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Święto parafialne w N. Dworze

Potrafiła zainspirować młodzież jak nikt inny...

Śp. Bożena Rudź

W zazwyczaj gwarnej i
pełnej szkole nagle zrobiło się
jakoś cicho i pusto. O Bożenie
Rudź można napisać wiele. Na
przykład to, że miała 57 lat, lecz
tylko rocznikowo. Ona sama
upierałaby się, że wciąż ma 56,
gdyż urodziła się w grudniu. To
dużo o niej mówi. Była kolorowym, a mimo to skromnym
ptakiem naszej społeczności. Jej
małe sukcesy można wyliczać
bez końca. Kółko teatralne,
setki, jeśli nie tysiące spektakli
i akademii, apele, tworzenie
fotograficznej kroniki (bo kochała robić zdjęcia), wieloletnią

pracę w szkolnej bibliotece, oddaną i rzetelną. Można mówić o jej
wyobraźni, wrażliwości czy szerokich horyzontach. Ale tym, co
wyróżniało ją wśród tłumu, było
podejście do młodzieży. Po reformie szkolnictwa wprowadzającej
gimnazja do systemu edukacji,
na uczniów posypała się fala krytyki. Wiem, bo sam jestem absolwentem gimnazjum. Stworzono
krzywdzący stereotyp. Uważano
nas za gorszych, wybrakowanych,
zdemoralizowanych. Gimnazjum
stygmatyzowało. Bożena nie dała
się temu zwieść. Tam, gdzie inni
widzieli zepsucie, ona widziała
wartość. Potencjał ludzki był jej

materiałem pracy. Potrafiła zainspirować młodzież jak nikt inny,
wyciągając z niej to, co najlepsze.
Nigdy nie patrzyła na kogoś jak
na człowieka drugiej kategorii.
Dostrzegała talenty i pomagała
je szlifować. Kontakt z uczniami
utrzymywała jeszcze długo po
opuszczeniu przez nich szkolnych
murów. Nie zapominała imion
i twarzy. Przyszedł czas, by odwdzięczyć się jej tym samym. Pamiętać. Tak długo, jak się da. Może
to sposób, by małe sukcesy, o których pisałem na początku, przekuć
w dzieło jej życia. Pielęgnując w
sobie najlepsze cechy, nie pozwolić,
by przysypał ją pył zapomnienia.
A wartości, którymi się kierowała
przekazać dalej i dalej i dalej... To
zaszczyt móc nazywać Cię Ciocią.
Marcin Dębko

22 maja, parafia prawosławna w Nowym Dworze świętowała
dzień swojego patrona, św. Mikołaja Cudotwórcy. Na wspólną modlitwę zebrali się wierni, duchowieństwo a także goście, wśród
których nie zabrakło przedstawicieli kościoła katolickiego, przedstawicieli władz samorządowych i
służb mundurowych. Z ramienia
władz powiatowych w Liturgii
uczestniczył Członek Zarządu
Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy. Uroczystości rozpoczęły się
od akafistu przed ikoną św. Mikołaja Cudotwórcy, który należy do
świętych najbardziej czczonych
w Cerkwi prawosławnej. Należny

honor oddaje mu również Kościół
rzymskokatolicki. Św. Mikołaj jest
adresatem modlitw w wielu intencjach, wierni modlą się do niego
przy chorobach oczu, będąc w
podróży, czy w trudnej sytuacji
materialnej, rodzinnej. Św. Mikołaj zmarł ok. 345 r., a jego ciało,
które zaczęło wydzielać leczniczą
mirrę, pochowano w Mirze Licyjskiej. Po liturgii wszyscy zebrani
uczestniczyli w procesji, podczas
której czytano cztery Ewangelie
i wygłoszono Mnogoletstwija za
hierarchów Cerkwi, Ojczyznę i
jej władze, parafię i proboszcza, a
także wiernych i wszystkich obecnych na uroczystości.
A. Sielewicz

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ŚP. Pani BOŻENY RUDŹ,
wspaniałej nauczycielki, kochanej i cenionej przez młodzież.
Rodzinie oraz Bliskim najszczersze kondolencje
składają Starosta Sokólski Piotr Rećko,
W-ce starosta Bożena Jelska-Jaroś wraz z Zarządem Powiatu
oraz Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński

wraz z Radą Powiatu Sokólskiego.

OGŁOSZENIE PŁATNE

PCPR Sokółka realizuje program Osłonowy „Wspieranie
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- Edycja 2019 r.
Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy
DODAMY MOCY
PRZECIW PRZEMOCY
Dyrektor
Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie
jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie"- Edycja 2019 r.
Priorytet II: "Poprawa jakości i zwiększenie dostępności
usług świadczonych na rzecz
osób zagrożonych i doznających
przemocy w rodzinie."
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce reali-

zuje projekt pod tytułem „Powiat Sokólski dodaje mocy w
działaniu przeciw przemocy”.
Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt oparty jest na założeniach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sokólskim na lata 20162020.
Odbiorcy projektu:
- osoby, rodziny zagrożone, dotknięte przemocą w rodzinie zamieszkujące na terenie powiatu
sokólskiego,

- przedstawiciele służb i organizacji pozarządowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:
• Dwie konferencje dla
przedstawicieli
służb
i organizacji pozarządowych
pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
• Opracowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie
w Powiecie Sokólskim.
• Bezpłatne
poradnictwo
specjalistyczne dla osób
doświadczających, zagrożonych przemocą w ro-

•

•

•

dzinie dla mieszkańców
powiatu sokólskiego: psycholog, prawnik, pedagog,
specjalista pomocy psychologicznej i interwencji
kryzysowej
Kursy specjalistyczne z
zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie dla
dwóch pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.
Grupa wsparcia dla osób
dotkniętych przemocą w
rodzinie, (w razie potrzeby
zapewniona zostanie opieka nad dziećmi dla uczestników grupy na czas zajęć).
Spotkania wspierające dla
kadr służb realizujących

zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
Dodatkowych informacji
udziela Agnieszka Kopańko-Żdanuk, tel. 85 711 08 61 i
Paulina Cholewska, tel. 85 711
08 23.
Szczegółowy
terminarz
realizacji
poszczególnych działań zostaniepodany
wkrótce.
Udział
w projekcje jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy do
udziału w projekcie „Powiat
Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy”.
p.o. Dyrektora PCPR
Alicja Rysiejko

Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie"- Edycja 2019 r. Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy
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Wiadukt ma być gotowy do 2021 r.!
Rusza budowa wiaduktu na
ulicy Kryńskiej. Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, na
której zjawili się m.in. Starosta
Sokólski Piotr Rećko, Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś, członkowie Zarządu Powiatu, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof
Krasiński, poseł Krzysztof Jurgiel,
przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych, wykonawcy inwestycji,
Burmistrz Sokółki, radni, przedstawiciele Zarządu Województwa
Podlaskiego w osobach - Marsza-

łek Artur Kosicki, Wiesława Burnos oraz Marek Malinowski.
Inwestycja ma kosztować
ponad 61 mln złotych, budżet
województwa przeznaczy 45 mln
zł, gmina Sokółka 4,5 mln zł, pozostałą kwotę przekaże PKP PLK.
„Dziś jest dzień, w którym
słowa i umowy stają się faktem.
(...) Ta inwestycja pokazuje, że
dobra współpraca spółki Skarbu
Państwa, Samorządu Województwa i lokalnych samorządowców

daje efekty. Ta inwestycja jest finansowana przez wiele podmiotów, dlatego jeżeli wspólnie staramy się o to, żeby współpracować
- to są tego namacalne efekty.’’mówił Marszałek Województwa.
Głos zabrał również Starosta
Sokólski: „Tak, jak ten wiadukt
połączy dwie strony miasta - tak
połączył wszystkie szczeble samorządu, ale też państwa (…) Bez
wspólnych działań nie jesteśmy w
stanie zrealizować takich inwestycji.’’ K.Galej

Uczniowie SOSW na Gali
„Porozmawiajmy o Unii Europejskiej’’
Uczniowie naszego Ośrodka
biorą udział w konkursie „EUROPO, JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w
Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych” organizowanym
przez Wojewodę Podlaskiego i
Kuratorium Oświaty we współpracy z MDK w Białymstoku.
Jego celem jest pogłębienie wiedzy o związkach Polski z
Unią Europejską, podkreślenie
doniosłości i znaczenia obecności
Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach UE. Wyznaczyliśmy wiele
działań, dzięki którym młodzież
pozna bliżej założenia UE, symbolikę oraz korzyści jakie nasze najbliższe otoczenie pozyskuje dzięki
funduszom europejskim.

W ramach realizacji powyższych zadań uczniowie pod opieką
Katarzyny Zalewskiej uczestniczyli w Powiatowej Gali „Porozmawiajmy o Unii Europejskiej’’
zorganizowanej przez Starostwo
Powiatowe. Dowiedzieli się o wielu projektach, dzięki którym nasz
powiat się rozwija.
Byliśmy także na spotkaniu
w Urzędzie Miasta w Sokółce,
gdzie uczniowie otrzymali informacje na temat inwestycji jakie są
finansowane w gminie przez UE.
Uczniowie szczególnie zainteresowali się miejscami, z których sami
mogą skorzystać, takich jak: place
zabaw, miasteczko ruchu drogowego, czy siłownia ”pod chmurką”.
tekst na podst.: K.Zalewska

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.
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.

Gośliśmy w OSK RENOMA - A.Jelski na pierwszych
zajeciach kursu prawa jazdy
kat. B., w kótrym uczestniczyli uczniowie z ZSZ w Sokółce,
ZSR w Sokółce oraz z ZS w Suchowoli.
Stanisław Marchiel, prowadzący zajęcia
Czego uczniowie dziś się uczą?
Rozpoczynamy zajęcia
teoretyczne. Będziemy oma-

wiali podstawowe pojęcia, znaki,
przecinanie się kierunków jazdy,
podstawowe sprawy związane z
przepisami ruchu drogowego.
Do przekazania jest sporo informacji, czy nie będzie trudno
uczniom przyjąć tak dużą dawkę
wiedzy?
Myślę, że nie ponieważ są
to młodzi ludzie, którzy bardzo
łatwo przyswajają wiedzę, szczególnie jeśli chodzi o przepisy

ruchu drogowego, ponieważ są
tym zainteresowani, angażują się,
chętnie zadają pytania.
Na co podczas zajęć zwraca Pan
największą uwagę?
Przede wszystkim na to,
żeby aktywizować młodzież, żeby
wzbudzać ich ciekawość, żeby zadawali pytania. Czasami robimy
też burzę mózgów, zastanawiamy
się nad jakimś problemem, np. kto
na skrzyżowaniu ma pierwszeń-

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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stwo itp. Rozwiązujemy również
pytania testowe itp..
Co Pan sądzi o projekcie, dzięki
któremu młodzież może nieodpłatnie aplkować na prawo jazdy?
Uważam, że jest to bardzo
potrzebny projekt o czym świadczy frekwencja i zainteresowanie.
Uprawnienia na kat. B są w tych
czasach niezbędne dla młodych
ludzi i nie tylko. Jeżeli można je
uzyskać w ramach projektu nieodpłatnie - to jest to niewątpliwie
duży atut.
Justyna S. - kursantka
Co było dla Ciebie kluczowe przy
przystąpieniu do kursu?
Przede wszystkim kierowałam się tym, że pomoże mi
to zaoszczędzić pieniędze. Kurs
sporo kosztuje, a jeśli jest taka
możliwość - to warto przystąpić
do projektu. Cieszę się, że mamy
taka możliwość.
Jakie masz refleksje na stracie?
Cała grupa, jak i pan prowadzący są bardzo sympatyczni. W
dzisiejszych czasach prawo jazdy
jest bardzo ważne, przydatne w
pracy, jak i w życiu codziennym.
Jest to duży plus na przyszłość.
Daria S. - kursantka
Skąd się dowiedziałyście o projekcie?
O możliwości przystąpienia
do projektu poinformowano nas
w szkole.
Materiał: K.Galej

24 maja 2019 r.
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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
		 Pogoda
tegorocznej
wiosny bywa kapryśna, ale pogoda dla dorosłych osób, czynnych
zawodowo, bądź pozostających
bez zatrudnienia, które chcą nauczyć się czegoś nowego, bądź
przebranżowić – jest zawsze idealna!
Na pewno zgadzają się z tą
tezą kolejni beneficjenci „Bonów
na Szkolenia”, którzy w ostatnich
dniach licznie odwiedzają siedzibę Starostwa Powiatowego,
ażeby podpisać stosowne umowy, umożliwiające dokształcanie
w bardzo różnych dziedzinach.
Przypominamy,
projekt
wciąż jest w realizacji - można
aplikować. Jednak preferowani uczestnicy, to osoby w wieku
50+, najlepiej z gmin wiejskich.
Z pełnym wachlarzem kursów
zapoznamy się na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
		 Warunek konieczny:
wybrany kurs musi zakończyć
się (wraz z rozliczeniem go) do

03/45
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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. Uczestnicy projektu uzyskają dofinansowanie w
następujących kursach:

- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – kurs
umiejętności zawodowych M.194
- Operator Maszyn budowlanych
2 maszyny do wyboru: koparka,
ładowarka, koparko-ładowarka,
walec);
- MBA – Master of Business Administration;
- MS Excel z egzaminem MOS
(Microsoft Office Specjalist);
- Kurs gastronomiczny.

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: BRZOZOWO SUCHODOLINA - JAŁÓWKA
Po mszy św. w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jałówce Starosta Sokólski
Piotr Rećko rozpoczął uroczystości otwarcia drogi powiatowej nr
1254B Brzozowo - Suchodolina
- Jałówka. W pierwszej kolejności
zwrócił się do mieszkańców, sołtysów i radnych z terenów, przez
które przebiega wyremontowana
droga i dziękował za inspirację do
podjęcia inwestycji. „Dzięki środkom z PROW, dzięki wnioskodawcy - Gminie Dąbrowa Białostocka
z ówczesnym Burmistrzem Gromackim, skutecznie pozyskano
pieniądze. Bez zaangażowania
ówczesnego radnego gminnego
Adama Żadziłko z Jałówki oraz
wszystkich Członków Zarządu
Powiatu z poprzedniej kadencji
m.in.: Alicji Rysiejko, Wicestarosty Jerzego Białomyzego, ale
też radnej z tego terenu – Zofii
Danilewicz, tej drogi by nie było.
Wszystkim państwu serdecznie
dziękuję za wspólną, ciężką pracę

i zgodę, zarówno mieszkańcom
jak i władzom samorządowym:
Sołectw, Gminy i Powiatu. Chcę
podziękować jeszcze jednej osobie
– panu Profesorowi Karolowi Karskiemu, który zawsze jest dobrym
duchem naszych wszystkich inwestycji unijnych. On, jako europarlamentarzysta za każdym razem
podpowiadał nam, w jaki sposób

pozyskiwać te środki w praktyce.
Obecny radny Adam Wojteczko
bardzo wspierał nas przy tej inwestycji. Dziękuję również aktualnemu Burmistrzowi – Arturowi
Gajlewiczowi, który wspólnie z
Andrzejem Wnukowskim pilnowali tej inwestycji. Zgoda - buduje
drogi.”
Obecny na otwarciu Europoseł Karol Karski także zabrał
głos: “To jest bardzo przyjemny
moment, gdy możemy oglądać
owoc współpracy wszystkich tutaj
zebranych. Ze swojej strony, też
mam satysfakcję, że środki po-

chodzące na budowę tej drogi pochodzą z PROW-u, czyli środków
przekazywanych przez UE. Ten
region potrzebuje ich najwięcej,
dlatego najwięcej ich otrzymuje.
Ta droga jest jedną z wielu, wiele
jeszcze będzie powstawać, czego
państwu życzę.”
Radny Sejmiku Wojewódzkiego Paweł Wnukowski w
imieniu Marszałka Województwa
dziękował za zaproszenie i za zaangażowanie pana Posła Parlamentu
Europejskiego. „Ze swojej strony
mam satysfakcję, że byłem pomostem pomiędzy panem Starostą,

panem Burmistrzem, a panem Posłem Karolem Karskim”. Po przemówieniach nastąpiło poświęcenie wyremontowanej drogi oraz
symboliczne przecięcie wstęgi.
Beneficjentem i inwestorem
przebudowy drogi powiatowej
są: Gmina Dąbrowa Białostocka
wraz z Partnerem Projektu Powiatem Sokólskim. Koszt całkowity
6 974 715,00zł, dotacja w ramach
PROW: 2842 067zł, pozostała kwota: Powiat Sokólski - 2 016 324 zł,
Gm. Dąbrowa Białostocka - 2116
324zł. Długość przebudowanego
odcinka wynosi 7,68km.
Patrycja A. Zalewska, Klaudia Galej
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Powiatowy Przegląd Artystyczny Seniorów „ARS 2019”
Chóry, zespoły, grupy teatralne oraz soliści zaprezentowali
się w Krynkach na XXIII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów „ARS 2019”.
Prezentacja dorobku artystycznego oraz integracja środowiska seniorów – to założenia cyklicznych
spotkań, które w tym roku zorganizowali: Starosta Sokólski Piotr
Rećko, Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Burmistrz Krynek
Jolanta Gudalewska oraz GOK w
Krynkach. Przegląd rozpoczęła
Burmistrz Krynek, która przywitała uczestników oraz licznie
zgromadzonych gości. Następnie
Henryk Cudnik – przewodniczący
Zarządu Rejonowego podziękował wszystkim, którzy przyczynili
się do przygotowania tegorocznej
edycji oraz wręczył odznaki dla
zasłużonych seniorów z powiatu
sokólskiego. Wyróżnienie również
wręczono samemu przewodniczącemu z okazji jubileuszu - 25 lat w
Zarządzie Rejonowym PZERiI w
Sokółce. Podziękowania oraz życzenia jubilatowi złożyli również
Starosta Sokólski wraz z Profesorem Karolem Karskim, obecnym
na uroczystości. „Dziękuję za to,
że chcecie ubogacać artystycznie
nasz powiat” - zwrócił się do seniorów Starosta.
Do udziału w przeglądzie
zgłosili się następujący wykonawcy: chór „Suchowolskie nutki”
(przy ośrodku kultury), solistka
Bogumiła Sołoniewicz, chór „Janowianie”, chór „Epoka” (przy
GOKSiT w Korycinie), zespół wokalny „Szudziałowianie”, zespół
„Zawsze młodzi” (przy SOK-u),
chór żeński „Dąbrowianki”, chór
„Sokólskie Wrzosy”, „Kapela u
Mundka”, zespół wokalny „Pogodna Jesień”, zespół folklorystyczny
„Dębina”, Korycińska Grupa Teatralna. Gościnnie wystąpił też ze
wspaniałym koncertem młodzieżowy zespół „Mtatsmindelebi”
z Gruzji prezentując tradycyjne
pieśni gruzińskie.
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24 maja 2019 r.

XXIII Powiatowy Przegląd
Zespołów Artystycznych Seniorów „ARS 2019” pod patronatem
Starosty Sokólskiego zakończyło uroczyste wręczanie statuetek
przez profesora Karskiego wszystkim uczestnikom przeglądu. Wykonawcy wykazali się wysokim
poziomem artystycznym, a licznie
zgromadzona publiczność bawiła
się wyśmienicie. Wszystkim wykonawcom gratulujemy udanych
występów.
A.Sielewicz

INFO Sokółka nr 154/2019

Poetyckie „Portrety o ludziach”
16 maja w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbyło się spotkanie
z poezją bibliotekarki Marty Wojewódzkiej-Szody. Jak czytamy w
notce o autorce: „wiersze są najważniejszym sposobem mówienia
o sprawach dla niej najważniejszych”. Pani Marta opowiedziała o
swoich inspiracjach i przeżyciach,
które wywarły wpływ na jej twór-

czość i na nią samą. Liczni goście
mieli również okazję wysłuchać
autorskich wierszy, a także poznać
historie stojące za cyklami takimi
jak "Pokój ich cieniom", czy "Portrety o ludziach". Spotkanie było
ukoronowaniem obchodzonego
przez bibliotekę Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek.
tekst na podst.
Biblioteka Publiczna w Sokółce

Adam Silvera
„Nasz ostatni dzień”
Wyd. We Need Ya 2019

Hmmm... od czego by tu zacząć? Na początku zróbmy małą
selekcję. Adam Silvera jest zadeklarowanym
homoseksualistą.
Czy ktoś czyta dalej? W takim
razie uprzedzam, że wątek homoseksualny wisi w powietrzu od
pierwszej strony jego powieści. W
tej kwestii trzeba mieć jasność już
na wstępie, gdyż jest ona nie bez
znaczenia dla interpretacji całości.
Jeśli nie dyskwalifikuje to książki
w czyichś oczach – zaczynamy.
Witam w świecie, w którym biblijne upomnienie „Nie znasz dnia
ani godziny” dezaktualizuje się
wskutek uruchomienia telefonicznego systemu Prognoza Śmierci.
Ludzie, mający przed sobą około
24 godziny życia, są o tym informowani. Nikt nie wie jak to
działa, ale się sprawdza. Tragiczną wiadomość otrzymuje dwójka
nastolatków Rufus i Mateo. Dzięki
aplikacji Ostatni Przyjaciel poznają się i postanawiają wspólnie spę-

DOTYCZY:

Wycofanie się ze
współfinansowania przebudowy
kanalizacji deszczowej oraz
przebudowy ul. Targowej w Sokółce

PISMO PRZEDSIĘBIORCÓW:
PYTANIA W SPRAWIE
UL. TARGOWEJ

dzić dobę, jaka im pozostała. Co
przyniesie tan czas? Czego ich nauczy? Czy Prognoza Śmierci może
się mylić? Adam Silvera zachęca
czytelników do życia. Już, teraz, w
tym momencie! Przyznanie się do
homoseksualizmu dużo go kosztowało, ale pozwoliło zrzucić okowy
strachu. Wyjdę naprzeciw domysłom. „Nasz ostatni dzień” nie jest
książką propagującą homoseksualizm. Nie znajdziemy w niej również roszczeń i wyrzutów. To raczej
manifestacja bycia sobą. Homoseksualizm jest tu jedynie alegorią i sprowadzenie treści tylko do
uwypuklenia związków partnerskich byłoby jej niewybaczalnym
spłyceniem. Być może ktoś lubi
śpiewać, ale boi się, że fałszuje?
Silvera mówi „Śpiewaj! Śpiewaj, bo
po twojej śmierci, ludziom zabraknie twojego fałszowania”. Celuje w
nastoletnich czytelników, gdyż
są oni pełni ideałów. Nie próbuje
nimi manipulować. Przypomina,
by nie topić radości w zgorzknieniu. „Zmarnowałem tyle czasu, bo
przejmowałem się tym, co nieważne.” To tylko jeden z jego cytatów.
I choć młodość może wydawać się
naiwna z racji dramatyzowania i
wyolbrzymiania problemów, to
właśnie w niej tkwi siła. Warto ją
pielęgnować w każdym wieku. I
żyć.
Marcin Dębko

DO: Sz. P. Ewa Kulikowska
Burmistrz Sokółki

DO WIADOMOŚCI:
Sz. P. Bogdan Paszkowski
Wojewoda Podlaski

W związku z wycofaniem się p. Burmistrz ze współfinansowania inwestycji polegającej
na wykonaniu kanalizacji deszczowej w ul. Targowej, odprowadzającej wody opadowe z
części miasta usytuowanej od placu Kościuszki do przejazdu kolejowego na ul. Białostockiej, jak również budowę parkingów wzdłuż targowiska oraz przy kościele Wniebowzięcia
NMP, zatok autobusowych, chodników oraz jezdni, prosimy o odpowiedź jakie są plany
odnośnie wykonania tej inwestycji.

prowadzenia wód deszczowych, przy założeniu, że nowych dotacji zewnętrznych nie będzie?
Czy mieszkańcy tej części miasta nie zasługują na równe traktowanie, polegające na
uwzględnieniu ich istotnych potrzeb zapewniających normalne funkcjonowanie?

Czy rezygnacja z dotacji w wysokości około 3 600 000 zł nie jest zbyt lekkomyślnym
posunięciem?
Czy nie warto za współudział w kosztach w wysokości 1 900 000 zł wykonać odwodnienie za 2 434 000 zł i poprawić w ten sposób bezpieczeństwo mieszkańców, zapobiegając
okresowemu zalewaniu, i dodatkowo zapewnić komfort w postaci nowej drogi, parkingów,
chodników, pętli autobusowych, które będą służyć mieszkańcom miasta i gminy Sokółka?
Czy w przypadku rezygnacji - wszelkie inwestycje na ul. Targowej nie zostaną wstrzymane na okres obecnej kadencji samorządowej lub na dłużej?
Czy miasto kiedykolwiek wykona niezbędne inwestycje dotyczące przynajmniej od-

AGRO KOPLANY Sp. z o.o. Oddział w Sokółce, DARTECH inż. Dariusz Walenciej, MAR-TRANS Czesław Kucharewicz, SA-CHA s.c. Andrzej Sawicki, Jan Charłan, ART-MOT
Artur Kalicki, Zakład Stolarski Leon Sawoń, DREWMAR Mariusz Pezowicz, NICE DETAILING Marcin Ciruk, POL-BUD Katarzyna Kucharewicz, WULKANIZATORSTWO
Mirosław Sewastianiuk.
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Uprzejmie prosimy P. Burmistrz o odpowiedź.

Ponadto swoje odrębne pisma złożyli:
Mariusz Pezowicz, Bogusław Perkowski i Aleksander Perkowski

Sokółka, 21.05.2019 r.

24 maja 2019 r.
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Dąbrowa Białostocka
14 maja w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w
Dąbrowie Białostockiej odbyła się
jedenasta edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
dla młodzieży województwa podlaskiego. Organizatorami konkursu był Urząd Miejski w Dąbrowie
Białostockiej, Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, Kuratorium Oświaty w
Białymstoku i Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Dąbrowie
Białostockiej. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem
objęli: Marszałek Województwa
Podlaskiego, Starosta Sokólski i
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. W eliminacjach szkolnych, które odbyły
się 12 marca br. wzięło udział 84
uczniów z 10 szkół.
O godzinie 10.00 rozpoczęła
się część pisemna, do której po eliminacjach szkolnych zakwalifikowało się 16 uczniów. Uczniowie ci

otrzymali tytuł finalisty konkursu.
Do części pisemnej przystąpiło 15
uczniów. Po sprawdzeniu części
pisemnej komisja zakwalifikowała 10 uczniów z najwyższą liczbą
punktów do części ustnej. Po zaciętych zmaganiach i podliczeniu
punktacji za część ustną i pisemną okazało się, że1. miejsce zajęła
Patrycja Byczkowska, 2. - Michał
Ponikwicki, natomiast 3. lokata
przypadła Wiktorii Jarmoszko.
Kolejne miejsca zajęli: Izabela
Motybel, Daniel Postołowicz,
Agnieszka Chodziutko, Agnieszka Tryzna, Karolina Mocarska,
Izabela Popowska i Krzysztof
Sławomir Marcinkiewicz. Najlepsza dziesiątka otrzymała nagrody
rzeczowe i tytuły laureata konkursu. Nagrody zostały ufundowane
przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, Związek Gmin Wiejskich
Woj. Podlaskiego, Marszałka Woj.
Podlaskiego i Zarząd Powiatu Sokólskiego.

tra Bujwickiego oraz wszystkich
radnych, członków i sympatyków
partii.
Następnie głos zabrał Dariusz Piontkowski: „Warto, aby
Polacy zaczęli traktować te wybory poważnie, ponieważ mają one
wpływ nie tylko na to, kto będzie
nas reprezentował w Brukseli,
ale są to wybory, które w bardzo
istotny sposób wpływają na to, co
będzie działo się w Polsce.” Poseł
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Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Tekst i zdjęcia: Rafał Sanik

Konwencja PiS w Sokółce

„To spotkanie jest ważne
dla Sokółki, dla całej Polski, dla
Europy” - rozpoczął konwent
Prawa i Sprawiedliwości Piotr
Rećko, szef lokalnych struktur
ugrupowania. Następnie powitał
Dariusza Piontkowskiego, szefa
PiS na Podlasiu, Burmistrza Dąbrowy Biał. Artura Gajlewicza,
Wicestarostę Powiatu Bożenę
Jelską-Jaroś, Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Sokółce Pio-

DOBRE STRONY POWIATU

mówił również o tym, że istotne
jest, aby w wyborach oddali swój
głos mieszkańcy małych miejscowości: „Nie chcemy przecież, aby
tylko mieszkańcy dużych miast
decydowali o tym, co ma się dziać
w Europie, czy Warszawie.”
„Przedstawiamy państwu
10-osobową listę kandydatów,
którzy są sprawdzeni w działalności publicznej, mają za sobą
staż, czy to w Europarlamencie
jak prof. Karol Karski (fot.), krajowym, czy w innych formach
działalności publicznej. Stawiamy
na ludzi, którzy są przygotowani
do tego, aby reprezentować polski
interes narodowy” - kontynuował
poseł. W trakcie, do spotkania
dołączyli sami kandydaci, czyli
profesor Karol Karski, Krzysztof Jurgiel (fot.) oraz Romuald
Łanczkowski i zaprezentowali
się osobiście. Kandydaci wyczerpująco rozwinęli 12 punktów
DEKLARACJI EUROPEJSKIEJ
Prawa i Sprawiedliwości.

2. urodziny Szkoły Muzycznej

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stop. w Sokółce obchodziła swoje 2. urodziny. Z tej
okazji zorganizowano koncert,
podczas którego uczniowie mogli
zaprezentować swoje umiejętności nabyte w ciągu dwóch lat. Na
uroczystość przybyło wielu rodziców, jak i również przedstawiciele
władz samorządowych. Powiat
Sokólski reprezentowała Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś.

Dyrektor Szkoły Dariusz J.
Drewnowski: „Radość w sercu
się pojawia, gdy z dnia na dzień
słychać coraz więcej ładniejszych
dźwięków, granych z różną dynamiką.”
Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś gratulowała dyrektorowi
rocznicy i życzyła sukcesów w
kolejnych latach.
K.Galej
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Chcecie bajki? Oto bajka...
„Ogólnopolski Tydzień Bibliotek był doskonałą inspiracją,
by do Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce zaprosić kogoś wyjątkowego. Tym razem mieliśmy okazję spotkać się
z autorem książki dla dzieci pt.
„Bajka o królu Tomaszu”, Romanem Rynkowskim. Mieszkańcem
Suwałk, polonistą z wykształcenia.” - czytamy w korespondencji
z biblioteki. Uczniowie kl. II z SP
z Oddziałami Integracyjnymi nr
2 w Sokółce mogli otrzymać na
pamiątkę egzemplarze książki z
imiennymi dedykacjami od autora. Mogli także wykorzystać
własną kreatywność i wspólnie
z autorem stworzyć szkic autorskiej bajki, co sprawiło wszystkim
ogromną satysfakcję.
„Bajka o królu Tomaszu”, jak
dalej czytam w korespondencji:
„nawiązuje do dobrze nam znanej legendy o Smoku Wawelskim
i jednocześnie otrzymuje w jego
wierszowanej narracji nowy wymiar. Treść jest wzbogacona w
interesujące motywy, a przesłanie

historii jest nie tylko zaskakujące, ale także niezwykle cenne dla
młodego i starszego odbiorcy”.
tekst na podst.: J.Słoma,
M.Wojewódzka-Szoda,
M. Bujnowska

„Europo, jesteśmy z Tobą”
16 maja wychowankowie
SOSW w Sokółce zwiedzili przejście graniczne w Kuźnicy. Było to
jedno z działań konkursowych
realizowanych przez SOSW w Sokółce w ramach projektu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty
w Białymstoku, Wojewodę Podlaskiego i Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, ph. „Europo,
jesteśmy z Tobą”. Uczniowie spotkali się tam z bardzo miłym przy-

jęciem ze strony funkcjonariuszy
Straży Granicznej, którzy zapoznali ich ze specyfiką pracy na
granicy Polski z Białorusią, która
jest zarazem granicą Unii Europejskiej. Dowiedzieli się przede
wszystkim, jak odpowiedzialna i
znacząca dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy jest to praca. Po-

znali różne sposoby wykorzystywania najnowszych technologii w
rozpoznawaniu zdarzających się
nieodpowiednich zachowań ludzi
przekraczających granicę naszego
kraju. Z dużym zainteresowaniem
obejrzeli centrum dowodzenia i
monitorowania tego ogromnego
obiektu. Podziwiali także umiejętności i sposoby wykorzystywania
pracy psów na granicy państwa.
Tekst na podst. Lila Zajkowska

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 10/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski
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PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1. Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego
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13.06.2019 r. do godziny 15:00 w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków
Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić
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do potrzeb osób z niepełnosprawnościami mogą być np. NZOZ-y lub inne podmioty, które wykażą
-dotychczasowych
projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50
cych WTZ; że
wsparcie
uczestników
WTZ nową
ofertą jako beneficjenta nie
świadczą ww.
usługi. Kluczowym wyznacznikiem
zakwalifikowania
danego podmiotu
projekty
służące udostępnieniu
terenów
dla mieszkańców.
będzie forma prawna
wnioskodawcy,
a przedmiot jego
działalności.
lub pocztą elektroniczną: szlaktatarski@gmail.com
Finanse:
PRZED
ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ
UWAGA: Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodności z
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru:
600 130,62
zł Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz uzyskać co najmniej
Lokalną
Strategią
OLokalne
NABORZE
DOSTĘPNĄ
NA STRONIE
www.szlaktatarski.org.pl
sowanie projektu mogąOGŁOSZENIA
ubiegać sięwartość
Grupy
Działania
oraz
podmioty
Maksymalna
wydatków
kwalifikowanych:
nieinne
określono.
Formularze wniosków wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez minimalną liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji wynoszącą min.
m osób fizycznych,
w szczególności:
O dofinansowanie
projektuwyboru
mogą ubiegać
55% możliwych punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami. Maksymalna liczba punktów – 40;
LGD wraz z ich
wzorami oraz kryteriami
operacjisię:
należy pobrać:
Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, obejmującej gminy:
Krynki, Kuźnica,
Sidra, której
Sokółka,
Szudziałowo;
z wyłączeniem
osób to 22.
Minimalna
liczba punktów,
uzyskanie
jest warunkiem
wyboru operacji
fizycznych.
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
Typ wnioskodawcy:
kreślone w ustawie o wspieraniu
pieczy jednostki
zastępczej;
Wsparcie rodziny
otrzymująi systemie
w szczególności:
samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
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organizacje
podmioty działające
w oparciu
o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym; spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji
ołecznej (których głównym
celem pozarządowe;
nie jest prowadzenie
działalności
gospodarczej);
posiadają
jednostki samorządu
terytorialnego
lub ich związki;
kościoły i inne związki wyznaniowe; jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych; podmioty ekonomii
dzielnie socjalne; podmioty
reintegracyjne
realizujące
usługi reintegracji
społecznej
społecznej; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; towarzystwa budownictwa społecznego.

- utworzenie i wdrożenie aplikacji w obszarze edukacji ekologicznej i/lub turystyki o stopniu dojrzałości 3 lub 4;
S): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18

o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O NABORZE DOSTĘPNĄ NA STRONIE

BędzieSięDziało
25.05. - Mecz Podlaskiej Klasy Okręgowej KS Sokól 1946 Sokółka - Orzeł Kolno, stadion OSiR
w Sokółce, godz. 17.00
25-26.05 - III Chrześcijańskie Spotkania Motocyklowe, w
programie m.in: Boska Liturgia w Monasterze Zwiastowania
Przenajświętszej Bogurodzicy w
Supraślu, zwiedzanie Monasteru,
cerkwi, meczetu w Bohonikach,
kościołów na os. Zielonym w Sokółce i w Klimówce, pokaz pierwszej pomocy, ognisko; 26.05 Boska Liturgia w cerkwi w Jacznie,
parada motocyklowa w ramach

Dni Dąbrowy Białostockiej.
25-27.05 - Dni Dąbrowy Białostockiej: Festyn Białoruski, występ rapera ADM, zespołu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
gwiazda: Cleo; poniedziałek na
boisku przy Szkole Podstawowej
atrakcje dla dzieci - dmuchańce,
słodkości, gry i zabawy.
26.05 - XI Forum Rolnicze w
Janowie, 9.00 - msza św. w kościele św. Jerzego, 10.00 - rozpoczęcie
II Memoriału Szachowego prof.
Józefa Marcinkiewicza oraz XI
Forum Rolniczego, w programie:
wystawy maszyn i urządzeń rolniczych, występy artystyczne, pokaz
rękodzieła ludowego, degustacja
potraw regionalnych, park roz-

rywki dla dzieci, krwiodawstwo,
konkursy, warsztaty serowarskie,
11.30-13.00 - Wykłady: Pszczoły
w moim otoczeniu - zakładanie
przydomowych pasiek, Zasady
bioasekuracji w odniesieniu do
ASF i grupy ptaków, Premie dla
młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw;
31.05 - 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, gry i zabawy z animatorką
RapElką, tajemnicze malowanie
farbami;

Zamknięcie postępowania
scaleniowego ob. „OSTRÓWEK”
22 maja w siedzibie Sołtysa
wsi Ostrówek odbyło się zebranie uczestników scalenia obiektu
„OSTRÓWEK”, jego celem było
wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych im w wyniku scalenia
na mocy decyzji Starosty Sokólskiego, zatwierdzającej projekt
scalenia gruntów wraz z podziałem wspólnoty wsi Ostrówek na
obiekcie ”OSTRÓWEK” a także
rozwiązanie rady uczestników
scalenia i ogłoszenie zamknięcia

postępowania scaleniowego. Z
ogólnej liczby 108 uczestników
scalenia w zebraniu uczestniczyło
się 17 osób oraz przedstawiciele
Wojewódzkiego Biura Geodezji w
Białymstoku i reprezentanci Starosty Sokólskiego. Dalsze czynności będą polegały na wykonaniu
zagospodarowania poscaleniowego polegającego na budowie i
przebudowie dróg dojazdowych
do gruntów rolnych.
Wydział Geodezji, Katastru
i Nieruchomości

Uroczyste otwarcie drogi w Szuszalewie
18 maja również odbyło się
uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1247B
w miejscowości Szuszalewo.
Beneficjentem i inwestorem są:
Powiat Sokólski wraz z Partnerem Projektu - Gminą Dąbrowa

Białostocka. Koszt przebudowy wyniósł 2 106 206,24 zł. Na
przebudowę pozyskano dotację
w z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w kwocie: 1 102 384,00zł. Pozo-

stałą kwotę wyłożyły samorządy:
Powiat Sokólski - 501 911,24 zł,
Gmina Dąbrowa Białostocka 501911,00zł. Długość przebudowanego odcinka wynosi 2,26km.
Tekst: K.Galej, fot.: P.A. Zalewska

prawdziwe

Luka

W otwarciu licznie uczestniczyli mieszkańcy a także samorządowcy województwa, powiatu i gminy: Starosta Sokólski Piotr Rećko, Członek Zarządu Powiatu Jerzy Białomyzy, Burmistrz Artur Gajlewicz, Radny Województwa Paweł Wnukowski oraz zaproszony na tę uroczystość Europoseł Karol Karski.

Fajny

FILM
O filmie „Narodziny gwiazdy” napisano już chyba wszystko, a nagrody posypały się nań
jak cukierki z piniaty. Zewsząd
możemy usłyszeć, że to historia
trudnej miłości, ponadczasowa,
tragiczna, z brawurowymi rolami
i świetną muzyką bla, bla, bla..
Ale nikt nie uwzględnił jednego
aspektu. Pozwólcie, że pokażę

Dyżury Aptek w Sokółce

przez jaki jeszcze pryzmat można
obejrzeć tę produkcję. Wyobraźmy sobie, że odręcznie pisany list
zakochuje się z wzajemnością w
e-mailu. List pomaga mu się wypromować, wszak e-mail to jego
unowocześniona wersja, następna generacja. Są tak podobni do
siebie, a jednak dzieli ich pewna
przepaść. Przepaść pokoleniowa.
E-mail zdobywa coraz większą
popularność, spychając list na
margines zapomnienia. W końcu
jest szybszy, wygodniejszy i bardziej dostosowany do współczesnych czasów. List wspomina lata
świetności i patrzy na swojego
następcę popadając w nałóg. Czy
e-mail wyciągnie pomocną dłoń
do listu, jak list zrobił to przed

laty? A może list skazany jest na
zagładę? Czy te dwa światy mogą
funkcjonować obok siebie? Czy
tradycja zawsze kłóci się z nowoczesnością? Kto wygra w tej walce? Oto pytania, jakie nasuwają
się po projekcji „Narodzin gwiazdy”. Film ten świetnie obrazuje
upływający czas i zmieniające
się trendy. Jest doskonałą analogią życia, gdzie nowe wyrasta na
starym i samoistnie je wypiera. A
może to, co stare, samo odchodzi
w cień? Zobaczymy już 23 maja
o godzinie 18:00 w kinie „Sokół”.
Ciekaw jestem, czy ktoś podziela
moje zdanie? Film wyświetlany
jest w ramach Dyskusyjnego Klubu „Fantom”, więc po projekcji
zapraszam do dysputy.
Marcin Dębko

24.05. Apteka ,,Bliska Samoobsługowa” ul. Grodzieńska 6A tel. 85 711 52 34, 25.05.Apteka ,,Melissa" ul. Grodzieńska
78, tel. 85 711 20 14, 26.05. Apteka ogólnodostępna ul. Sikorskiego 3 tel. 85 711 24 10, 27.05. Apteka ,, Melissa” ul.
Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14, 28.05.Apteka Na Białostockiej Nowa Farmacja ul. Białostocka 8/10 lok. 1 tel. 85 711
24 62, 29.05. Apteka ,,Melissa" ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14, 30.05. Apteka ,,Pharmacia” ul. Białostocka 128,
tel. 85 307 04 34.
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Mój miniaturowy kot Baź
strasznie się rozczarował, gdy
wytłumaczyłem mu, że powiedzenie „karma wraca” nie dość,
że nie działa, to jeszcze nie ma nic
wspólnego z Whiskasem. Zresztą, dziwne jest to, że w kulturze
skupiającej się na potędze wybaczania jednocześnie straszymy
ludzi, że zło które wyrządziliśmy
do nas wróci. Powiecie, że jestem
wredny. Może. Cyniczny? Może.
Zgorzkniały? Może. Hotel? Trivago.
Tak na marginesie, trochę w
tę karmę chcę wierzyć, żeby szlag
trafił pająki z Neptuna, ale to temat
na inną historyjkę. Do rozważań o
zbrodni i karze zmusiło mnie spotkanie w barze. Zamówiłem colę
z whisky, niemal jednocześnie z
pewnym wytatuowanym człowiekiem. Obaj wyszliśmy z założenia,
że taki zbieg okoliczności jest niezłym sposobem na rozpoczęcie
rozmowy. Po wykreśleniu tematów podstawowych, zeszliśmy na
tematy związane z pracą.
– Jestem hurtownikiem karmy.
– Dla psów?
– Nie. Dla ludzi. Chodzi o KARMĘ. Tę, co wraca.
– No cóż, w dzisiejszych czasach
na wszystko jest popyt… A jak to
działa? Magia miejskich szamanów? Magia chaosu? A może…
– Och, nic z tych rzeczy… Spisuję umowę – podciągnął rękaw

prawdziwk

luźnej, błękitnej koszuli ukazując wytatuowany napis: „Ja, niżej
podpisany, przejmuję złą karmę
osoby...”
Pod spodem były wytatuowane
podpisy ludzi i coś co wyglądało
jak odciski palców.
– O do diabła… – mruknąłem,
zadziwiony. Ciężko było uniknąć
skojarzeń z cyrografem.
– Dostaję złą karmę ludzi… a ci w
zamian co miesiąc przelewają trochę pieniędzy. Dzięki temu mogą
spać spokojnie...
Dotychczas wracająca karma raczej mi się kojarzyła z wymiotami,
a nie z biznesem, więc milczałem
bardzo długo.
– Chwila, chwila. A wierzy pan w
karmę?
– A co to ma do rzeczy?
– Parę setek lat temu nie wierzono
w bakterie, co wcale nie obniżyło
ich skuteczności. Przynajmniej
tak mi się wydaje, bo rzekomo
wiara czyni cuda.
– Wiara, ale nie zbiorowa głupota
– odparł – Och, jestem zabezpieczony przed złą karmą.
– Niby jak?
– Przejmuję zło na siebie. Więc
czynię dobro, co zeruje skutki
złej karmy… ale z kasą jestem na
plusie. Najlepsze jest to, że karma
wraca, rzeczywiście… ale jako
zwrot podatku.
Kamyk
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Dwa zwycięstwa i przegrana w Polskiej Ekstraklasie Bilardowej
Drużyna LP METAL–FACH
POOL BILARD SOKÓŁKA rywalizująca w Polskiej Ekstraklasie Bilardowej w składzie:
Sebastian Batkowski, Konrad
Piekarski, Krystian Piekarski, Dominik Zając, trener Lech Piekarski,w miniony weekend rozegrała
kolejne trzy mecze, odnosząc 2
zwycięstwa z zespołami z Kętrzyna i Tczewa, niestety w pojedynku z obecnym wiceliderem tabeli
DSB Lubin nie wykorzystała swoich szans na osiągnięcie dobrego
wyniku. Sokółczanie zajmują 5.
miejsce w tabeli.
Świetnie spisuje się w rywalizacji Grand Prix Polski Sebastian
Batkowski – członek Kadry Narodowej, po zdobyciu brązowego
medalu w Łodzi i zwycięstwie w
Kętrzynie jest liderem krajowego
rankingu sezonu 2019.
Dobre wieści również płyną od
naszych juniorów, Karol Zielen-

kiewicz został powołany w skład
Kadry Narodowej Juniorów i zaliczył dobry występ w Mistrzostwach Polski Juniorów 3-krotnie
zajmując 5. msc. w odmianach 8,9
i 14.1. W odmianę 10 bil 5. msc.
zajął Szymon Miroń.

14 medali OMEGI w Suwałkach
W miniony weekend na
basenie Aqaparku w Suwałkach
odbyły się Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora OSiR. W zawodach wzięły
udział reprezentacje 14 klubów
z woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kluby z Litwy. UKS Omega reprezentowała
13-osobowa grupa, składająca
się w większości z najmłodszych
pływaków. Rywalizacja odbywała
się w 4 kategoriach wiekowych i
była podzielona na 3 bloki. Każdy
zawodnik miał prawo startu w 6
konkurencjach indywidualnych.
Zawodnicy przygotowani
przez trenerów Konrada Stackiewicza i Rafała Czarneckiego
zdobyli 14 medali: 7 złotych, 3
srebrne i 4 brązowe, ustanawiając
przy tym 4 rekordy klubu i wiele
rekordów życiowych.

W kategorii wiekowej rocznik 2009 i młodsi dobrze zaprezentowali się najmłodsi pływacy:
Izabella Korolczuk i Alex Kuklicz,
którzy w swoich startach plasowali się w okolicach 10. msc.
W kategorii wiekowej rocznik2008-2007 startowała najliczniejsza grupa zawodników Omegi. Wśród dziewcząt najlepsze
wyniki uzyskała Monika Malicka,
zajmując 6. msc. w wyścigu na
50m stylem klas. oraz 8. lokatę na
100m stylem dowolnym. Wśród
chłopców bardzo dobre występy
odnotowali Łukasz Biziuk, który był 4. na 200m stylem klas.,
Dawid Uljasz, zajmując również
4. msc. na 50m stylem klasycznym oraz Sebastian Michałowski,
który zajął 8. msc. w wyścigu na
dystansie 100m stylem grzbietowym. Pozostali zawodnicy: Zuzanna Breczko, Amelia Kukisz,
poprawili swoje rekordy życiowe
i włączyli się rywalizację na zawodach.

Również w Eliminacjach Mistrzostw Polski Amatorów 2019,
dominują nasi juniorzy. W 1 Edycji zwyciężył Karol, w drugiej najlepszy okazał się Szymon.
Najbliższe starty naszych
zawodników już w najbliższy i
W kolejnej kategorii wiekowej - rocznik 2006-2005 z bardzo
dobrej strony pokazały się Iga Kuklicz oraz Justyna Łopatecka. Iga
czterokrotnie stawała na najwyższym stopniu podium zwyciężając
w konkurencjach: 50m, 100m i
200m stylem klas. oraz 50m stylem grzbietowym. Zajęła również
4. msc. na 100m stylem zmiennym
i 5. na 100m stylem dowolnym.
Bardzo dobre występy odnotowała Justyna, która trzykrotnie
stawała na podium. Zdobyła srebro na dystansie 200m stylem dowolnym, 2 brązy na 50m i 100m
stylem motylkowym. Zajęła także
4. msc. na 50m stylem dowolnym.
W klasyfikacji generalnej na najlepszą zawodniczkę w tej kategorii
wiekowej Iga zajęła 2., natomiast
Justyna - 4. msc. Wśród chłopców
dobrze zaprezentował się Michał
Miszkin, który był 6. na dystansie
100m stylem motylkowym.
W kategorii rocznik 2004
i starsi multimedalistką została
Agnieszka Ancypo, zdobywając 5
medali. Aga zwyciężyła na dystansach 50m stylem dowolnym, 50m
stylem motylkowym oraz 100m
stylem grzbietowym. Sięgnęła po
srebro na dystansach 100m stylem
dowolnym oraz 50m styl. grzbietowym. Zajęła też 4. msc. na 100m
stylem zmiennym. W klasyfikacji
na najlepszą zawodniczkę w swojej kategorii wiekowej zajęła 3.
msc. Bardzo dobrze zaprezentował się Eryk Michałowski, który
startował tylko w jednym bloku
zawodów i dwukrotnie zajął 3.
miejsce w wyścigach na 200m
stylem klasycznym i 100m stylem
zmiennym.

kolejny weekend ; w sobotę 25
maja zagra II Liga . II zespół LP
Metal-Fach Sokółka u siebie podejmie drużynę „BCB MOSIR II
Kętrzyn”. Natomiast 1.05 – 02.06
w Kielcach odbędzie się wielka
rywalizacja w sportach bilardowych „Międzynarodowy Festiwal Bilardowy 2019”, zagrają tam
bilardziści z Europy w kategorii
open i juniorskiej. Sokółkę reprezentować będą Sebastian Batkowski, Konrad Piekarski, Krystian
Piekarski, Dominik Zając, Karol
Zielenkiewicz oraz Szymon Miroń.
Zmagania bilardzistów można na żywo oglądać w tvsports.
pl, jak również retransmisjena
tvsports.pl, You Tube i telewizji
SPORTKLUB. Wyniki online na
stronie Polskiego Związku Bilardowego.
LP METAL–FACH POOL BILARD
SOKÓŁKA

IV Regaty Żeglarskie
11-12 maja odbyły się IV Regaty
Żeglarskie o Puchar Burmistrza
Sokółki - edycja Podlaskiej Ligi
Żeglarskiej. Na starcie stawiło się
9 załóg (27 zawodników). Nasz
klub reprezentowały 4 ekipy.
Słaby wiatr towarzyszył zawodnikom w 4 wyścigach. Nadchodzącą burza spowodowała szybsze zakończenie pierwszego dnia
zmagań. W niedzielę, o godz.
10.00 odbył się kolejny start. Tego
dnia jeden z czterech wyścigów
był dodatkowo nagrodzony jako
memoriał Zbigniewa Czarnieckiego. Wyniki przedstawiają się

Tekst na podst. KŻ Żagiel,
fot. L.Sawicki i K.Frejus

KUPIĘ MIESZKANIE
W SOKÓŁCE

tel. 574 861 857

Tekst na podst.: UKS Omega
ISSN 2450-999X
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następująco: „A-037” - Wojciech
Dziurdź, Katarzyna Czarniecka,
Adam Dziurdź – msc. IV, „Biała
Perła” - Przemysław Brzeziński,
Cezary Sidor, Przemysław Lewosz
– msc. VII, „Elm@” - Paweł Bronowicz, Daniel Wadejko, Bartosz
Czarniecki – msc. VIII, „Czarna
Perła” - Piotr Kułak, Jarosław Kułak, Marek Obrembalski – msc.
IX. Zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy! Do
zobaczenia za rok w Sokółce!
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Redakcja: ul. Białostocka 28, 16 -100 Sokółka
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Redaktor naczelna: Aneta Tumiel
Nakład: 10 000 egzemplarzy

24 maja 2019 r.

11

REKLAMA

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

Zapach bzu.
Rok na Kwiatowej. Tom 5
Karolina Wilczyńska
Z nowym sezonem na Kwiatowej rozkwitają nowe przyjaźnie!
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji
poznać lokatorek z bloku przy ulicy
Kwiatowej – nie szkodzi! Poznajcie
ich nowych sąsiadów, których ścieżki połączył nieoczekiwany prezent
od losu znaleziony w podziemnym
garażu...
Julia jest młodą i sympatyczną
studentką, lecz niestety nie ma zbyt
wielu przyjaciół, bo nie czuje się
pewnie wśród ludzi. Brak jej przebojowości – również w relacjach
z rodzicami, którzy są wobec niej
zanadto wymagający i nadopiekuńczy. Czy Julia znajdzie w sobie dość
sił i odwagi, by choć raz postawić na
swoim? I czy spotka wreszcie kogoś,
komu będzie mogła zwierzyć się ze
skrzętnie skrywanego przed światem smutku?
Nowi bohaterowie i nowe historie zawitają tej wiosny na Kwiatową!
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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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