
Jerzym Białomyzym 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 rachunkowości, a w
tej grupie uczestników dofinansowania - znalazł się nawet amator
kursu operwania dronami.
Uczestnicy projektu uzyskają dofinansowanie w następujących kursach:

kurs makijażu, kurs prawa jazdy
kat. C, C+E wraz z badaniami
lekarskimi i pierwszymi egzaminami państwowymi, kurs operatora maszyn i urządzeń do robót
ziemnych i drogowych, symbol
cyfrowy zawodu 834209 (Operator koparkoładowarki klasy
III), kurs na operatora dronów
VLOS + BVLOS + ortofotomaty
+ modelowanie 3D. Szkolenie do
uzyskania Świadectwa Kwalifikacji UAVO z uprawnieniami pozwalającymi na wykonanie lotów
w zasięgu oraz poza zasięgiem
wzroku; kurs operatora maszyn
budowlanych (2 z 4 maszyn do
wyboru: Koparka, ładowarka,
Koparkoładowarka, Walec), kurs
stylizacji paznokci, kurs makijażu
- szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego, kurs specjalisty ds. rachunkowości – kurs
umiejętności zawodowych
M.Białobłocki, P.Białomyzy

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

Materiał: PA.Zalewska, A.Sielewicz, Ł.Mucuś.

Podczas uroczystego otwarcia drogi Starosta Sokólski Piotr
Rećko dziękował za wparcie i
dobrą współpracę, dzięki której
kolejna droga doczekała się przebudowy. Choć pogoda nie dopisała, dopisali zaproszeni goście i
mieszkańcy licznie uczestniczący
w otwarciu: „Dziękuję Wójtowi
Janowi Hryniewiczowi, Marcinowi Sutkowskiemu, Jerzemu Białomyzemu oraz całemu Zarządowi
Powiatu Sokolskiego i radnym
gminnym oraz powiatowym.
Szczególne podziękowania kieruję do Pani Marszałek Wiesławy
Burnos oraz Europosła Karola
Karskiego za wzorową współpracę
między samorządem gminnym,
powiatowym, wojewódzkim oraz
europarlamentarzystami, dzięki
której środki unijne zostały wykorzystane dla rozwoju naszej małej
ojczyzny”.

Przebudowa 7 km odcinka drogi
powiatowej 1259B Sidra – Staworowo – Zalesie kosztowała w
przybliżeniu 5,7 mln zł (wkład
Powiatu Sokólskiego -1,503 mln
zł, Gm. Sidra - 1,603 mln zł,
dofinansowanie z PROW - to
ponad 2,6 mln zł). Wójt Sidry
również dziękował tym, którzy
sprawili, że uroczystość w Zalesiu była możliwa, czyli Zarządowi Województwa Podlaskiego,
szczególne słowa podziękowania
popłynęły do Starosty Sokólskiego, który zainicjował współpracę
Powiatu z Gminą w celu realizacji tej inwestycji. Wójt dziękował
również Grzegorzowi Pulowi
– Dyrektorowi PZD w Sokółce,
za opracowanie programu o dofinansowanie tego zadania i za
nadzorowanie robót drogowych,
a także wykonawcy – za jakość i
terminowość. „Często jesteśmy
bardzo daleko od miejsc, gdzie

decyzja wywiera skutek. Tym bardziej, ten moment jest wzruszający. Droga, która przejechaliśmy
przed chwilą z Sidry do Zalesia - to
jest właśnie ten 'kawałek wsparcia' Unii Europejskiej. (...) Taki
rozwój dróg przyczynia się także do napływu kapitału, rozwoju
inwestycji. Jeszcze raz gratuluję
wszystkim, którzy przyczynili się
do realizacji tej inwestycji i też serdecznie gratuluję mieszkańcom
Zalesia – zyskaliście wspaniałą
drogę, Księdzu Proboszczowi –
zyskał ksiądz wspaniały parking”
– mówił obecny na uroczystości
Europoseł Karski. Członek Zarządu Woj. Podlaskiego – Wiesława
Burnos w imieniu Marszałka Woj.
Podlaskiego Artura Kosickiego
i całego Zarządu również gratulowała wszystkim sukcesu, panu
Staroście – podjętej decyzji, wykonawcom – realizacji, a mieszkańcom – pięknej inwestycji.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Tydzień pełen przygód
Kolejny dzień rozpoczęliśmy
od wizyty czterolatków z przedszkola w Suchowoli. Mali odkrywcy
poszukiwali skarbów, aby do niego
dotrzeć musieli pokonać trudną,
wypełnioną wieloma przeszkodami drogę. Dzieci wykazały się
ogromną odwagą oraz niesamowitym sprytem. Następną grupą była
klasa 7 ze szkoły podstawowej w
Suchowoli, która uczestniczyła w
zajęciach z kodowania oraz w pokazie bajek na slajdach – czytamy
na FB suchowolskiej biblioteki.
Źródło: FB Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Suchowoli
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Moja pasja –
to bycie z ludźmi

wsparcia dla młodzieży, będzie to
klub młodzieżowy. Będą to pieniądze zdecydowanie większe w stosunku do tego, czym dysponujemy w tej chwili. To również będzie
placówka wsparcia dziennego dla
młodzieży zagrożonej ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym. W
ramach tego projektu pn. „KLUB
PIĘTNASTU” będziemy prowadzić zajęcia stacjonarne, będzie
pomoc w postaci ciepłego posiłku, a poza tym również zajęcia
socjoterapeutyczne realizowane
głównie poprzez obozy socjoterapeutyczne. Obok wsparcia dla
młodzieży będzie też pomoc dla
ich rodziców - grupa samopomocowa, spotykająca się regularnie.
Przy wsparciu specjalisty rodzice
będą mogli wymienić się doświadczeniami, rozmawiać, wspierać się
wzajemnie i wychodzić z izolacji,
której też dosyć często doświadczają.

dostaliśmy z PCPR w Sokółce dotację na imprezę kulturalną „Wiosenne spotkanie ze sztuką”. Będzie
to wyjazd do opery. Nawet jak nie
mamy pieniędzy - to wolontariusze sami proponują i organizują
spotkania np. ostatnio były warsztaty florystyczne.
Jak jest z wolontariatem w
naszym mieście?
Wolontariat w Sokółce się
rozwija. To również jest nasza
sfera działania, sami działamy
jako wolontariusze, ale również
uczymy innych jak być wolontariuszem. Tu chcę powiedzieć o
jeszcze jednym działaniu, które
się nazywa „Sokólskie Barwy Wolontariatu” i służy właśnie uczeniu wolontariatu, jego promocji i
rozwijaniu. Polega na tym, że co
roku organizujemy konkurs i Galę
„Sokólskie Barwy Wolontariatu”.
Konkurs polega przede wszystkim
na tym, że kluby wolontariuszy,
które działają w szkołach i przedszkolach podejmują projekty, w
ramach których organizują działania polegające na pomaganiu.

Nawet jak nie mamy pieniędzy to wolontariusze sami proponują
i organizują spotkania.

Pani Krystyna Stefanowicz jest głównym pomysłodawcą i
założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "BARKA", powstało ono w 2007 r. z inicjatywy społeczności ówczesnego Gimnazjum im. Jana Pawła II, która chciała
robić dla młodzieży coś więcej poza spełnianiem obowiązków
służbowych. Założyciele widzieli taką potrzebę i zbliżające się
możliwości pozyskiwania pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne.
Wtedy głównie myśleli o wyrównywaniu szans edukacyjnych
uczniów. W 2007 r. na pewno również sytuacja materialna rodzin była znacznie trudniejsza niż teraz. Z czasem doszedł inny
cel, który zakładali sobie już na początku, jednak wtedy nie był
jeszcze sprecyzowany - wyrównywanie szans osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. W tym przypadku skupili się głównie na osobach niepełnosprawnych, na ich aktywizowaniu, rehabilitacji. Nastąpiło to po kilku latach działań, wchodzenia w
środowisko, poznawania potrzeb.
Pani Krystyno, proszę nam
powiedzieć, co nowego dzieje się
w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "BARKA"?
„Barka” kontynuuje działania,
które wcześniej podjęła, dalej realizuje swoją misję. Staramy się
pomagać ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji: dzieciom,
młodzieży i osobom dorosłym.
Szczególną grupą, którą staramy
się objąć swoim wsparciem, są
osoby z niepełnosprawnościami.
Jeśli chodzi o dzieci i młodzież,
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prowadzimy od dwóch lat świetlicę młodzieżową „Baza” dla młodzieży w wieku od 12 do 17 lat.
Organizujemy zajęcia edukacyjne,
pomoc w nauce. W miarę możliwości finansowych, również wyjazdy edukacyjne i integracyjne.
Muszę powiedzieć, że jest to forma, która się spotyka z pozytywnym odzewem młodzieży. Zajęcia
odbywają się w siedzibie naszego
stowarzyszenia. Raz w tygodniu
przychodzi do nas około 12 osób.
Teraz pozyskaliśmy dotację z RPO
Woj. Podlaskiego na nową formę

Natomiast dla osób niepełnosprawnych, w tej chwili kończymy
realizację projektu ph. „Centrum
Aktywnej Integracji” obecnie odbywają się jeszcze staże i praktyki
zawodowe w ramach tego projektu. Projekt kończymy w maju, ale
zakończyliśmy pozytywnie negocjacje z Urzędem Marszałkowskim wobec czego, jesteśmy przed
podpisaniem umowy na realizację
następnego projektu, który będzie
kontynuacja. W jego ramach, 15
osób z niepełnosprawnościami
będzie miało wsparcie w postaci
poradnictwa psychologicznego
i zawodowego, szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe,
szkolenia w postaci warsztatów
umiejętności społecznych. Będzie
działał punkt aktywizacji zawodowej i odbędą się staże zawodowe.
Poza tym od 2016 r. kontynuujemy i rozwijamy działanie w postaci grupy wsparcia „Przystanek
Nadzieja” skierowany również do
osób z niepełnosprawnościami.
Rozwijamy w tym sensie, że co
roku coraz więcej wolontariuszy
zgłasza się żeby nam pomagać.
Macie dzięki temu coraz
więcej możliwości...
Tak, poza tym pomagają
nam instytucje. W ubiegłym roku
Powiat Sokólski przyznał nam dotację na wyjazd do Teatru Lalek,
było to bardzo miłe, ciekawe spotkanie wyjazdowe. W tym roku też

W ten sposób, nawet małe dzieci uczą się jak pomagać innym
i przekonują się jednocześnie o
wartościach jakie to niesie.
Działa Pani wiele lat, zapewne ma Pani obraz tego, jakie skutki przynoszą działania
„Barki” w praktyce. Czy jest jakiś
odzew ze strony osób, które przed
laty uczestniczyły w Waszych projektach?
Od tych ludzi wiem, że właśnie tak jest. Bardzo często mówią
o tym, że udział w naszych działaniach pomógł im w pokonaniu
wielu różnych trudności, jakie
mieli – pomógł odzyskać wiarę
we własne możliwości, albo wręcz
przekonać się o tym, że potrafią
rzeczy, o których nie wiedzieli,
przekonali się ile potencjału w
nich jest. Łatwiej jest im odnaleźć
się w społeczeństwie, radzić sobie
z trudnościami.
Czy młodzież, która korzystała z pomocy Stowarzyszenia
na początku jego istnienia, teraz
– kiedy już być może są dorośli,
starają się pomagać kolejnym
pokoleniom, uczestniczą w życiu
„Barki”?
Zdecydowanie tak. Przychodzą na nasze zajęcia nadal, dzielą
się swoim doświadczeniem, pomagają młodszym, wprowadzają

ich w wiele spraw, samym sobą
dają przykład. Nawet ci, którzy w
ubiegłym roku byli u nas w świetlicy młodzieżowej, a teraz już nie
uczestniczą w zajęciach bo wyjechali do szkół w Białymstoku i z
braku czasu, nadmiaru zajęć nie
mają możliwości być z nami na
co dzień i tak od czasu do czasu
przychodzą, opowiadają o sobie,
są zainteresowani tym, co u nas
nowego. Widzimy na podstawie
obserwacji ich zachowania, jak się
zmienili od czasu, kiedy do nas
przyszli pierwszy raz, jak udział
w tych zajęciach pozwolił im się
rozwinąć, odnaleźć swoja drogę.
Co według Pani zadecydowało, o zwycięstwie w naszym
plebiscycie „Sokoły 2018” w kategorii DOBROCZYNNOŚĆ?
Nie mam pojęcia, wiem tylko z Internetu, że zgłosili mnie
uczestnicy naszych projektów,
nasi podopieczni. Absolutnie
nie spodziewałam się tego, że
wygram. Staram się pomagać ludziom. Myślę, że to jest moje życie,
moja pasja – bycie z ludźmi, wsłuchiwanie się w ich sprawy, problemy i niesienie im pomocy. Lubię
być z ludźmi, ale widzę też korzyść
z tego dla siebie, bo przekonałam
się, iż bardzo dużo pomagam sobie przez to, że jestem z ludźmi i
z nimi działam. To moje działanie
można celniej nazwać "współdziałaniem”, “współpracą” z ludźmi
niż “pomaganiem”. Mam rozpoznaną grupę osób, która ma swoje
potrzeby, spotykam się z nimi i
wspólnie zastanawiamy się, co jest
im w tym momencie najbardziej
potrzebne i próbujemy rozwiązywać te problemy. Jednocześnie
przez to, że współpracuję z nimi,
mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, doświadczam tego,
że coś mi się udało dobrze zrobić.
Ludzie przychodzą i dziękują mi,
choćby oddając głos w Plebiscycie.
Z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie zgłosili
do plebiscytu „Sokoły”, tym, którzy na mnie głosowali, tym którzy
pracowali nad tym. Pomimo tego,
że nie spodziewałam się wyniku,
nie zabiegałam nawet żeby być
zgłoszonym, to fakt, że zostałam
nominowana i wygrałam jest dla
mnie bardzo przyjemny i ważny,
ponieważ daje mi potwierdzenie,
że idę w dobrym kierunku, że jest
duża grupa ludzi, którzy pozytywnie oceniają moje działania. Sama
nigdy nie jestem pewna do końca,
czy idę w dobrą stronę. Dziękuję również tym, którzy ze mną
współpracują w Stowarzyszeniu
“Barka”, Sokólskiej Sieci Wolontariatu, “Przystankowi Nadzieja”.
Tych ludzi jest bardzo dużo, jestem im bardzo wdzięczna za to,
że chcą ze mną współpracować, bo
sama niewiele bym zrobiła.
Rozmawiała P.A. Zalewska
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Konferencja prasowa ph.
„Obroń swoje prawo”
W Sokółce, 13 maja, odbyła
się konferencja prasowa PiS ph.
„Obroń swoje prawo”. Uczestniczyli w niej Poseł Dariusz Piontkowski, Europoseł Karol Karski
oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Krzysztof Krasiński. Spotkania ph. „Obroń swoje prawo” organizowane są przez
PiS we wszystkich województwach, okręgach wyborczych do
europarlamentu. W najbliższych
dniach PiS będzie zachęcać Polaków do tego aby uczestniczyli w
wyborach do parlamentu euro-

pejskiego, gdyż do tej pory wybory nie cieszyły się zbyt dużą popularnością, a przecież one także
decydują o losie Polski i Polaków.
PiS idzie do majowych wyborów z
hasłami: NIE - dla euro, NIE - dla
seksualizacji dzieci i adopcji ich
przez pary homoseksualne, STOP
- nielegalnej imigracji, TAK - dla
szacunku i poszanowania wyznawanych wartości, TAK - dla Rodziny: 500+, 300+, Dobry Start,
13 Emerytura i niższego wieku
emerytalnego.

KRYNKI: Dni Otwarte FE
10-12 maja GOK Krynki
przystąpił do ogólnopolskiej akcji
„Dni Otwartych Funduszy Europejskich”, z których to m.in. przeprowadzono w synagodze (dawne
kino) remont pomieszczenia oraz
zakupiono wyposażenie i utworzono przestrzeń kulturalną poświęconą pamięci społeczności

żydowskiej z Krynek. Podczas
majowego weekendu można było
zwiedzić wystawę i obejrzeć tematyczną prezentację, co też uczyniła społeczność ZSS w Krynkach.
Odbył się także koncert dziecięcego zespołu „Zaranka”, który śpiewał w językach polskim, białoruskim i jidysz (przygotowany przez
Lilię Żylińską i Joannę Czaban).

W niedzielę ze spektaklem
pt. „Genesis” wystąpił Teatr „Exit”
z Krakowa, czyli grupa niepełnosprawnych aktorów. „Wrażenie robiła scenografia, muzyka
i śpiew Marka Piekarczyka. Po
spektaklu odbyła się rozmowa
dotycząca tego, w jaki sposób
dziś przyjmujemy przesłanie z Biblii. Rozmowę prowadził Marcin
Jakimowicz, zaś gośćmi specjalnymi byli: Roman Koper i Bawer
Aondo-Akaa. Również aktorzy
podzielili się z publicznością swoimi odczuciami na temat granego
przedstawienia. Miłym zaskoczeniem była duża frekwencja. Może
to magia nazwiska (Piekarczyk!),
a może potrzeba przeżywania
wyższych doznań artystycznych...
Dziękujemy wszystkim, którzy
odwiedzili naszą placówkę” - czytamy na gok-krynki.pl.
Tekst AT na podst.: gok-krynki.pl

Uczta dla zdrowia
9 maja wychowankowie internatu SOSW uczestniczyli w imprezie „Uczta
dla zdrowia”, której celem było promowanie zdrowego odżywiania się.
Podczas „uczty” nie zabrakło zabawnych konkurencji sportowych, przypominania wiedzy o higienie i zasadach BHP w trakcie przygotowywania posiłku. Uczestnicy samodzielnie wykonali surówki warzywne,
które skonsumowali podczas kolacji. Wszystkie konkurencje spodobały
się wychowankom a zdrowe surówki - bardzo smakowały – dowiadujemy się z korespondencji z SOSW w Sokółce.
Tekst na podst: Beata Żółtko, Marta Kulmaczewska

<< Wstąp do „Klubu Piętnastu”
Stowarzyszenie
„Barka”
ogłasza nabór do projektu „Klub
Piętnastu”. Zapraszamy młodzież
w wieku 12-17 lat i jej rodziców.
Przyjmujemy osoby, które korzystają ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce lub kwalifikują się do takiego wsparcia.
Głównym celem jest zwiększenie
szans społeczno – edukacyjnych.
Udział w projekcie jest nieodpłatny. Oferujemy raz w tygodniu popołudniowe zajęcia edukacyjne i
pomoc w nauce, wyjazdy na letnie
obozy socjoterapeutyczne, zajęcia
grupy samopomocowej dla rodziców.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31
maja 2019 r., do godz. 15.00.
Zapraszamy do zapoznania
się z Regulaminem rekrutacji i pozostałymi dokumentami na naszej
stronie www.barka.internetdsl.pl.
Dodatkowych informacji udzielamy pod tel. 691 393 550.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
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Krystyna Stefanowicz
Stowarzyszenie „Barka”

Dlaczego słowa spektakl i
spektakularny są do siebie bliźniaczo podobne? Cóż, może dlatego,
że nie trzeba wysokobudżetowych przedsięwzięć, by wywrzeć
ogromne wrażenie na widzach.
Wystarczy choćby kreatywne
wykorzystanie rzutnika do stworzenia stalorytowych animacji. 12
maja przekonała się o tym kryniecka publiczność zgromadzona
w Gminnym Ośrodku Kultury,
na deskach którego wystawiono
niezwykłą inscenizację Księgi
Rodzaju. „Genesis” to wyjątkowa
sztuka w repertuarze krakowskiego teatru Exit. Wyjątkowa, bo sam
teatr jest nietuzinkową inicjatywą. Aktorzy to amatorska grupa
niepełnosprawnych, acz przepełnionych optymizmem ludzi.
Zobrazowanie powstania świata
w ich wykonaniu kładzie mocny
akcent na godność i wartość życia
każdego człowieka. Jest zwycięstwem siły ducha nad kruchością
ciała. Poruszające wydarzenie
artystyczne było bezwarunkową afirmacją istnienia. Całości
dopełniła warstwa muzyczna w
realizacji Adama Szewczyka oraz
Bogusława Kaczmara, a gościnna obecność Marka Piekarczyka
gwarantowała rockowy pazur. Po
spektaklu odbyło się spotkanie z
twórcami, podczas którego snuto
refleksje, dyskutowano i opowiadano czasem zabawne, a czasem
wzruszające anegdoty. Przedsta-

GENESIS - „na początku”*
Krynki

wienie to swoista kontra dla malkontentów narzekających na brak
zajęć i prowincjonalność Podlasia.
Czasem wystarczy wyjść z domu,
bo wstęp wolny w tym wypadku
nie wymagał nawet nadszarpnię-

cia budżetu. Wystarczy się rozejrzeć. Takie atrakcje czają się tu na
każdym rogiem.
Tekst: M. Dębko,
fot. GOK w Krynkach

*Genesis - (łac. - 'pochodzenie')
Księga Rodzaju, I z Pięcioksiągu;
hebr. - Bereszith 'na początku'
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Dąbrowa Białostocka
VII sesja Rady Miejskiej

DOBRE STRONY POWIATU

Radni podjęli uchwały związane
ze zmianami w budżecie i uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podczas sesji dyrektor
oddziału Polskiej Spółki Gazowniczej w Białymstoku przedstawił
koncepcję wykonania sieci gazowej na terenie miasta. Obecny był
także przedstawiciel firmy Green
Investment oferujący wykorzystanie gazu poprzez kogenerację
jako ciepło do ogrzewania mieszkań. Zgłaszane były interpelacje
i wnioski dotyczące problemów
nurtujących mieszkańców.
Urząd Miejski w Dąbrowie
Białostockiej

Recytatorski maj
W tym miesiącu mamy już
za sobą 2 konkursy recytatorskie.
„Baje, bajki, bajeczki…” dla dzieci
i młodzieży ze szkoły podstawowej oraz „O złotą różdżkę dobrej
wróżki” dla przedszkolaków.

Łącznie zaprezentowało się ponad 60 osób.
Cieszymy się, że konkursy
recytatorskie są popularne wśród
dzieci.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia
na etapie powiatowym.
MGOK w Dąbrowie
Białostockiej

VII Dąbrowskie Spotkania
z Kulturą Białoruską
W tym roku nie lada atrakcja - Męski Chór Karelii (Pietrozawodsk, Rosja) dyrygowany przez
Aleksieja Umnowa.
Chór powstał w 2007 r. Jego
repertuar jest różnorodny i prezentowany w wielu europejskich
językach. Chór koncertuje i jest
laureatem krajowych oraz zagranicznych festiwali w Szwecji,
Niemczech, Norwegii, Finlandii,
Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce,
Francji, Austrii, Szwajcarii, na
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Węgrzech. W 2016 r. Chór został uhonorowany tytułem „Zasłużonego Zespołu Twórczości
Ludowej”. Jego założycielem i
dyrygentem jest Aleksiej Umnow
- absolwent Uczelni Muzycznej w
Riazaniu, absolwent, wykładowca
i docent Państwowego Konserwatorium w Pietrozawodsku, laureat
wielu nagród i wyróżnień. Chórmistrzem Chóru jest Wasilij Syrbu.
MGOK w Dąbrowie Białostockiej
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Sokólskie Klasyki Nocą
W centrum Sokółki, na
placu T. Kościuszki, można było
podziwiać stare, zabytkowe (?) samochody z czasów PRL-u, m.in.:
syreny, duże fiaty, maluchy, fordy
mustangi i zabytkowe mercedesy.
Była to niezwykła okazja do zobaczenia zabytkowych aut i porozmawiania z fanami motoryzacji.
Oprócz wymiany doświadczeń
pasjonatów, organizatorom przyświecał także inny cel. Spotkanie

było dobrą okazją do odebrania
wylicytowanych „wycieczek".
Sokólscy miłośnicy motoryzacji spotkania chętnie udzielają
się podczas akcji pomocowych,
niejednokrotnie wystawiają na
internetowych bazarkach przejazdy zabytkowymi pojazdami.
Organizatorem wydarzenia
"Sokólskie Klasyki Nocą" - była
ekipa Złombol Żuliki.
Maciej Białobłocki

Władimir Sorokin
„Manaraga”
Wyd. Agora 2018

Koce trafiły do schroniska
9 maja Drużyna Harcerska „Nieprzetarty Szlak” wraz z wolontariuszami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce pod
opieką drużynowej Moniki Mróz i przybocznej Marty Kulmaczewskiej
odwiedzili sokólskie schronisko dla psów. W trosce o los czworonożnych
przyjaciół zostało przekazanych na potrzeby zwierząt 70 koców. Szczególne podziękowania należą się Dyrektor SOSW w Sokółce - p. Elżbiecie
Szomko, ponieważ koce zostały przekazane dzięki jej uprzejmości. Była
to druga wizyta w schronisku w tym roku szkolnym, w grudniu 2018 r.
- przekazano koce i karmę. Harcerze i wolontariusze dzielnie pomagali
przy noszeniu i układaniu darów. Opr.: Drużyna Harcerska „Nieprzetarty

Szlak” Monika Mróz, Marta Kulmaczewska

Energii i radości życia można im pozadrościć!
W leśnym kompleksie rekreacyjnym Nadleśnictwa Czarna
Białostocka, na terenie Leśnictwa Bogusze, w miejscowości
Podkantorówka odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Powiatu Sokólskiego z samorządowcami powiatu i

gmin. Spotkanie patronatem objął Starosta Sokólski Piotr Rećko.
Starosta wraz z Przewodniczącym
Zarządu Rejonowego PZERI w
Sokółce – Henrykiem Cudnikiem
zaprosili samorządowców różnego szczebla z województwa podlaskiego. Podczas przywitania Henryk Cudnik wspomniał o bardzo

prężnej działalności i aktywności
seniorów z powiatu sokólskiego.
„To, co robimy jest możliwe dzięki wspaniałym samorządom od
Powiatu Sokólskiego poczynając,
przez gminy i miasta. Za tę współpracę serdecznie dziękujemy, i
życzymy pomyślności.” – mówił Henryk Cudnik. Dziękował

również Starosta Sokólski Piotr
Rećko: „Chciałbym podziękować
panu Przewodniczącemu, bez
jego zdolności organizacyjnych
nie byłoby tego wszystkiego. To
on wskazuje kierunki. Chciałbym
podziękować wszystkim Kołom
Gminnym za obecność, moim
kolegom samorządowcom, którzy tak licznie przybyli – jest pan
Burmistrz Sokółki Adam Juchnik, pan Wójt Korycina – Mirosław Lech, pani Burmistrz Krynek
Jolanta Gudalewska, Wójt Kuźnicy – Paweł Mikłasz, Burmistrz
Dąbrowy Białostockiej - Artur
Gajlewicz… Naprawdę razem
możemy więcej dla środowiska
senioralnego zdziałać. (…) Integrujmy, ale też rozmawiajmy o
powiecie, o gminach, o potrzebach seniorów, bo to jest bardzo
istotne.” Powiat Sokólski reprezentował także Członek Zarządu
Jerzy Białomyzy. Poczęstunek na
spotkanie przygotowały klasy gastronomiczne ZSR w Sokółce w
ramach praktyk, ze środków przekazanych przez Zarząd Powiatu
Sokólskiego. Czas spędzony przy
wspólnym stole był przepełniony
serdecznością i wartościowymi
rozmowami, a energii, radości
życia i kondycji fizycznej mogą
naszym seniorom pozazdrościć
wszyscy młodzi mieszkańcy powiatu.

Ludzkość niestrudzenie usiłuje
zajrzeć za nieprzeniknioną kotarę przyszłości, by poznać swój
los. Choćby dzięki prognozie pogody, lecz prym w tej kwestii wiedzie niekwestionowany autorytet
w dziedzinie astrologii – Wróż
Maciej – uchylający z ekranu
rąbka tajemnicy dni następnych.
Obawa przed potem niekoniecznie sprowadza się do stosowania
antyperspirantów. Futurystyczne
wizje inspirują także pisarzy. Stąd
takie tytuły jak „Rok 1984”, „Bastion”, „Igrzyska śmierci”, „Nieskończoność”. Większość tych
wyobrażeń nie napawa optymizmem i utrzymana jest w konwencji postapokaliptycznej. To
na pewno o czymś świadczy, tylko nie wiem o czym. Skoro jednak
los człowieka po części jest znany
(a tym samym poniekąd przesądzony), jaki los czeka książki?
Warto o to zapytać w dobie e- i
audiobooków. A co myśli o tym
Władimir Sorokin? W roku 2037
drukowane są jedynie banknoty.
Książki to eksponaty muzealne,
kradzione zresztą w celu uprawiania snobistyczno-kulinarnego procederu. Grilluje się na nich.
Cheesburgery na Nabokovie,
jesiotr na Dostojewskim, śledzie
na Czechowie. Palce lizać. Ogień
bucha, zwęglone strony wiją się
w ostatnim podrygu życia, a bogacze cały ten cyniczny spektakl
nazywają czytaniem. Do takiego
świata zaprasza nas Geza Jasnodworski – mistrz book'ngrilla
– główny bohater powieści „Manaraga”. Sorokin stworzył w niej
makabryczną metaforę. Czytane
książki naprawdę płoną i eksplodują paletą smaków w głowach
odbiorców. Sam autor przyznał
w wywiadzie, że bardziej chodziło mu o ocenę kondycji człowieka
przyszłości. Jak ją wystawił? Absurdalnie, groteskowo, wnikliwie
i z dużą dawką humoru czarnego
jak dno grilla. Udowodnił tym
samym, że rosyjska literatura ma
się świetnie, zaś jego nazwisko
śmiało można wpisać w długą
listę klasyków, z których czerpie
natchnienie. Następca Tołstoja?
Czemu nie? A zatem, gdy możemy już być spokojni o przyszłość
białych kruków, zastanówmy się
nad sobą. Prawdą a Bogiem - jest
o czym myśleć.
Marcin Dębko

PAZ
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IV Regaty Żeglarskie
w Sokółce
11-12 maja Klub Żeglarski
"Żagiel" Sokółka zorganizował
i przeprowadził IV Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza
Sokółki - edycja Podlaskiej Ligi
Żeglarskiej 2019. Uczestnicy musieli posiadać własny sprzęt, na
którym musiały się znajdować co
najmniej 3 osoby. O godz. 10:00
pod masztem banderowym odbyło się uroczyste otwarcie regat.
Komandor Klubu Ryszard Bronowicz przywitał zawodników

życząc im udanych startów, przyjemnego pływania i wygranych
wyścigów. Start do pierwszego
wyścigu miał miejsce o godzinie
11:30. 12 maja, o godzinie 10:00
rozpoczęły się kolejne wyścigi.
Regaty miały charakter turystyczny i zostały rozegrane w klasie
Omega Standard. O godz. 15:00
odbyło się uroczyste zakończenie
regat i wręczenie pucharów załogom.

BędzieSięDziało
18 maja – Dąbrowskie Spotkania z kulturą białoruską, godz.
16.00, Kino "Lotos", atrakcja –
występ Męskiego Chóru Karelii
(Pietrozawodsk, Rosja), szczegóły
plakat s. 8;
18 maja - XXIII Powiatowy
Przegląd Zespołów Artystycznych
Seniorów „ARS 2019” Krynki,
godz. 13.00, szczegóły plakat na s.
2.
godz. 16.30 na hali sportowej ZSS
w Krynkach (ul. Stary Dwór) występ Dziecięcego Zespołu “Mtatsmindelebi” z Gruzji pod dyrekcją Tatiany Megrelidze. Celem
zespołu jest odrodzenie podstaw
kanonicznego śpiewu cerkiewnego. Repertuar stanowi w większej
części tradycyjna muzyka gruzińska, również cerkiewna. Koncert
odbędzie się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.
18 maja - Noc muzeów w
Muzeum Ziemi Sokólskiej, W
programie: 17:00 – otwarcie wystawy czasowej pt. „Z życia Sokólczan
1919-2019” (zdjęcia z prywatnych
albumów mieszkańców oraz kronik lokalnych zakładów i instytucji - sentymentalna podróż po
dziejach miasta 1919-2019, m.in.
unikalne kroniki pamiątkowe zakładów "Spomasz" i "POM" w Sokółce, kroniki SOK-u.
godz. 18:00 – spacery historyczne,
do wyboru: piesza wycieczka po
centrum miasta śladami ważnych
wydarzeń i zdjęć z wystawy muzealnej – prowadzenie sekcja historyczna UTW w Sokółce (ok. 1 h);
rowerowy spacer po Sokółce „Poznaj swoje miasto” – prowadzenie
Klub Historyczny im. Franciszka
Potyrały „Oracza” - Krzysztof Promiński (ok. 2 h), od godz. 19:30
– piknik w parku miejskim pod
Dębem Wolności;

23 maja - Warsztaty o tematyce ekologicznej. EKO-PROSZEK
DO PRANIA I PEELING - zaprasza Koło Rękodzielnicze przy
Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK-u
oraz gospodarstwo Zielska Kolonia, godz. 17:30, budynek muzeum
(ul. Piłsudskiego 2)
25-27 maja - Dni Dąbrowy
Białostockiej: Festyn Białoruski,
występ rapera ADM, występ zespołu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, gwiazda: koncert Cleo;
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31 maja - Holi Festival Poland
w ramach trasy „Pokolorujmy Polskę Tour 2019”- Święto Kolorów
na placu przed kinem „Sokół”;
SOK zaprasza dzieci na kolorowy DZIEŃ DZIECKA, od godz.
17:00, w programie: koncert Chóru Dziecięcego Opery Podlaskiej
pod dyrekcją Ewy Rafałko, gry i
zabawy z animatorką RapElką, tajemnicze malowanie farbami.

prawdziwe

Nawiedzony
wiek XX

prawdziwk

Dziadek Kotleta znalazł
ostatnio na swojej głowie spacerującego żuka. Emeryt, głuchy na
słowa rozsądku, wmówił sobie, że
jest to „przebrzydła, zmutowana
wesz opita jego fluidami”. Dziadek poszedł więc w ślady swego
wnuczka i ogolił się na łysko. Po
wszystkim wtarł w glacę swojski
samogon i oznajmił, że jeśli cokolwiek przeżyje na jego głowie
po takim zabiegu, ma prawo zarówno do skóry na jego łbie, jak i
do części majątku.
W weekend przyjechałem do niego, by świętować jego opóźnione
postrzyżyny.
– No, dziadek… modny fryz –
zrezygnowałem ze standardowego tekstu o wpadaniu pod kosiarkę. Za wiele razy oglądałem
„Martwicę mózgu” by ten tekst
przyjemnie się kojarzył. Zamarłem, widząc wyszczerzone zęby.
Trochę się przestraszyłem, bo należały do skierowanych w moim
kierunku wideł.
– Ani kroku dalej! – emeryt groźnie potrząsnął nimi.
– No co ty, Dziadek? Nie poznajesz mnie? To ja, Kamyk!
– Wiem, że to ty! Tylko się nie
zbliżaj!
Chyba dziadkowy alkohol spalił
oprócz paru żyjątek na jego głowie parę klepek.
– Ale co się stało?
– Muszę się chronić.
– Przed czym?
– Przed molestowaniem.
Spojrzałem na emeryta. Zamyśliłem się. Jeden z moich zwojów
mózgowych wyprostował się z
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poniedziałek na boisku przy Szkole
Podstawowej atrakcje dla dzieci dmuchańce, słodkości, gry i zabawy.

głośnym trzaskiem, odchodząc w
niebyt wraz z wyobrażeniem sytuacji, której się bał staruszek.
– Co?
– No przecież się ogoliłem!
– Widzę. Nie widzę jednak powodu by… no wiesz.
Westchnął.
– Zacząłem chodzić bez czapki
– wytłumaczył – No i tak fajnie
wiaterek łaskotał… Tylko że każdy podchodził i klepał mnie po
głowie! O tym klepaniu zupełnie
zapomniałem, a że chciałem poczuć wiaterek gdzie się dało, to
pozbyłem się włosów wszędzie.
– No i?
– Jak to, „no i”? Jak się ludzie dowiedzą, to będą mnie klepać tam
gdzie się goliłem! A ja nie chcę!
– Spokojnie! – zaśmiałem się –
Nikt ciebie nie będzie klepać. Jak
golisz wąsy to ciebie przecież nikt
po twarzy nie klepie, prawda?
Dziadek zamyślił się.
– A co z klepaniem po tyłku? No,
w telewizorze widziałem, jak klepią faceci kobiety po tyłkach. W
barach i takich tam.
– To po prostu taki chamski
podryw. Ludzie nie mają czupryny na tyłkach, by je golić i być
potem z tego powodu klepanym.
Dziadek poczerwieniał i chrząknął.
– A.. no... tak. Nie mają... Rzeczywiście.
Drugi zwój mózgowy strzelił głośno jak bicz rozcinając tapetę na
ścianie.
Kamyk
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Suchowola: XXIII Cross Trzeźwości

Fajny
FILM
Dr Tomasz Adamski z Białostockiego Uniwersytetu zazwyczaj odwiedza Sokółkę w roli prelegenta. Gruntownie i zajmująco
opowiada publiczności o filmach
wyświetlanych w ramach DKF-u,
czym zaskarbił sobie niesłabnącą sympatię. Tym razem pojawił
się jako twórca, przywożąc trzy
krótkie metraże swojego autorstwa, a w zasadzie współautorstwa - gwoli dokładności. Wśród
nich najważniejszy – dokument
„Miłość Polsko – Rosyjska”, który
dotyka naszych relacji z sąsiadami
zza wschodu, na poziomie czysto
ludzkim. Przeplatany wypowiedziami Polsko – Rosyjskich małżeństw zadaje kłam posądzeniu
o odwieczną wrogość. Trudna
historia nie sprzyja budowaniu
mostów, lecz w końcu trzeba to
zrobić. Artyści od lat gorliwie
usiłują zasypać przepaść pogłębianą przez medialną narrację i
polityczną retorykę. Abstrahując
od państwowych interesów pokazują, że zwykli ludzie po obu
stronach granicy chcą po prostu
żyć. Normalnie, spokojnie i szczęśliwie. Filmy takie jak ten szukają
nici porozumienia dla konstruowania wspólnej przyszłości. Dlatego są cenne. Po projekcji odbyło
się spotkanie, które poprowadził
Krzysztof Sienkiewicz – Sokółczanin na co dzień pracujący w
Białostockim Ośrodku Kultury,
jeden z organizatorów festiwalu „Żubroffka”. Rozgorzała żywa
rozmowa, w którą włączyło się
wielu widzów. Film ewidentnie
poruszył i zainteresował obecnych. Jeden z ostatnich w tym
sezonie DKF-ów okazał się kolejnym sukcesem na poziomie merytorycznym. Jesień już pęcznieje
od emocji, jakie czekają w „Fantomie” na mieszkańców Sokółki.
Letnie słońce umili ten czas. W
końcu wszyscy potrzebujemy wakacji :)

12 maja odbył się „Cross Trzeźwości”. Jest to cykliczna impreza
sportowa w Gminie Suchowola,
która na stałe wpisała się do kalendarza sportowego i kulturalnego województwa podlaskiego. Od
wielu lat Cross przyciąga zawodowych biegaczy oraz amatorów
z różnych stron Polski. W biegach
udział biorą dzieci, młodzież oraz
dorośli. Corocznie do zawodów
staje łącznie ok. 500 osób.
Dystans biegu głównego wynosił
10 km na atestowanej trasie. Start
i meta biegu umiejscowione były
w Suchowoli. Biegacze przebiegali obok miejscowości Okopy
(miejscowości, w której urodził
się i wychował bł. ks. Jerzy Popiełuszko).
Oprócz biegu głównego odbywały się również biegi towarzyszące
dla dzieci i młodzieży na dostosowanym do wieku dystansie.
Bieg jest wspaniałą możliwością
sprawdzenia swoich możliwości
wydolnościowych. Oprócz niesamowitej satysfakcji z pokonania
trasy i zmierzenia się z własnymi słabościami, każdy zawodnik
mógł liczyć na pamiątkowy medal
i koszulkę. Organizatorzy zapewnili też posiłek regeneracyjny. Po
biegach najlepsi zawodnicy uhonorowani są pucharami, medalami oraz nagrodami rzeczowymi.

Maciej Białobłocki

KS Sokół Sokółka 1946
kontra KS Polonia Raczki

M. Dębko

galeria
JEDENKADR
Makijaż dzienny - Wojnowce ;)
fot. M. Białobłocki

Twórz z nami Galerię

Wyślij swoją fotografię
o dowolnej tematyce
redakcja@infosokolka.pl
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Tradycją jest też losowanie nagród rzeczowych wśród pozostałych uczestników biegu.
Podczas imprezy publiczność
mogła oglądać występy muzyczne oraz taneczne. Były również
atrakcje dla całych rodzin: kiermasz słodkości, sprzęt zabawowy
dla dzieci oraz konkursy z nagrodami.
Cross Trzeźwości to impreza,
która poprzez sport łączy w sobie
promocję zdrowego trybu życia
oraz temat profilaktyki związanej
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W sobotę (11.05.) na
sokólskiej murawie rozegrany został mecz
KS Sokół 1946 Sokółka
z KS Polonią Raczki.
Mecz był bardzo zacięty
i obfitował w efektowne
bramki. Znowu lepszy
był "Sokół" i zakończył
wynikiem 3:0. Pogoda
dopisała i przyciągnęła licznych entuzjastów
piłki nożnej. Za tydzień
mecz wyjazdowy - Sokół
zagra z Piastem Białystok na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

KUPIĘ MIESZKANIE
W SOKÓŁCE

tel. 574 861 857
17 maja 2019 r.
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REKLAMA

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

„Posełki. Osiem
pierwszych kobiet”
Olga Wiechnik
Wszyscy wokół albo oszuści,
albo komedianci, albo ludzie bezdennie słabi. Ja miotam się bezsilnie,
bo oczywiście „babie” nie pozwoli
przecież nikt z tych mężów stanu
polityki prowadzić, a tymczasem
wierzcie mi, że my byśmy tę politykę
o całe niebo dalej i lepiej prowadziły
niż oni! – pisała w 1916 r. do męża
Zofia Moraczewska.
100 lat temu Polki wywalczyły
sobie prawa wyborcze. Do Sejmu
Ustawodawczego, który miał na
nowo określić sposób funkcjonowania państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości, weszło 442
mężczyzn i 8 kobiet – była wśród
nich Moraczewska. Nazywano je
posełkami albo posełkiniami, czasem poślicami. Wywodziły się z różnych środowisk, ale – często wbrew
swoim partiom – działały wspólnie
w sprawach, które uważały za ważne: sprawach kobiet.
Nie mają swoich ulic, nie mają
pomników, nie uczy się o nich w
szkołach. Kim były posełki, o co
walczyły i jaki poniosły koszt tej
walki? Wyd. Poznańskie
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PRZYJMIEMY DO PRACY:

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

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

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

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.
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