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Dzien Strażaka
Tegoroczny Dzień Strażaka w
Sokółce obchodziliśmy 2 czerwca.
Uroczystości, której gospodarzami byli: Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce - Dariusz Wojtecki, Starosta
Sokólski Piotr Rećko oraz Prezes
Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Sokółce - Franciszek Budrowski, patronował Jarosław
Zieliński - Wiceminister Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
uczestniczący w uroczystości.
Tradycyjnie obchody rozpoczęły się przemarszem uczestników
spod Komendy PPSP w Sokółce
do kościoła Św. Antoniego Padewskiego, gdzie odbyła się msza
św. w intencji strażaków. Po nabożeństwie, pochód prowadzony
przez Powiatową Młodzieżową
Orkiestrę Dętą Zespołu Szkół
w Suchowoli, w którym maszerowały poczty sztandarowe jednostek straży pożarnej, zarówno
zawodowej jak ochotniczej, stra-

żacy, przedstawiciele innych służb
mundurowych i władz państwowych oraz samorządów różnego
szczebla udał się ponownie na
plac przed Komendą. Tam zostały wręczone awansy, odznaczenia,
medale i wyróżnienia. Podczas
licznych wystąpień w stronę strażaków popłynęło wiele słów uznania i wdzięczności za ich służbę,
ratowanie życia, zdrowia i mienia
mieszkańców powiatu sokólskiego,
a niejednokrotnie
sięgającą poza jego
granice.
„Bogu
na
chwałę, ludziom na
ratunek - to macie
wyszyte nie tylko
na tych pięknych
sztandarach,
ale
też w sercach i za
to Wam bardzo
serdecznie dziękujemy.” - mówił Starosta Sokólski Piotr

Rećko. „W ostatnim czasie wspólnie z Komendantem Wojteckim
aplikujemy o termomodernizację
budynku Komendy w Sokółce, jak
również w Dąbrowie Białostockiej, jesteśmy już na liście rankingowej.” - kontynuował Starosta.
Szczególne podziękowania złożył
Wiceministrowi Zielińskiemu,
który w tej kadencji wykonał dużą
pracę w zakresie wsparcia doposażenia strażaków z jednostek
OSP, z niemal wszystkich gmin
powiatu. Patrycja A. Zalewska

Pokonując
ograniczenia

„Fajnie jest robić coś dla innych”
Na samym krańcu powiatu, ba,
Polski, w Domu na Krańcu Świata (Łapicze), z inicjatywy Hanny
Sienkiewicz spotkało się 12 aktywnych pań, które postanowiły
wziąć udział w ogólnopolskiej akcji szycia poduszek dla kobiet po
mastektomii.
W ramach projektu „Serce od serca” powstają poduszki w kształcie

serc, które mają wspomagać rehabilitację po mastektomii na
każdym etapie - zaraz po operacji,
jak i później. Noszenie jej pod pachą pomaga zmniejszyć opuchliznę i napięcie barku, łagodzi ból
i chroni przed urazami. W Polsce
powstało już ponad 9 tys. kolorowych serc i zostały przekazane stowarzyszeniom Amazonek,

czytamy na www.serceodserca.
pl. Organizatorka szycia Hanna
Sienkiewicz: „Było super, z dobrą
energią i radością. Nie zabrakło
też wzruszenia, kiedy zobaczyłyśmy, jak piękne kartki przygotowała młodzież z naszej szkoły.
Fajnie jest robić coś dla innych.
Sto poduszek dla kobiet po mastektomii trafi na onkologię do
Białegostoku. Kobitki dziękuję,
jesteście niesamowite!”
Opr. A. Tumiel,
fot. FB Dom na Krańcu Świata
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5 czerwca w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbył się wernisaż wystawy Barbary Sawickiej
ph. „Pokonując ograniczenia
cd.”. Autorka o sobie: "Od zawsze
miałam tzw. ciągoty artystyczne.
Spełniałam się wyszywając, wykonując kompozycje z kwiatów
w formie obrazów. Obecnie maluję akrylami, wieczorami chodzę
na tańce, a w weekendy pracuję
i odpoczywam na działce. Jestem osobą z dysfunkcją narządu
wzroku, ale nie pozwalam, aby to
ograniczenie nadawało ton mojemu życiu. Wręcz przeciwnie,
on mnie dopinguje i zmusza do
samorealizacji. A nie ukrywam,
że miewam też bardzo trudne
chwile. Od dłuższego czasu jestem prezesem Koła Terenowego

Polskiego Związku Niewidomych
w Sokółce. Moje prace od kilku
lat wystawiane są na wojewódzkich przeglądach twórczości artystycznej osób niewidomych i
słabowidzących w Białymstoku."
Czytamy w korespondencji z sokólskiej Biblioteki. Wystawa będzie dostępna do końca lipca w
godzinach pracy biblioteki.
Tekst na podst.: K. Bułkowska,
Biblioteka Publiczna w Sokółce,
fot.: BP, PAZ
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Dofinansowanie na inwestycje drogowe
Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski podpisał umowy w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego
województwa podlaskiego. W
ramach Funduszu Powiat Sokólski otrzymał dofinansowanie w
wysokości 5 848 520,12 zł. Powiat
reprezentowali Starosta Sokólski
Piotr Rećko, Członek Zarządu
Jerzy Białomyzy oraz Skarbnik
Powiatu Jolanta Mordas. Jak czytamy na portalu Ministerstwa Infrastruktury - FDS stanowi ważny instrument wsparcia realizacji
zadań na drogach zarządzanych
przez jednostki samorządu terytorialnego, a jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury
drogowej na szczeblu lokalnym.
Jego utworzenie ma również na
celu zwiększenie atrakcyjności i
dostępności terenów inwestycyjnych i przyczynia się do stworzenia spójnego i zintegrowanego
systemu transportowego w całym
kraju.
Powiat sokólski dzięki dofinansowaniu przebuduje trasę
Ostrów Płn. – Ostrów Płd. –
Ostrów Nowy, Nowa Świdziałówka – Górany, zaś Gmina Kuźnica
drogę w obrębie Kowali (wsparcie
540 tys. zł). tekst KG, fot. Woj. Podlaskie

Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych
VIII Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Sanktuarium Eucharystycznego w Sokółce odbyła
się w sobotę 1 czerwca, w Dniu
Dziecka. Główne nabożeństwo,

w którym wzięły udział dzieci i
oraz ich rodziny z różnych części
województwa podlaskiego, prowadził Arcybiskup Metropolita
Białostocki Ksiądz Tadeusz Wojda. PAZ

SENIORADA „ARS” '19 - podziękowanie
To już 23. Przegląd Zespołów
Seniorów naszego powiatu. Mamy
największą ilość zespołów artystycznych w kraju (5 chórów, 2 zespoły
wokalne, folklorystyczny, 3 teatry,
kapela i soliści). W tym roku odbył
się on w dobrze przygotowanej sali
Szkoły Podstawowej w Krynkach.
Za ogrom pracy w przygotowaniu
serdecznie dziękuję Pani dyrektor
GOK-u w Krynach i jej pracownikom, Dyrekcji szkoły, Członkom
Zarządu Koła Związku Emerytów.
Dziękuję za wspaniałą opiekę i atmosferę. Dziękuję zespołom, wykonawcom i prowadzącym za troskę o
wysoki poziom wykonawczy, mimo
wielu problemów, zwłaszcza, kadrowych. Zachęcam młodych seniorów
i wszystkich kochających śpiew, mających słuch i głos do udziału w zespołach, w których panuje rodzinna
atmosfera i jest możliwość rozwoju
artystycznego a także miłego spędzenia czasu wśród rówieśników.
Dziękuję samorządom, GOK-om i sponsorom za wspieranie zespołów oraz możliwość zorganizowania koncertów.
Przegląd odbył się pod honorowym patronatem Starosty Sokólskiego przy wsparciu finansowym
Zarządu Powiatu i GOK-ów oraz
pomocy pracowników Starostwa,
za co serdecznie dziękuję. Ilość pracy i jej wyniki mogą ocenić osoby,
które uczestniczyły w koncertach, a
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Ruszyły kursy specjalistyczne 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.

zwłaszcza tych, zajmujących czołowe miejsca w powiecie, województwie, kraju, godnie reprezentując
ziemię sokólską.
Myślę, że Przegląd, tak jak każdy z dotychczasowych, był bardzo
udany - za co wszystkim dziękuję a
mediom za przybliżenie go mieszkańcom sokólszczyzny. Dziękuję serdecznie właścicielom i pracownikom
„Gospody pod Modrzewiem” za dobry posiłek, miłą obsługę i możliwość
spotkania się w atmosferze towarzyskiej.
Dziękuję serdecznie za udział i
gorące słowa o działalności Związku i aktywizowaniu seniorów Panu
europosłowi Karolowi Karskiemu,
Panu Staroście Piotrowi Rećko i Pani
Burmistrz Krynek Jolancie Gudalewskiej oraz za udział wraz z chórem ,,Janowianie” - wójtowi Janowa
Panu Jerzemu Pogorzelskiemu.
Dziękuję władzom i seniorom
za miłe uczczenie mojego jubileuszu
- 25 lat społecznego kierowania
działalnością ZERiI w powiecie sokólskim.
Nasze sukcesy to zasługa
wszystkich członków funkcyjnych
oraz przyjaznych stosunków z samorządami, instytucjami, parafiami,
sponsorami i osobami indywidualnymi w całym powiecie.

Serdeczne Bóg zapłać
Henryk Cudnik

Co Pan sądzi o projekcie?
Projekt, jak wiadomo, jest
skierowany do osób młodych.
Młodzież jest przyszłością. Każde
zdobyte doświadczenie, czy kwalifikacje mogą się przydać w życiu
młodego człowieka. Są to ludzie
młodzi, pojętni, wiec kurs idzie
bardzo sprawnie.
Kursant Kacper
Skąd się dowiedziałeś o projekcie?
O projekcie poinformowała
nas szkoła. Dobrze jest mieć jakiś
start, a takie kusy mogą nam pomóc i przydać się w przyszłości.

Ostatniego dnia maja gościliśmy w sokólskim ZDZ OKZ
na pierwszych zajęciach praktycznych kursu magazyniera z
obsługą wózków jezdniowych,
w którym uczestniczą uczniowie z ZSZ w Sokółce, ZSR w
Sokółce oraz z ZS w Suchowoli.
Paweł Falkowski, prowadzący
Dziś odbywają się zajęcia
praktyczne, na czym polegają?

Na dzisiejszych zajęciach
uczymy się ustawiania pustego
ładunku – palet. W międzyczasie,
ćwiczymy praktyczne zastosowanie wózka, uczymy się w jaki sposób należy się na nim zachować,
jego ogólnej obsługi, poczynając
od poprawnego wsiadania i wysiadania. Uczymy się też omijania
przeszkód, prawidłowego parkowania wózka po zakończonej
pracy.

Jakie rzeczy sprawiają kursantom najwięcej trudności?
Na samym początku kursanci często zapominają o obowiązku
zaciągania hamulca ręcznego, następnie oglądania się za siebie. Takie teoretycznie najprostsze czynności, jak wysiadanie, ze względu
na to że drzwi w wózku otwierają
się w druga stronę, na początku
sprawiają najwięcej trudności.

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Jak wrażenia z zajęć?
Bardzo pozytywne. Początki
kursu, jak i myślę, zakończenie
będą bardzo satysfakcjonujące,
ponieważ zajęcia prowadzone są
przez bardzo dobrego i cierpliwego instruktora.
Kursant Damian
Dlaczego akurat wybrałeś
kurs na wózki widłowe?
Do wyboru było kilka kursów. Decydowałem się akurat na
ten, bo myślę, że może mi się przydać w przyszłości. W dzisiejszych
czasach warto posiadać rożne
umiejętności i kwalifikacje.
Materiał: A. Sielewicz
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24 czerwca wznowienie rekrutacji

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

Niemal każdego majowego
tygodnia Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członków
Zarządu Powiatu podpisywał
kolejne umowy z uczestnikami
projektu o przyznanie „Bonów
na Szkolenia”. Kolejne osoby w
ramach w/w projektu zdecydowały się dokształcać w wybranych
przez siebie dziedzinach. Będą to:
Księgowość wspomagana komputerem oraz Język angielski. Pierwsza z usług szkoleniowych – Księgowość – będzie się składała ze
100 godzin lekcyjnych i zakończy
się otrzymaniem przez uczestnika
certyfikatu rozpoznawanego w
branży Finanse i bankowość. Kolejne z osób podpisujących umowy przystąpią do kursu z języka
angielskiego, usługi zakończą zewnętrzne testy kompetencji językowych - TOEIC BRIDGE.
Przypominamy,
projekt
wciąż jest w realizacji. Już 24
czerwca br., o godzinie 9.00 zostanie wznowiona rekrutacja.
Preferowani uczestnicy, to osoby
w wieku 50+, najlepiej z terenów

04/45
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wiejskich (także z Sokółki). Z
pełną listą usług szkoleniowych
zapoznamy się na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Warunek konieczny: wybrany kurs
musi zakończyć się (wraz z rozliczeniem go) do czerwca 2020
roku.
Pani Joanna - szkolenie z języka
angielskiego
Czego Pani oczekuje po
szkoleniu?
Oczekuję nabycia konkretnych umiejętności. Zależy mi na
przełamaniu bariery językowej.
Szkoła, którą wybrałam to Akademia Kreatywnej Nauki. Uczą
metodą direct.
Na czym ona polega?
Ta metoda w 70% polega na
mówieniu, także mamy zajęcia
indywidualne, sam na sam z lektorem. Uważam, że jest to idealna
opcja, żeby tę wiedzę jak najlepiej
przyswoić. Po skończonym kursie
językowym (będzie trwać 5 miesięcy) otrzymam certyfikat, który

będzie określał mój poziom językowy.
Jak się Pani nastawia do nauki?
Oczekuję bardzo konkretnych korzyści, znajomość języka
angielskiego to już raczej wymóg
obowiązkowy w niemal każdej
ofercie o pracę. Stąd potrzeba,
żeby ocenić mój poziom, zyskać
umiejętność swobodnej konwersacji. Jestem zdeterminowana,
mam zamiar się do tego solidnie
zabrać. Ufam, że ta forma nauki
będzie dla mnie najodpowiedniejsza i będzie najbardziej efektywna.
Miała Pani jakieś doświadczenie z językiem angielskim?
W zasadzie ani w szkole
podstawowej, ani średniej nie
miałam języka angielskiego. Może
z dwa lata uczyłam się gdzieś na
zewnątrz, w domu kultury w Sokółce, miałam prywatne zajęcia.
Sporo się osłuchałam. Sporo rozumiem, sporo jestem w stanie napisać, ale jest problem, jeśli trzeba
coś powiedzieć. Istnieje jakaś blokada przed rozmową. opr. PBAT

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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Łukaszu, jaka była Twoja
droga do punktu, w którym jesteś
teraz w życiu – czyli dyplom na
warszawskiej ASP i zarabianie
'grafiką'?
Zawsze gdzieś z tyłu głowy
była ze mną estetyka i zdolności
manualne, odziedziczone rodzinnie. Na pierwsze studia wybrałem Grafikę Cyfrową, zupełnie
nie mając pojęcia, dokąd może
mnie to zaprowadzić. Złożyłem
pierwsze portfolio, dzięki któremu
dostałem pierwsze stypendium,
co było niesamowitym motorem
napędowym. Później, byłem już
corocznym stypendystą na wszystkich
kierunkach, na które
uczęszczałem. W
pierwszym dniu
swoich studiów,
poznałem osobę,
która pracowała
dla agencji reklamowej, opowiadała o ciekawych
ludziach i mega
klimacie,
jaki
tworzą. W ten
pierwszy dzień –
postanowiłem, że
też tak chcę. No i tak też się stało.
ASP było moją drugą uczelnią. To
niesamowita przygoda i - co dziwnie zabrzmi - podróż w głąb siebie.
Polecałbym każdemu.

Biel
występuje
tylko po to,
żeby pokazać,
co jest
CZARNE.

Twój dyplom nie bez kozery
nosi tytuł „Kontestacja”, kontestujesz w nim popkulturę, ale i ona
sama stanowi dla Ciebie źródło
inspiracji…
Od samego początku nie
interesowały mnie pejzaże i cały
ten worek tradycyjnych sztuk wizualnych. Sztucznie nie podszywałem się pod szesnastowieczne
malarstwo holenderskie. Jestem
zaadoptowany w kulturę miejską,
którą zawsze się interesowałem i
na której wyrosłem. Cały „street”*
wszedł teraz do mainstreamu*.
Moje grafiki są jak koń trojański.

Posługują się językiem
brandów*. Śmieję się
z nich - wykorzystując zakorzenione w nich
symbole. Bawię
się symboliką, a
one bawią ludzi.

Celowo rezygnujesz z koloru, chcesz wzmocnić
przekaz?
Kolor czarny - to mój ulubiony kolor. Biel jest tylko kontrą
i jego przeciwległym biegunem.
Biel występuje po to tylko, żeby
pokazać, co jest czarne. Czerń jest
początkiem i końcem, alfą i omegą,
od czerni zaczyna się paleta barw
w Photoshopie i na nim się kończy.
Ma bogatą historię znaczeń. To
kolor szlachetny, który kontestuje
kolorowe, tandetne materiały graficzne, które nas otaczają.
Kondycja świata i ludzi
przedstawiona w Twoich grafikach – nie napawa optymizmem...
Jeżeli odrzucisz wierzenia
w postacie niewidzialne, a które
ponoć trzymają straże nad równowagą świata oraz takie pojęcie religijne, jak karma, które jest częstą
wymówką aby nie walczyć w pojedynkę o sprawiedliwość swojego
losu - bo jak u Kazika (Staszewskiego – przyp. Red.) - los się musi
odmienić? - Ale wcale nie musi.
To jest smutne, ale prawdziwe.
Dochodzi do ciebie, że rodzisz się
tu i umierasz sam, musisz walczyć
sam o swój eko-system, przestrzeń
i ludzi, którymi chcesz się otaczać.
Walczyć z bezdusznym systemem,
dla którego jesteś cyfrą w statystyce
i z ludźmi, którzy spróbują zepsuć
ci krew dla swoich celów lub dla zabawy. Okazuje się więc, że świat to
groźne miejsce. Każdy oryginalny
twórca ma swoje doświadczenia i
swój charakter. Poprzez akcentowanie poszczególnych aspektów
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życia, chce on przekazać coś odbiorcy. Wtedy zaczyna się sztuka.
Sztuka, to nie pięknie namalowany koń. (śmiech) To coś, co zaczyna zastanawiać, zatrzymuje cię na
moment, ma w sobie jakieś minimum przekazu i message* do widza. Ja ironizuję świat, moje prace
to tragikomedia. Czarny humor
- jak mój styl: czarno-biały. Stoję
w kontrze do głupoty, kultu ciała,
kultu postaci niewidzialnych, kultu
pieniądza, kultu mega komercyjnych brandów modowych. To ja.
Co Cię szczególnie inspiruje?
Bodźce z zewnątrz. Każdy
artysta jest mega obserwatorem.
Wszystko mnie może zainteresować. Bywa, że są to rzeczy nieoczywiste i takie, które wszyscy ominą i
nie zwrócą na nie uwagi. Największą inspiracją jest dla mnie jednak
rozmowa. Przeważnie z kimś inteligentnym, z kim można wymienić
poglądy… ale też niekoniecznie.
(śmiech) Nawet głupiec i ignorant
ma swoją opowieść. Naturalnie,
lubię oglądać też sztukę innych.
Odwiedzam regularnie warszawskie wystawy, prezentujące sztukę
nowoczesną. Jestem też aktywnym
użytkownikiem Instagrama, do
którego często zaglądam, a także
sam prezentuję tam prace - i na
którego chciałbym wszystkich zaprosić - @luksprzeziks
Bywasz czasem w Sokółce?
Będzie można tu zobaczyć Twoje
prace?
Jeżeli chodzi o Podlasie, to
prace będzie można zobaczyć na
Opera House Festival, 20 lipca w
Białymstoku. Jesienią, prawdopodobnie, będę też miał wystawę w
Sokólskim Ośrodku Kultury, którą
z mojej winy i przyczyn organizacyjno-terminarzowych przekładałem już dwa razy.
Dzięki za rozmowę.
Aneta Tumiel

*street – (ang.) sztuka ulicy (m.in. graffiti itp.) *mainstream – (ang.) główny nurt sztuki, np. muzycznej *brand - wersja wizualna, graficzna znanych marek *message - (ang.) wiadomość *Instagram – fotograficzny serwis społecznościowy

Monochromatyczne kontestacje:

Łukasz LUKS
Kundzicz

Jak czas długi i szeroki subkultury młodzieżowe skazane
były na porażkę. Hipisi mieli się
zaćpać, punkowcy zapić, a hiphopowcy... jedno i drugie. Na
pokłady kreatywności młodych
przymykano oko. A przecież
każda sztuka wymaga talentu, samozaparcia i jest kuźnią
osobowości wiodącą od bruku
na szczyt. Doskonały przykład
takiej ewolucji to Łukasz Kundzicz. Sokółczanin zakorzeniony
w lokalnym street arcie, obecnie
art director agencji reklamowej z
dyplomem warszawskiej ASP w
kieszeni, którego twórczość zatacza coraz szersze kręgi i zdobywa
uznanie w skali ogólnopolskiej.
Urodzony w 1985 roku inspirację
znalazł w graffiti. Choć nie jest to
jedyny element kultury hiphopowej, jakim się parał. Można było
usłyszeć go na podziemnych,
rapowych nagraniach. Porzucił jednak tekst na rzecz sztuk
wizualnych. W jego pracach do
dziś wybrzmiewa uliczny sznyt.
Cechuje je swego rodzaju brud,
jak również szczerość i bezkompromisowość. Cytat z najnowszej płyty O.S.T.R-a „Zmienili

monochrom na róż” ma się nijak
do grafik jego autorstwa. Utrzymane w czarno-białej stylistyce
stanowią kontrę dla barwnych
ugrzecznień. Przebija z nich
antysystemowość i bunt wobec
współczesnego świata. Sprzeciw
wyraża choćby karykaturując
symboliczne postacie z kreskówek. Są mroczne, oniryczne, a
w konsekwencji niepokojące i
prawdziwe do bólu. Przykład
Łukasza to dowód na siłę pasji
i wielowymiarowość hip-hopu.
Jak widać kultura tożsama z
wielkomiejskimi
ośrodkami,
może utorować drogę nawet komuś z małego miasta. Wystarczy
uparcie i świadomie nią podążać. Trzymamy kciuki za dalsze
sukcesy.
Marcin Dębko
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WIELKIE ŚWIĘTO MAŁEGO CZŁOW

uż po raz 14. Sokółka stała się centrum występów
artystycznych dzieci i młodzieży
z podlaskich szkół i ośrodków
specjalnych, integracyjnych, stowarzyszeń działających na rzecz
osób dorosłych z niepełnosprawnościami znanym jako „Wielkie
Święto Małego Człowieka” - Przegląd Twórczości Artystycznej
Dzieci i Młodzieży Podlasia. Po
raz kolejny przegląd był współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania

Osób Niepełnosprawnych „Pod
Skrzydłami” i Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im J. Korczaka w Sokółce.
Impreza plenerowa zorganizowana została we współpracy z

Adam „O.S.T.R.”
Ostrowski
„Brzydki, zły i szczery”
Wyd. Wielka Litera 2019

Że raperzy piszą to trywialne
stwierdzenie. Oczywiście, że piszą. Tak powstają ich teksty. Ale,
że piszą książki? A owszem, i żeby
było śmieszniej, tendencja jest
zwyżkowa. Jakiś czas temu mogliśmy przeczytać gangsterską fabułę Kalego, na półkach sklepowych
pojawił się imponująco oprawiony album, ze wspomnieniami z
podróży autorstwa Quebonafide,
Eldo nieśmiało sugeruje zmianę liryki na prozę, a O.S.T.R.
wydał właśnie swoją pierwszą
autobiografię. W środowisku hiphopowym Adama Ostrowskiego
przedstawiać nie trzeba. To autor
21 albumów produkowanych rokrocznie, na których dał się poznać
słuchaczom tak bardzo, że dla
większości jest jak brat. Skrzypek,
jeden z nielicznych ludzi posiada-

Powiatem Sokólskim, Sokólskim
Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Sokółce,
Firmą „Krynka” S.A., Eko Grill
Sokółka oraz SM „MLEKPOL”
w Grajewie. Nieocenioną pomoc
wolontariacką zapewniły Zespół
Szkół w Sokółce, Zespół Szkół
Zawodowych oraz Zespół Szkół
Rolniczych w Sokółce. Przegląd Honorowym Patronatem
objęli Starosta Sokólski, Prezes
PFRON oraz Podlaski Kurator
Oświaty.

chęciły do zaczarowania pogody,
co przyniosło niesamowity skutek
w postaci słonecznej aury przez
czas trwania występów artystycznych. Następnie popłynęły podziękowania w kierunku Starosty
Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarosty Bożeny Jelskiej-Jaroś
za pomoc przy realizacji przeglądu oraz wszystkim podmiotom,
firmom i osobom prywatnym,
dzięki wsparciu, których możliwe
było przygotowanie tak wielkiego
przedsięwzięcia.

Impreza miała charakter plenerowy, odbyła się 6 czerwca na
placu przy SOSW. Zebranych powitały: Dyrektor Elżbieta Szomko i Prezes Stowarzyszenia „Pod
Skrzydłami” Beata Tur. Panie za-

Otwarcia przeglądu dokonała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Alicja
Rysiejko, natomiast poprowadziła go, niezastąpiona nauczycielka SOSW w Sokółce, Katarzyna
Dylewska. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu przeglądu „Bo co
może mały człowiek” nastąpił od
miesięcy wyczekiwany moment
prezentacji umiejętności estradowych: aktorskich, tanecznych i
wokalnych uczniów i podopiecznych 11 podlaskich placówek. Jako
pierwszy wystąpił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Sokółce we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania
Osób Niepełnosprawnych „Pod
Skrzydłami” - gospodarz imprezy,

jących gruntowne wykształcenie
muzyczne w tej branży. Mistrz
słownej improwizacji, od 20 lat
w trasie. Ktoś taki musi mieć coś
do opowiedzenia. Ma i opowiada.
O.S.T.R. gawędziarzem jest świetnym. Wie to każdy, kto był na jego
koncercie. Szczery, otwarty, błyskotliwy, o ogromnym poczuciu
humoru. I taka też jest książka.
Pełna anegdot, nieznanych dotąd
faktów, uzupełniająca treść płyt,
barwna w myśli i wydaniu. To
łakomy kąsek dla fanów rapera.
Natomiast ludzie na co dzień niezwiązani z hip-hopem mogą przekonać się, że ten O.S.T.R. wcale nie
jest taki brzydki i zły, lecz prawdę
w oczy gada. Nosi w sobie życiową mądrość oraz pokłady uczuć.
I pozostaje tylko pewien niedosyt.
Książka jest zbyt krótka. Licząc na
szpon dostaliśmy zaledwie pazur.
Pewne wątki, aż się proszą o rozwinięcie, a mnogość grafik, choć
świetnych, nieco odbiera jej powagę. Ale, jak czytamy na okładce,
jest to PIERWSZA autobiografia.
Czekamy zatem na „ostrzejszą”
wersję. Choć jak na pierwszy raz
jest całkiem nieźle. Zwłaszcza, że
pisanie utworów hiphopowych,
a utworów literackich to całkiem
inna para kaloszy.

im. Jana Pawła w Bielsku Podlas.,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce, Zespołu Szkół
Specjalnych w Siemiatyczach, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”,
WTZ w Dąbrowie Białostockiej,
SOSW w Długoborzu, WTZ Nr 3
Stowarzyszenia Pomocy Szansa w
Dołubowie, SOSW Nr 1 w Suwałkach, Stowarzyszenia Na Rzecz

ekspresją malarską. Czas umilały
przemykające pomiędzy zebranymi Minionki z Grupy Performance. Dodatkową atrakcją było
wspólne puszczanie baniek, wata
cukrowa, nauka chodzenia na
szczudłach i aktywność fizyczna
na trampolinie. Placówki uczestniczące w przeglądzie przygotowały stoiska rękodzielnicze z wytworami swoich podopiecznych,

Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”, WTZ w Sokółce, SOSW
im. W. Kikolskiego w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce. W podziękowaniu za wspaniałe przeżycia i trud
włożony w przygotowania prezentacji wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody rzeczowe, dyplomy oraz
statuetki wykonane przez SOSW
w Sokółce. Na zakończenie przeglądu wystąpił zaprzyjaźniony zespół muzyczny MEGAM i porwał
wszystkich do wspólnej zabawy,
która z powodu deszczu, przeniosła się do świetlicy szkolnej.

na których można było te małe
dzieła podziwiać lub kupić.

Młodzi artyści, goście oraz
przybyła społeczność lokalna, w
tym dzieci z sokólskich przedszkoli i uczniowie SP w St. Kamionce
korzystali z wielu niecodziennych

O bezpieczeństwo uczestników przeglądu dbali nauczyciele, wychowawcy z SOSW i
członkowie Stowarzyszenia „Pod

Skrzydłami” a w razie kłopotów
zdrowotnych, pomocy udzielała
pielęgniarka Jadwiga Rajkowska.
Ogromnego wsparcia nauczycielom i opiekunom udzielili wspaniali wolontariusze z sokólskich
szkół ponadgimnazjalnych, tj.: z
ZS, ZSR i ZSZ.
Serdeczne podziękowania
kierujemy do wszystkich osób,
które przyczyniły się do zorgani-

z inscenizacją teatralną „Upiór w
operze”, zaraz po nim zaśpiewał
Filip Kunda z Przedszkola Specjalnego w Sokółce i utworem „Stary
niedźwiedź mocno śpi” zachęcił
do wspólnej zabawy. Następnie
scena należała do przedstawicieli: Zespołu Szkół Specjalnych

atrakcji przygotowanych przez
członków Stowarzyszenia „Pod
Skrzydłami”, pracowników SOSW
w Sokółce i przyjaciół ośrodka.
Chętni mogli skosztować smakołyków wschodniego gościńca
przy grillu, ozdobić ciała przy stoisku Bodypainting, wykazać się

Marcin Dębko
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WIEKA
zowania przeglądu. W szczególności, dziękujemy tym firmom
i instytucjom, które wsparły
nas organizacyjnie i finansowo:
Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego w Białymstoku, Zarząd
Powiatu Sokólskiego, Zbigniew
Dębko - Dyrektor SOK-u, Piotr
Rygasiewicz - Dyrektor OSiR
w Sokółce, Iwona Grzybowska
- Dyrektor ZS w Sokółce, Anna
Cilulko - Dyrektor ZSR w So-

kółce, Grzegorz Zalewski - Dyrektor ZSZ w Sokółce, Zarząd
Sp. „Krynka” S.A, Zespół „MEGAM”, Marcin Dylewski „Biuro
Serwis” Sokółka, Prezes Zarządu Eko Grill Alfred Głuszyński,
Prezes Zarządu SM MLEKPOL
w Grajewie Edmund Borawski,
Rada Rodziców SOSW w Sokółce, Stowarzyszenie Na Rzecz
Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”,
SOSW im J. Korczaka w Sokółce.

akceptacji, zintegrowania się ze
środowiskiem osób pełnosprawnych, jak również nawiązania
pozytywnych relacji z osobami
o podobnych dysfunkcjach. Publiczność i goście poprzez bezpośredni kontakt zwiększyli swoją
wiedzę na temat funkcjonowania
osób z niepełnosprawnościami i
ich niezwykłych możliwościach
artystycznych. Tym samym przełamane zostały stereotypy na temat niepełnosprawności, tkwiące
w mentalności społeczności lokalnej.

Siłą dziecka jest Rodzina - festyn
31.05. przed budynkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce odbył się
Festyn rodzinny ph. „Siłą dziecka
jest rodzina”, zorganizowana przez
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych
„Pod Skrzydłami”, SOSW im. J.
Korczaka, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy

niepełnosprawności, umożliwienie rodzicom niepełnosprawnych
skorzystanie z pomocy specjalistów i zwiększenie ich wiedzy na
temat sposobów radzenia sobie w
sytuacjach trudnych, wzrost poczucia akceptacji i sukcesu przez
osoby niepełnosprawne, przeciwdziałanie pogłębianiu się apatii i
izolacji osób zagrożonych margi-

Rodzinie w Sokółce, Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Sokółce,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sokółce i Dąbrowie
Białostockiej, Zespołem Szkół Zawodowych w Sokółce. Impreza została współfinansowana ze środków Województwa Podlaskiego
w ramach konkursu ogłoszonego
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ze

nalizacją społeczną.
Program imprezy obfitował w wiele atrakcji skierowanych nie tylko
do dzieci, ale i ich rodzin: występy
artystyczne, dzięki którym dzieci i
młodzież mogły przekazać uczucia
swoim rodzicom, zawody sportowe, zabawy z chustą animacyjną
i tunelem, gigantyczne bańki mydlane, gry i zabawy z animatorem,
jazda na motorku i hulajnodze,

Instytucje działające na rzecz
osób niepełnosprawnych miały
okazję promować swoją działalność. Mamy nadzieję, że uczestni-

i logopedy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce
i psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Biał., przedstawiciela PCPR w
Sokółce i pracownika OPS w Sokółce, którzy służyli swoją wiedzą
i odpowiadali na nurtujące interesantów pytania.
Podczas wspólnych zabaw nieocenioną pomoc nieśli wspaniali
wolontariusze z Zespołu Szkół
Zawodowych w Sokółce.
Prawdziwą niespodzianką był
końcowy, muzyczny akcent w postaci dyskoteki plenerowej z udziałem DJ-a.
Podziękowania kierujemy do
wszystkich instytucji, które wsparły organizację Festynu: Zarząd
Województwa Podlaskiego i ROPS

cy przeglądu będą kontynuować
aktywność twórczą i zobaczymy
się ponownie za rok!
Tekst na podst.: Urszula Drewniak,
fot. Klaudia Galej

Niewątpliwym
efektem
„Wielkiego Święta Małego Człowieka” były wspaniała, wspólna
zabawa, promowanie twórczości
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz zaprezentowanie ich uzdolnień większej publiczności. Uczestnicy mieli możliwość
odniesienia sukcesu, poczucia
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środków Stowarzyszenia na Rzecz
Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce
i SOSW w Sokółce. Na imprezie
gościli przedstawiciele Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w
Sokółce i Dąbrowie Biał., przedstawiciele OPS w Sokółce, Starostwa
Powiatowego i PCPR w Sokółce,
podopieczni
Środowiskowego
Domu Samopomocy w Sokółce i
Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Sokółce, wychowankowie SOSW i
podopieczni Stowarzyszenia „Pod
Skrzydłami” w Sokółce i ich rodziny.
Celem imprezy było zwrócenie
uwagi na rolę rodziny w życiu
każdego człowieka, integracja
międzypokoleniowa, promowanie twórczości artystycznej dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie
rozrywki osobom niepełnosprawnym, popularyzowanie aktywnych form życia, zaprezentowanie
uzdolnień osób niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężeniami szerszej publiczności, przełamywanie stereotypów na temat

skoki na trampolinie, kąciki: makijażu i tatuażu, małej gastronomii,
zabaw konstrukcyjnych i sensorycznych. Na uczestników czekał
pyszny poczęstunek przygotowany
przez panie kucharki z SOSW.
Tego dnia rodzice i opiekunowie
dzieci niepełnosprawnych mieli
również możliwość skorzystania
z porad specjalistów: pedagoga

w Białymstoku, Zarząd Powiatu
Sokólskiego, PCPR w Sokółce,
OPS w Sokółce, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce
i Dąbrowie Biał., ZSZ w Sokółce,
SOSW w Sokółce, Firma Iglotex
Białystok.
Małgorzata Hołownia – Iwanow,
Marta Kulmaczewska
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod
Skrzydłami” w Sokółce

Zadanie współfinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego
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Dąbrowa Białostocka

DOBRE STRONY POWIATU

Brawo uczniowie
31 maja – 2 czerwca w
miejscowości Złoty Potok, (woj.
śląskie) odbył się finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”. W finale krajowym
prawo startu wywalczyli uczestnicy, którzy w swoich województwach zajęli 1. i 2. msc. Aby dojść
do etapu wojewódzkiego należało przejść etap szkolny, gminny i
powiatowy. Województwo podlaskie reprezentowała zwyciężczyni
- ucz. kl. VI SP w Dąbrowie Biał.
Julia Marcinkiewicz, uczeń kl.
III gimnazjum ze SP w Dąbrowie Biał. Krzysztof Boruch (2. w
województwie) oraz zwycięzca z
3. grupy - uczeń dąbrowskiego liceum Mateusz Czarkowski. Ogólnopolski konkurs podzielony jest
na 3 kategorie: klasy I-VI szkoły
podstawowej, klasy VII-VIII i III
gimnazjum oraz grupa licealna.
Test w finale krajowym składał
się z 3 etapów. Do 2. etapu awansowało 5 najlepszych uczestników
z każdej kategorii, którzy przystąpili do zadań praktycznych.
Ta konkurencja składała się z 3

„Śmierć pomaga żyć”

części: udzielania pierwszej pomocy, rozpoznawania sprzętu
strażackiego i zbudowania linii
gaśniczej. W 3. etapie uczestnicy odpowiadali na 2 wylosowane przez siebie pytania. Suma
punktów uzyskanych w etapie 2.
i 3. stanowiła o zwycięstwie. Po 1.
pisemnym etapie do dalszej rywalizacji awansowała na II miejscu
Julia, która w 2. etapie okazała się
bezkonkurencyjna, uzyskując za
zadania praktyczne maksymalną
ilość punktów i po zaciętej walce,
w części 3. wywalczyła 1. msc. Do
konkursu przygotowała Julię Alicja Dziemiach-Białomyzy.
Materiał na podst.:
A. Dziemiach-Białomyzy

Dzień Dziecka w Janowie
Po raz 3. na placu przy ZSS w
Janowie odbył się piknik rodzinny
z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem festynu była przewodnicząca
Rady Rodziców Joanna Deputat.
Impreza została dofinansowana
przez Urząd Gminy w Janowie,
Powiat Sokólski oraz komitet rodzicielski. Jak co roku, gościliśmy
Straż Graniczną z Kuźnicy wraz z
psem tropiącym, który podbił serca wszystkich, oraz policjantów z
miejscowego posterunku. Zarząd

Uczennica
dąbrowskiego
liceum – Agnieszka Budnik znalazła się w gronie laureatów w
prestiżowym VI Konkursie im.
Anny Markowej, organizowanym
przez Instytut Filologii Polskiej
UwB i otrzymała nagrodę specjalną od Lecha Marka – syna
patronki konkursu. Agnieszka
przy współpracy z nauczycielem
polonistą – Urszulą Puczyńską
napisała esej egzystencjalno-filozoficzny pt.„Mors magistra vitae est”, inspirowany twórczością
Markowej. Mottem tegorocznego
konkursu było hasło „posprzątać
życie”, zaczerpnięte z wiersza poetki. Agnieszka zainspirowała się
wierszem oraz sięgnęła do opowiadań Markowej a jako kontekst
przywołała prozę Hłaski i Iwaszkiewicza.
Wniosek wypływający z
opowiadań Markowej stał się
rozbudowaną konkluzją w pracy
Agnieszki.

Powiatu Sokólskiego reprezentowała wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś. Zespół Szkół Rolniczych
przygotował słodki poczęstunek.
Na zakończenie pikniku Piotr
Kirpsza, trener SKK Sokół oraz
Dawid Żygieło, którzy zachęcali
tutejszą młodzież do spróbowania swoich sił w kolarstwie. Piknik
wpisał się na stałe do kalendarza
szkolnego, za rok planujemy więcej atrakcji.
Tekst na podst. J.Deputat

„Życie i śmierć – dwie fundamentalne skrajności na osi
naszego ziemskiego istnienia –
nie konkurują ze sobą o posiadanie człowieka. Współistnieją
za to, przenikają się na każdym
kroku. Śmierć, choć przez wielu
przepędzana, niestrudzenie trwa
i rzetelnie wypełni swoją rolę.
Niejednokrotnie zdejmuje klapki
z ludzkich oczu i staje się życiowym pędem. Dlatego powiedzieć,
że śmierć jest dopełnieniem życia
to ciut za mało. Śmierć pomaga
żyć.”
Uroczysta gala rozstrzygająca konkurs odbyła się 29 maja w
auli Uniwersytetu w Białymstoku.
Poprzedziło ją nadanie pobliskiemu skwerowi imienia Anny Markowej.
Agnieszka, oprócz dyplomu,
otrzymała zestawy książek oraz
piór.
Gratuluję Agnieszce sukcesu
i zachęcam do kolejnych zmagań
literackich.
Tekst na podst.: U.Puczyńska

Dzień Dziecka w Krynkach
W szkolne obchody „Dnia
Dziecka” włączyli się również
pracownicy GOK-u. Jedna z sal
w ZSS zamieniła się w krainę charakteryzacji i przebieranek. Stroje, z których można było skomponować przebranie i zrobić sesję
fotograficzną, bardzo przypadły
do gustu dzieciom. Stosowną charakteryzację, dzieci wykonywały
same, bądź poddały się sprawnym
rękom pani Eli. Zabawa bardzo
się wszystkim podobała.
tekst na podst.: GOK w Krynkach

Dzień Dziecka z wędką
W zawodach spławikowych
dla dzieci zorganizowanych nad
sokólskim zalewem przez PZW
Koło Sokółka z okazji Dnia Dziecka wzięło udział 15 dzieci, w wieku
do lat 15. I miejsce zajął pięcioletni Jakub Supronik, II miejsce Julia
Łopatecka, a III Jakub Bańkowski.
Wszystkie dzieci otrzymały upominki, dyplomy i medale, najlepsi dodatkowo wspaniałe puchary.
Był też poczęstunek po “zaciętej”
rywalizacji pod czujnym okiem
rodziców. PAZ
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Dzień Dziecka
NA SŁODKO!
31 maja Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce odwiedził dzieci
z klasy Ic wraz w wychowawczynią p. Anną Radziewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce.
W ramach Dnia Dziecka piekły
i ozdabiały ciasteczka z pomocą
starszych kolegów i koleżanek
z klasy III Th. Dzieci otrzymały
również lody i watę cukrową. Po
słodkim poczęstunku udały się na
boisko szkolne na zabawy ruchowe. Opiekunami podczas warsztatów były: Dorota Gudalewska,
Joanna Pac i Anna Giedzicz.
ZSR w Sokółce

Szkolenie Practiced Barista
27-29 maja w Zespole Szkół
Rolniczych w Sokółce odbyła się
kolejna edycja szkolenia Practiced
Barista – I stopnia. Wzięło w nim
udział 36 uczniów kształcących
się w zawodach technik żywienia
i usług gastronomicznych oraz
tech. hotelarstwa pod opieką nauczycieli. Młodych ludzi szkolili
profesjonaliści z Europejskiego
Centrum Gastronomii z Krakowa. Uczestnicy, w części teoretycznej, poznali drogę ziarenka
kawy od plantacji do filiżanki, zasady pracy z ekspresem ciśnieniowym oraz młynkiem żarnowym,
jak również zasadę przyrządzenia
perfekcyjnego espresso, dowiedzieli się również, jak poprawnie
spienić mleko oraz jak przyrzą-

dzać napoje kawowe. W części
praktycznej natomiast uczniowie
mieli możliwość ćwiczyć: obsługę nowych ekspresów ciśnieniowych, zaparzenie perfekcyjnego
włoskiego espresso, cappuccino,
caffe latte, przyrządzanie napojów kawowych z zastosowaniem
dodatków. Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymali certyfikat Practiced Barista.
tekst na podst. M.Klocek, fot.: T.Otoka

Wycieczka do Chłodni „Eskimos”
30.05. uczniowie kl. I-II
Branżowej Szkoły I Stop. i kl. III
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
SOSW, kształcący się w zawodzie:
Kucharz, uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Chłodni
„Eskimos” w Sokółce. Organizatorką była nauczyciel przedmiotów zawodowych Bożena Mróz.
Dzięki przychylności Kierownika
zakładu – p. Janusza Chojnowskiego oraz Kierownika Kontroli
Jakości – p. Krzysztofa Płonow-

skiego mogliśmy zwiedzić zakład
produkcyjny, jego poszczególne
działy, maszyny i urządzenia oraz
poznać specyfikę pracy. Ubrani w
odzież ochronną udaliśmy się z
Kierownikiem Kontroli Jakości na
halę surowcową, gdzie przerabia
się świeży surowiec przed mrożeniem. Z zainteresowaniem obserwowaliśmy pracę na różnych
stanowiskach w dziale produkcyjnym i słuchaliśmy opowiadań
Kierownika. Widzieliśmy również

Płyta na weekend - „P.T.S.D.”
Temat depresji
kilkukrotnie przewijał się na łamach
Info Sokółka. Trzeba
o tym mówić, żeby
z tego wychodzić.
Do walki z chorobą
motywuje Pharoahe
Monch,
nowojorski raper na albumie „P.T.S.D.” Post
Traumatic Stress Disorder to
w polskim tłumaczeniu Zespół
Stresu Pourazowego. Dotyka on
osób po traumatycznych przeżyciach. Monch przez lata zmagał
się z uzależnieniem od alkoholu i
ciężkich narkotyków, co pchnęło
go w otchłań depresji. Na płycie
rozlicza się z mrocznym okresem
swojego życia. Tym samym pokazuje, że ze wszystkiego można się
podnieść. „P.T.S.D.” to koncept
album będący poniekąd kontynuacją poprzedniego wydawnictwa zatytułowanego „W.A.R.” Jest
zapisem drogi, osoby popadającej
w nałóg i rozpacz, od pierwszych
symptomów po wyzdrowienie.
Monch jest raperem niezwykłym.
Przez lata wypracował swój unikalny styl. Charakteryzuje go
bogate słownictwo, emocjonalna
melorecytacja i modulacja głosu,

a także niesamowicie wrażliwe wyczucie rytmu. Nie ogranicza się tylko do
deklamacji. Posiada
aksamitny wokal i
na płycie możemy
usłyszeć jego śpiew.
Muzycznie jest to
przekrój przez szereg gatunków. Od
mocniejszych brzmień, przez
funk, a na muzyce klasycznej
kończąc. Ciekawostką jest to, że
płyta nie brzmi jak wyprodukowana, lecz jak zagrana na żywo
przez pełne instrumentarium.
Swoje trzy grosze dorzucają goście, jak fenomenalny wręcz Talib
Kweli. „P.T.S.D.” to dzieło udane i
kompletne pod względem warsztatowym i technicznym. Płycie
nie można postawić mocnych
zarzutów. Każdy znajdzie tam
coś dla siebie. Ale najważniejszy
jest przekaz. Monch mówiąc o
podniesieniu się z kolan jest autentyczny. Emocji nie da się oszukać. Ktokolwiek walczy z chorobą,
znajdzie odzwierciedlenie swoich
uczuć w piosenkach. A Monch
pokazuje, że można znaleźć też
wyjście i nie musi być ono końcem. Marcin Dębko
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urządzenia do laserowo-optycznego sortowania oraz detektor
metalu, który sprawdza daną partię warzyw, owoców na obecność
metalu. Mogliśmy obserwować
również proces pakowania za
pomocą pakowarki. Na hali było
dość chłodno, w komorze chłodniczej doświadczyliśmy znacznie
obniżonej temperatury do -22 st.
To tu składowane są wyroby gotowe, które dalej wędrują do klienta. Z chłodnych pomieszczeń
wyszliśmy na zewnątrz, gdzie zobaczyliśmy ogromne namioty, w
których przygotowuje się rozsady
warzyw dla rolników. Wysłuchaliśmy opowieści o całym procesie
technologicznym i zobaczyliśmy
urządzenia do tego wykorzystywane. Na zakończenie wycieczki
zostaliśmy poczęstowani świeżymi owocami oraz otrzymaliśmy
ogromną ilość mrożonek, które
na pewno wykorzystamy podczas
zajęć praktycznych.
Dziękujemy Kierownictwu
za możliwość zwiedzenia zakładu. Wycieczka była bardzo interesująca. Pełni wrażeń i bogatsi o
nową wiedzę wróciliśmy do szkoły – troszkę zziębnięci, brrr.
Tekst na podst.: B. Mróz

Powiat Sokólski

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO

OŚA-V.6740.5.11.2018
			

z 6 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 oraz art. 11c– ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018r.,
poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r., poz. 2096 ze
zm.) Starosta Sokólski podaje do publicznej wiadomości, że w
dniu 06 czerwca 2019r. wydał decyzję umarzającą w sprawie
dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.
„Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Słoja w m. Nowinka
km rob. 1+374,30 w ciągu drogi powiatowej Nr 1290B od drogi
674- Słójka- Nowinka- droga Nr 1289B wraz z dojazdami”
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczył następujących nieruchomości: Jednostka ewidencyjna
201110_2 Szudziałowo: Działki stanowiące istniejący pas drogowy:
obręb ewidencyjny 0017 Nowinka: 107, 106, 117, 178, 86;
Działki po podziale przeznaczone pod inwestycję: obręb ewidencyjny 0017 Nowinka: 104/2 (z podziału działki 104); 105/2
(z podz. dział. 105), 184/2 i 184/3 (z podz. dział. 184), 176/3 (z
podz. dział. 176/1), 177/3 (z podz. dział. 177/1), 177/5 (z podz.
dział. 177/2), 179/1 (z podz. dział. 179), 180/1 (z podz. dział.
180), 181/6 (z podz. dział. 181/1), 181/8 (z podz. dział. 181/2),
185/2 (z podz. dział. 185), 182/3 (z podz. dział. 182/1), 217/3 (z
podz. dział. 217/1), 216/3 (z podz. dział. 216/1), 216/5 (z podz.
dział. 216/2), 215/1 (z podz. dział. 215), 243/1 (z podz. dział.
243), 186/4 (z podz. dział. 186/1), 214/1 (z podz. dział. 214),
213/1 (z podz. dział. 213), 212/1 (z podz. dział. 212), 211/1 (z
podz. dział. 211),
Działka o nr geod. 86 obręb Nowinka, jest własnością Powiatu

Sokólskiego i ulega podziałowi na działki o nr geod. 86/1 i 86/2,
gdzie tylko działka o nr geod. 86/2 zostaje objęta zakresem projektu budowlanego.
Działki przewidziane do czasowego zajęcia na czas prowadzenia
robót budowlanych: obręb ewidencyjny 0017 Nowinka: 68, 210.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia obwieszczenia, które nastąpi w dniu 07
czerwca 2019r.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w
Starostwie Powiatowym w Sokółce w Referacie Architektury i
Budownictwa, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, pok. 58, od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w
Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę
lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z
art. 11f ust.3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r.,
poz. 1474) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie
stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie
Powiatowym w Sokółce, w Urzędzie Gminy Szudziałowo, na stronie internetowej BIP, a także w lokalnej gazecie „infoSokółka”.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko
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BędzieSięDziało
07.06. Dni Sokółki - Jarmark
Regionalny, od godz. 9.00 przed
kinem ,,Sokół”, od godz. 12.00,
występy dzieci, uczniów Szkoły
Muzycznej, Miejskiej Orkiestry
Dętej z Sokółki, godz. 18.00 koncert ARKA NOEGO
08.06. Dni Sokółki - Mistrzostwa Drużyn Amatorskich w PN,
OSiR od godz. 11.00, koncert Loverboy, Krambabula, godz. 21.00
– Koncert Zakopower, fajerwerki
09.06. Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Sokółki, korty OSiR
09.06. godz. 9.00, Bohoni-

ki, przed Domem Pielgrzyma,
wystąpią m.in.: Tatarski Zespół
Buńczuk, dzieci z Przedszkola nr
5 w Sokółce, Uniwersytet Złotego
Wieku (Białoruś), Tatarski Zespół Taneczny (Białoruś), Tatarski
pieśniarz (Litwa), m.in. warsztaty
kuchni tatarskiej
21.06. Bezpłatne badania
mammograficzne dla kobiet w
wieku 50-69 lat, przy Starostwie
Powiatowym w Sokółce, rejestracja tel. 85 676 03 32, wirtusplus.pl
8.06. Dni Szudziałowa, godz.
10.00, mecz piłki nożnej Sudovia
Szudziałowo – Narew Choroszcz
o godz. 15.00
09.06. Dni Szudziałowa - Liturgia Św. w intencji mieszkańców

gminy, godz. 10.00, w programie
m.in. rozgrywki warcabowe, występy artystyczne, zespoły: Szudziałowanie, Solatium, Buńczuk,
koncert Never godz. 17.00
10.06. - 12.06. Festiwal Młodzieży ,,Bez Granic”, Różanystok
2019, Salezjański Ośrodek Wychowaczy, start 10.06, godz. 19.30,
Cyrkplozja, Spektrum, Tsigunz
Fanfara Avantura, Jose Torres, Karawana bez Granic
12.06. ,,Baw się razem z
nami – IX edycja” impreza sportowo-kulturalna na ,,Orliku” w
Szudziałowie, godz. 9.00-15.00, w
programie m. in. prezentacje artystyczne osób niepełnosprawnych i
pokazy Policji, SG, OSP;

9 medali SK Karate Kyokushin
W IV Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin IKO
Białystok 2019 (1 czerwca) wzięło udział 390 zawodników z 33
klubów oraz 6 państw. Zawodnicy SK Karate Kyokushin zaprezentowali się bardzo dobrze,
zdobywając aż 9 medali w tym: 4

złote, 2 srebrne i 3 brązowe. Medale: Milena Matyszczyk-Matys
- 1. msc., Jakub Kulmaczewski 1. msc., Szymon Chomański - 1.
msc., Aleksander Makal - 1. msc.,
Zuzanna Galewska 2. msc, Melania Białobłocka - 2. msc., Jakub
Piotrowski - 3. msc., Dymitr Ma-

tys - 3 msc,, Igor Płocharczyk - 3
msc. Bardzo dziękujemy Staroście
Sokólskiemu Piotrowi Rećko za
pomoc w zorganizowaniu wyjazdu grupowego.
Shihan Michał Puczko, Sensei
Dariusz Cymmerman, Senpai
Piotrowski Przemysław.

Sokół awansował do IV Ligi
Powiat Sokólski

Na stadionie miejskim w Sokółce odbył się ważny mecz dla Sokoła. Było to Starcie Tytanów - lider ligi okręgowej. Sokół 1946
Sokółka podjął na swoim boisku wicelidera UKS Krypniankę
Krypno. Sokół pokonał Krypniankę miażdżącym wynikiem 5:1,
czym zapewnił sobie awans do IV Ligi to z I miejsca. Na trybunach zebrało się liczne grono kibiców i entuzjastów piłki nożnej.
W najbliższym czasie Sokół zmierzy się z Koroną Dobrzyniewo
Duże i Kolejarzem Czeremcha. KG

prawdziwe

Rozmiar XD
Byliście kiedyś w Starbuks'ie? Jeśli już się tam wybieracie, to nie
na kawę, tylko by się pośmiać
z menu. Nie znajdziecie w nim
małej kawy, a takie rozmiary jak
Tall, Grande, Venti i Trenta. Zaiste, jeszcze brakuje rozmiaru Arrivederci. Jak się okazuje jednak,
niektórzy idą nawet o krok dalej.
Odwiedziłem ostatnio ze znajomymi nową knajpę i, jak zwykle,
pojawiły się problemy. Po złożeniu zamówienia, podszedł do nas
starszy kelner.
– Przepraszam państwo, ale zaszło pewne nieporozumienie.
Nasz nowy pracownik, który was
obsługiwał, nie ma jeszcze wprawy. Mogę zająć wam minutkę?
– No tak – pokiwałem głową – A
co się stało?
– Zamawialiście państwo kawę,
niestety, nie ma u nas rozmiaru
„duży”. Mamy rozmiary: Ograniczam, Towarzyski Łyk i Ciężki
Dzień.
– Niech będzie Ciężki Dzień –
burknął Kotlet, który domyślał
się, że ten dzień faktycznie, będzie
ciężki.
– Co do burgerów… – kontynuował kelner – Mamy rozmiary Lil
Pump oraz Notoriuous B.I.G.
– Co ma muzyka do burgerów? –
ożywiła się wiedźma Muffe – dobra, wezmę Notorycznego.
– A dodatki? – spytał kelner.
– Jakie dodatki? Przecież powiedziałam, że chcę z bekonem.

prawdziwk

– Z dodatkowym basem – poprawił kelner.
– Jasna cholera…
– Jasna cholera - jest rozmiarem
taco – poinformował grzecznie
kelner.
– Dobra, coś jeszcze? – wciąłem
się – czy też biorąc pod uwagę
miejsce – wgryzłem się w rozmowę.
– A tak. Pizza. Rozmiar Koło od
Samochodu, Koło od Roweru czy
Koło od Traktora?
Gdy i ta kwestia się rozwiązała,
kelner spytał nas jeszcze, czy pragniemy zjeść specjalność dnia.
– Jakie są rozmiary specjalności
dnia? – spytałem, wiedząc, że i
tak jej nikt nie zamówi. Wiadomo od dawna, że specjalnością
dnia przeważnie jest to, czego nie
zjedzono tydzień temu.
– Biegunka, Skręt Kiszek oraz
Agonia – poinformował nas kelner.
I za taką szczerość i za takie
menu zasłużył sobie na napiwek
(rozmiar El Dorado). Muszę
przyznać, że jedzenie tam było
całkiem dobre, więc wszyscy po
powrocie wystawiliśmy w internecie ocenę knajpie. Każdy z nas
solidarnie ocenił ją na pięć okruchów z pierwiastka kwadratowego z majonezu.

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO

Kamyk
OŚA-V.6740.4.3.2019
			

z 6 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 oraz art. 11c– ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2018r., poz.
1474) oraz art. 49, art. 61 § 1 i 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
2018r., poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Powiatu
Sokólskiego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, 16-100
Sokółka, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2019r. (uzupełniony 31 maja 2019r.) zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka i budowa
mostu przez rzekę Słoja w m. Nowinka km rob. 1+374,30 w ciągu
drogi powiatowej Nr 1290B od drogi 674- Słójka- Nowinka- droga Nr 1289B wraz z dojazdami” z jednoczesnym zatwierdzeniem
podziału nieruchomości.
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
dotyczy następujących nieruchomości: Jednostka ewidencyjna
201110_2 Szudziałowo: Działki stanowiące istniejący pas drogowy: obręb ewidencyjny 0017 Nowinka: 107, 106, 117, 178, 86/2 (z
podziału działki 86 stanowiącej pas drogi powiatowej)
Działki po podziale (pogrubione numery) przeznaczone pod inwestycję: obręb ewidencyjny 0017 Nowinka: 104/2 (z podziału
działki 104); 105/2 (z podz. dział. 105), 184/2 i 184/3 (z podz.dział.
184), 181/6 (z podz. dział.181/1), 181/8 (z podz. dział. 181/2),
Działka o nr geod. 86 obręb Nowinka, jest własnością Powiatu
Sokólskiego i ulega podziałowi na działki o nr geod. 86/1 i 86/2,
gdzie tylko działka o nr geod. 86/2 zostaje objęta zakresem projektu budowlanego.

Działki przewidziane do czasowego zajęcia na czas prowadzenia
robót budowlanych:
obręb ewidencyjny 0017 Nowinka: 68.
Działki powstałe z podziału (pogrubione numery), planowane
do przejęcia pod drogę, stają się własnością Powiatu Sokólskiego z
dniem, gdy decyzja Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania za
nieruchomości przejęte pod pas drogowy prowadzone będzie w
Wydziale Geodezji i Katastru Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w
toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy
mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu,
ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia, które nastąpi w dniu
07
czerwca 2019r.
W związku z tym zainteresowane strony mogą w Starostwie
Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań w terminie do 28 czerwca 2019r.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

Dyżury Aptek w Sokółce

07.06. Apteka Na Białostockiej Nowa Farmacja ul. Białostocka 8/10 lok. 1 tel. 85 711 24 62, 08.06. Apteka,, Melissa” ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14, 09.06. Apteka ,,
Pharmacia” ul. Białostocka 128 tel. 85 307 04 34, 10.06. Apteka ,,Arnika” Os. Zielone 3 tel. 85 711 95 80, 11.06. Apteka ,,Dbam o Zdrowie" ul. Pl. Kościuszki 17, 12.06. Apteka
,,Cefarm 36,6”ul. 1 Maja 17 tel. 85 711 23 86, 13.06. Apteka ,,Bliska Samoobsługowa ul. Grodzieńska 6A tel. 85 711 52 34, 14.06. Apteka ,,Melissa" ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14
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POMOC KRĘCONA KILOMETRAMI
czyli rowerem dookoła Polski
Z dziennika wyprawy

8. dzień - 120 km. - Wczoraj, jechałem spokojną drogą przez
wioski i nie była to droga krajowa
ani wojewódzka. Jakaś kobieta
wyskoczyła mi na czołówkę przy
wyprzedzaniu, ale na szczęście
zdążyłem uciec na pobocze. Napędziła mi konkretnego strachu.
Dzisiaj było spokojniej, pomimo,
że musiałem nieraz podjechać drogą krajową. Od razu za Przemyślem trasa zrobiła się bardzo wymagająca. Zaczęło się od pogórza
przemyskiego i tak aż do Ustrzyk
Górnych było, nad czym pracować.
Na odcinku 120 km miałem 1500
m wzwyż. Bardzo fajny był zjazd
przed miejscowością Bircza, serpentyna, jakich mało. Krajobrazy,
jakie miałem po drodze zrobiły na
mnie ogromne wrażenie i nie tylko,
bo takich śpiewów ptaków to w życiu nie słyszałem. Jest tu bajecznie.
Nie dziwię się teraz ludziom, którzy rzucają wszystko i wyjeżdżają
w Bieszczady. To miejsce ma coś
w sobie. Nocleg spędzam w domu
rekolekcyjnym. Trasa dziś prowadziła z Przemyśla przez Krasiczyn,
Bircza, Wojtkowa, Krościenko,
Ustrzyki Dolne i aż do Ustrzyk
Górnych.
9. dzień - Dzisiaj przejechałem tylko 7 km, bo zrobiłem sobie
jeden dzień odskoczni od roweru
żeby tyłek trochę odpoczął. Dotar-

łem dziś do Wołosatych, gdzie zostawiłem rower w agroturystyce, od
razu wskoczyłem w buty trekkingowe, spakowałem najpotrzebniejsze
rzeczy i ruszyłem zdobyć koronę
Bieszczad. Miałem już wychodzić,
ale nagle zaczęła się ulewa, chwilowe urwanie chmury. Po opadach
ruszyłem na szlak, który był niestety zalany i zrobiło się błoto. Droga
nie aż tak długa, bo szedłem około
2 h ale za to było sporo schodów.
Ludzi było bardzo dużo, aż czasem
korkował się szlak. Po wejściu na
szczyt zasiedziałem się trochę, bo
nie mogłem nasycić oczu pięknem
tych gór. Kilka kilometrów przed
Tarnicą przeszło kilka ulew, które wyglądały bardzo efektownie.
Schodziłem już praktycznie sam,
więc było zdecydowanie lepiej, ale i
też było ciężej zejść niż wejść. Szlak

Karol Dziedziul pokonał już 1/4 założonej trasy.

CSA - 6 krążków na MP
W miniony weekend 31.052.06 odbyły się Mistrzostwa
Polski Seniorów Taekwon-Do w
Rybniku. Do rywalizacji stanęło 146 sportowców z 26 klubów
zrzeszonych w Polskim Związku
Taekwon-do, w tym wiele doświadczonych i utytułowanych
zawodników, a także medalistów z kwietniowych Mistrzostw
Świata. Z wielkim sukcesem 5
seniorek reprezentowało Combat Sport Academy, z mistrzostw
wróciły z jednym srebrnym i
pięcioma brązowymi medalami.
Srebro zdobyła Marta Mysur w
indywidualnych układach stopni
mistrzowskich III-IV DAN; dwa

wyniósł 10 km w obie strony i niezliczoną ilość schodków
10. dzień - 110 km - Noc
spędziłem w agroturystyce u miłej
Pani, która też włączyła się do akcji, miejsce bardzo ciche, zadbane
i przyjemne. Nogi wcale nie odpoczęły po wczorajszym spacerze na
Tarnicę. Więc lekko dziś nie było.
Do Ustrzyk Gór. miałem z górki a
stamtąd zaczęły się mordercze podjazdy. Od razu za Ustrzykami miałem 6 km podjazd później z górki 3
km i znów bardzo długi podjazd,
do tego lejący się żar z nieba, sporo
wyszło dziś podjazdów, ale jeden
utkwił mi w pamięci, trochę przypominający Alpy, piękny krajobraz
i ta serpentyna - coś wspaniałego
aż zapomniałem o zmęczeniu. Na
liczniku pokazało mi ponad 1000
km, więc ¼ trasy już przejechana,
do tego dziś zacząłem poruszać się
już południową Polską na zachód.
Ściana wschodnia praktycznie
skończona. Spanie dziś na dziko,
na polu biwakowym Stasina, spokojne miejsce przy lesie, niestety
niedaleko drogi, ale na szczęście

brązowe wywalczyły dziewczyny
w walkach i układach drużynowych (Marta Mysur, Martyna
Pietrzeniec, Karolina Budnik,
Gabriela Sztukowska, Patrycja
Lipska); brąz w walkach indywidualnych do 50 kg wywalczyła
Karolina; brąz w układach formalnych stopni mistrzowskich
III-IV DAN zdobyła Martyna i
brąz w technik specjalnych zdobyła Marta. Mistrzostwa Polski
Seniorów Taekwon-Do to jeden
z etapów przygotowań do jesiennych Mistrzostw Europy seniorów i juniorów w Sarajewie.
Combat Sports Academy

Taaaka ryba
Tradycyjnie, jak co roku,
Dzień Dziecka w Krynkach upłynął pod znakiem wędki. Nad
zalewem zebrała się duża grupa
młodych wędkarzy wraz z rodzicami, aby wytrwale wpatrywać
się w spławiki, a nawet wyciągnąć
taaaką rybę. Na koniec zawodów
odbyło się komisyjne ważenie złowionych ryb, wypuszczenie ich z
powrotem do zalewu, rozdanie
nagród i oczywiście wspólne
ognisko. Pogoda sprzyjała, ilość
uczestników dopisała, zatem za
rok znowu spotkamy - czytamy
na gok-krynki.pl. Organizatorem
było Koło PZW w Krynkach.

Karol Dziedziul: „Podróż dookoła Polski, na początku, miała
być czystą wyprawą rowerową. Po drodze zrodziła się we mnie
chęć niesienia pomocy. Po tym, jak dowiedziałem się o wypadku
Jarka, postanowiłem mu pomóc. Sam, niestety, nie dam rady, a
wspólnymi siłami - możemy bardzo wiele. Liczy się każda złotówka. Rehabilitacja w szpitalu pomaga. Jarek częściowo odzyskał czucie w rękach, może już poruszać nadgarstkami. Potrzebne są jednak pieniądze na dalsze leczenie. Zapraszam wszystkich
darczyńców do wsparcia akcji charytatywnej:
Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82, lok. 1, 04-620 Warszawa,
nr rachunku 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001, w tytule: Łukaszuk, 10767.

mało uczęszczanej, z altankami,
miejscami na ogniska. Trasa dziś
prowadziła z Wołosatych przez
Wetlina, Cisna, Komańcza, Wisłok
Wielki do Tylawy.
11. dzień - 105 km - Nocleg dziś na ławce pod altanką, bo
ze zmęczenia nawet namiotu nie
chciało mi się rozkładać.
Gdy jadłem śniadanie przyjechał jakiś chłopak do drugiej
altanki, też obładowany sakwami.
Oczywiście chwila rozmowy i okazało się, że Damian również jedzie
rowerem dookoła Polski tyle, że trochę krótszą trasą i w przeciwnym
kierunku. Wczoraj wyjechałem z
Bieszczad i teraz jadę Beskidem
Niskim, ale podjazdów nie brakuje. W Dukli zwiedziłem eksponaty,
które stały na zewnątrz muzeum
historycznego. Przed Gorlicami
wjechałem do województwa małopolskiego i pożegnałem się z podkarpackim. W Gorlicach szybki objazd starówki kilka fotek i posiłek w
klimatycznym barze mlecznym, po
czym ruszam dalej ścieżką rowe-

rową do Szymborku, gdzie ominąłem spory kawałek drogi krajowej
28. Ścieżka była asfaltowa, droga
bitumiczna i jakaś siatka wypełniona twardą ziemią, po której całkiem nieźle jechało się. W samym
Szymborku był skansen wsi pogórzańskiej oraz kasztel renesansowy,
których nie zwiedziłem, bo czas
mnie trochę gonił. W miejscowości
Grybów bazylika przypominała mi
tę z Białegostoku - stamtąd ostatnie 26 km do Krynicy Zdrój, które
dały mocno popalić mięśniom. Żar
lejący się z nieba wcale nie pomagał w pokonywaniu wzniesień. Na
szczęście podczas pokonywania
najdłuższego jak dotąd podjazdu,
(niecałe 20 km z Grybowa do Krzyżowej) spadł deszcz, który ochłodził
powietrze. Trasę dziś pokonałem z
Tylawy przez Duklę, Nowy Żmigród, Gorlice, Grybów do Krynicy
Zdrój. Jutro planuję odpoczynek,
muszę w końcu dać odpocząć biednym nogom.
Na FB trwa „Bazarek dla Jarka Kręcony Kilometrami”.

galeria
JEDENKADR
Święto Kolorów Sokółka
fot. Łukasz Raube

Twórz z nami Galerię
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redakcja@infosokolka.pl
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< Kolonie dla dzieci rolników

Partner

Stowarzyszenie Towarzystwo
„ZIEMIA SOKÓLSKA”

NABÓR

od 10.06 do 28.06

KOLONIE
organizuje

Powiat Sokólski

dla dzieci rolników objętych rolniczym
systemem ubezpieczenia społecznego
Turnus: 29.07. – 08.08.2019 r., AUGUSTÓW, Hotel Karmel
Wiek uczestników: od 10. do 16. roku życia (pełna informacja u organizatora)
Całkowity koszt turnusu: 1 200 zł/osoba*
Dokumenty do pobrania na: www.infosokolka.pl/artykul,kolonie.html

REKRUTACJA: 10-28 CZERWCA, DO GODZ. 12.00

Budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce, II piętro, pok. nr 64
kontakt: 783 583 930

*Wypoczynek letni w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

REKLAMA

FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

we, rejsy statkiem białej floty, rejs
gondolami, zajęcia świetlicowe,
ogniska integracyjne oraz wycieczki krajoznawcze po parkach
krajobrazowych pojezierza suwalsko-augustowskiego.
Termin na złożenie niezbędnych dokumentów rozpoczyna się 10.06.b r. (poniedziałek) od godz. 08.00, a upływa
28.06., o godz. 12.00 (decyduje
kolejność złożenia dokumentów
rekrutacyjnych).
Dokumenty można składać
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, pokój nr 64, II piętro. Szczegółowe informacje na
temat warunków naboru uczestników kolonii oraz niezbędne
dokumenty dostępne są na: www.
infosokolka.pl/artykul,kolonie.
html oraz bezpośrednio u Organizatora kolonii.
W imieniu Organizatorów
zachęcamy do uczestnictwa w koloniach.

Zarząd Stowarzyszenia Towarzystwo „Ziemia Sokólska”
zaprasza dzieci i młodzież do
wzięcia udziału w organizowanym przez Stowarzyszenie wypoczynku letnim w formie kolonii w
ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci
rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego dofinansowanych ze środków
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Całkowity koszt turnusu
dla jednego uczestnika wynosi 1
200 zł, w tym kwota 750 zł zostanie pokryta ze środków FSUSR.
Pozostała część środków zabezpieczona zostanie ze środków
Stowarzyszenia, wpłaty rodziców
i pozyskanych środków zewnętrznych.
Kolonie odbędą się w terminie od 29.07. do 08.08.2019 r. w
Augustowie, w Hotelu Karmel (ul.
Zarzecze 5). Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci w wieku
od 10 do 16 lat. W harmonogramie turnusu przewiduje się takie
atrakcje jak: wycieczki rowerowe,
spływy kajakowe, zajęcia w parku
wodnym i na kąpielisku otwartym, zajęcia rekreacyjno-sporto-

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

„Rasowy thriller. Akcja jest
tak gęsta, że nie odłożycie tej książki
przed świtem”. Marta Guzowska

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
12
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„Zostań w domu”
Agnieszka Pietrzyk
Wyd.: Czwarta Strona

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.

Jak bezpiecznie czujesz się we
własnym mieszkaniu?
Blok z wielkiej płyty, jedenaście kondygnacji, sześćdziesiąt cztery mieszkania, prawie dwustu lokatorów. W wigilijny wieczór wszyscy
oni dowiadują się, że są zakładnikami, a próba wyjścia z wieżowca
oznaczać będzie śmierć.
Zwyczajni ludzie stają w obliczu niewyobrażalnego zagrożenia,
wielopokoleniowe rodziny zostają
uwięzione w czterech ścianach. Jakie tajemnice rodzinne wyjdą na
jaw pod presją strachu i terroru?
Na zewnątrz trwa mroźna i
śnieżna zima. Przed komisarzem
Kamilem Soroką stoi trudne zadanie, musi bowiem ustalić, kim są
bezwzględni sprawcy, oraz uwolnić
zakładników. Czeka go przy tym rywalizacja z inspektorem Semeniukiem przysłanym z Wrocławia wraz
z oddziałem antyterrorystycznym.
Obaj spróbują poradzić sobie z
zamachem, jakiego jeszcze nie było.
Oni oraz mieszkańcy elbląskiego
wieżowca, których życie nigdy już
nie będzie takie samo.
Wydawnictwo Czwarta Strona
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