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Nasi na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
29-30 czerwca na terenach
wystawowych Agroareny Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyła się
XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Dni z Doradztwem Rolniczym połączone z VII
Ogólnopolską Wystawą Królików
Rasowych. Były to największe
w tej części Polski targi rolnicze organizowane przez PODR.
Członek Prezydium Komitetu
Organizacyjnego Wystawy, a jednocześnie Wicestarosta Bożena
Jolanta Jelska-Jaroś reprezentująca Powiat Sokólski spotkała się
z hodowcami z naszego powiatu
wystawiającymi w tym roku swoje
zwierzęta. Wspomniani hodowcy
zdobyli liczne tytuły. W kategorii

drób grzebiący, kury mięsne Ross
308 championat zdobył Krzysztof
Lipski z Nowego Stojła (gm. Suchowola), zaś vice-championat
- Edward Lipski z Chodorówki
(gm. Suchowola). W kategorii owca wrzosówka – maciorki
championat trafił do Mieczysława
Raczkowskiego ze wsi Sierbowce
(gm. Sokółka), zaś w kategorii
tryki - tytuł super-championa,
championa i vice-championa
odebrał Bogusław Bilmin ze wsi
Bilminy (gm. Kuźnica). W kategorii Konie wice-champion, w
kat. Klacze – Wojciech i Krystian
Jaroszewicz z Suchowoli (gm. Suchowola) oraz Kazimierz Zajkowski z Kopciówki (gm. Suchowola).
Jak informuje PODR: „Program

obejmował m.in.: ekspozycję targową maszyn, urządzeń i środków
do produkcji rolniczej, konkursy i
występy zespołów ludowych, stoiska twórców ludowych, pokaz
tłoczenia i estryfikacji oleju rzepakowego, doradztwo rolnicze oraz
promocję mięsa drobiowego, jagnięciny, wołowiny. Było również
centralne stoisko informacyjno-promocyjne MriRW oraz podległych agencji (ARiMR, KOWR,
KRUS). Można było również pozwiedzać pola doświadczalne i
demonstracyjne. W wydarzeniu
wzięło udział tysiące zwiedzających, w tym rolnicy i hodowcy,
samorządowcy, przedsiębiorcy”.
Materiał na podst:
PODR Szepietowo, B.J. Jelska-Jaroś

OGŁOSZENIE PŁATNE

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA 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
31.12.2019 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.
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Powiat Sokólski informuje,
że w związku z realizacją projektu
pn.: „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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, z dn.
04.07.2019 r. ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na kurs:
prawo jazdy kat. B – 1 miejsce /
obsługi koparko-ładowarki – 4
miejsca / dekoratorski – 2 miejsca
/ obsługi kas fiskalnych – 1 miejsce.
Przewiduje się możliwość
zwiększenia liczba wolnych
miejsc na poszczególnych kursach.
W naborze uzupełniającym
mogą wziąć udział uczniowie

szkół i placówek systemu oświaty,
dla których organem prowadzącym
jest Powiat Sokólski, prowadzące
kształcenie zawodowe, tj. Zespół
Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce, Zespół Szkół w
Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce, spełniający warunki udziału w projekcie określone
Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr 444/2018
Zarządu Powiatu Sokólskiego z dn.
19.01.2018 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni
i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014 - 2020, zmienionej uchwałą Nr 459/2018 z dn. 21.02.2018
r., uchwałą Nr 528/2018 z dn. 29
08.2018 r. oraz uchwałą Nr 546/2018
z dn. 25.10.2018 r.

Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. Regulaminu do uczestnictwa w kursach
dopuszczeni zostaną w pierwszej
kolejności uczniowie, w przypadku
których kierunek kształcenia pokrywa się lub jest ściśle związany z tematyką i charakterystyką kursu.
Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów
rekrutacyjnych tj: kwestionariusza
osobowego, którego wzór określa
załącznik nr 1 do Regulaminu / deklaracji uczestnictwa w projekcie,
której wzór określa załącznik nr 2 do
Regulaminu / oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu, którego wzór określa
załączniku nr 3 do Regulaminu/ /
kopii świadectwa szkolnego za rok
szkolny poprzedzający złożenie dokumentów rekrutacyjnych tj. za rok
2017/18 potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły
lub osobę przez niego upoważnioną,
ewentualnie kopii orzeczenia o niepełnosprawności, kopii orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego
lub zaświadczenia o chorobie przewlekłej.

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

Uczniowie, którzy złożyli dokumenty
rekrutacyjne na kursy specjalistyczne w terminie pierwotnego naboru
w listopadzie 2018 r. lub brali udział
w kolejnych naborach uzupełniających winni złożyć jedynie deklarację
uczestnictwa w projekcie „Kompetentni i wykwalifikowani” (zał. nr
2 do Regulaminu) ze wskazaniem
rodzaju kursu, którym są zainteresowani. Dokumenty należy składać w
sekretariatach szkół lub bezpośrednio w Biurze projektu w Starostwie
Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J.
Piłsudskiego 8, pokój nr 64, II piętro.
Termin składania dokumentów
w naborze upływa:
- 10 lipca 2019 r. do godz. 12.00 dla
kursu na koparko-ładowarki
- 12 lipca 2019 r. do godz. 14.30 dla
pozostałych rodzajów kursów
Treść Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (ze zmianami)
wraz z załącznikami do pobrania
pod adresem: http://sokolka-powiat.
pl/2018/11/21/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-kursy-specjalistyczne-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani/
Istnieje również możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych
na kurs obsługi programów księgowych.
Uczniowie, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne na ww. kurs
a następnie przejdą pozytywnie weryfikację formalną oraz punktową i
zakwalifikują się na dany kurs trafią
automatycznie na listę rezerwową
kandydatów oczekujących na miejsce. M.Słyż
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Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodziny w Ramach
Projektu „Wspieramy Rodziny Zastępcze i Osoby
Usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”
SPECJALISTYCZNY PUNKT
WSPARCIA RODZINY
w ramach projektu pn.
„Wspieramy rodziny zastępcze
i osoby usamodzielniające się
z terenu Powiatu Sokólskiego”

Terapeuta zajęciowy

Psycholog dziecięcy

Harmonogram - Lipiec 2019r.

10.07. w godz. 10.00 -14.00 (sala
konferencyjna nr 28/29)
17.07. w godz. 10.00 -14.00 (sala
konferencyjna nr 28/29)
23.07.2019r w godz. 10.00-14.00
(sala konferencyjna 28/29)

13.07. w godz. 9.30 – 17.30 (pokój nr 18)
20.07. w godz. 9.30 – 17.30 ( pokój nr 18)
27.07. w godz. 9.30 – 17.30 (pokój nr 18)

Poradnictwo pedagogiczne

Grupa wsparcia

Poradnictwo psychologiczne

06.07. w godz. 9.00 -19.00 (pokój
nr 18)
08.07. w godz. 9.00 – 19.00 (sala
konferencyjna nr 28/29)
09.07. w godz. 9.00 – 19.00 ( sala
konferencyjna nr 2829)

11.07. w godz. 9.00 – 12.00 (sala
konferencyjna nr 28/29)
18.07. w godz. 9.00 – 12.00 ( sala
konferencyjna nr 28/29)

22.07. w godz. 9.30 – 19.30 (sala
konferencyjna nr 28/29)
27.07. w godz. 9.30 – 19.30 (sala
konferencyjna nr 28/29)
31.07. w godz. 9.30 – 19.30 (sala
konferencyjna nr 28/29)

Poradnictwo w ramach Specjalistycznego Punktu Wsparcia
Rodziny odbywa się w budynku
Starostwa Powiatowego w Sokół-

ce. O wszelkich zmianach uczestnicy są informowani na bieżąco.
Mteriał PCPR w Sokółce

Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OGŁOSZENIE PŁATNE

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
31.12.2019 r.

24 czerwca w ramach realizacji przez Powiat Sokólski
projektu pn. „Kompetentni i
wykwalifikowani” rozpoczął
się specjalistyczny kurs spawacza. W kursie bierze udział
13 uczniów szkół i placówek
systemu oświaty, dla których
organem prowadzącym jest
Powiat Sokólski prowadzących
kształcenie zawodowe.
Kurs spawacza prowadzony jest w pracowni spa-

Biuro Projektu:
Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
pokój nr 64, tel. 85 711 08 21
fax 85 711 20 08.
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walnictwa Ośrodka Szkoleń BHP
MIRYAN s.c. a jego głównym celem jest teoretyczne i praktyczne
przygotowanie jego uczestników
do uzyskania uprawnień do spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych
metodą „TIG” (141) – poziom I.
Program kursu przewiduje
zapoznanie z zagadnieniami w
zakresie spawalnictwa, w szcze-

gólności: zastosowania elektryczności do spawania łukowego, rodzajów urządzeń spawalniczych,
bezpieczeństwa pracy na hali
produkcyjnej, spawania w praktyce, zasad bhp, budowy i użytkowania urządzeń do spawania
metodą TIG, rodzajów materiałów dodatkowych do spawania,
metod przygotowania złączy do
spawania blach i rur, oznakowania
i wymiarowania spoin, kwalifiko-

wania spawaczy, elektrod wolframowych oraz dodatkowych materiałów do spawania. Kurs obejmie
również instruktaż wstępny i cykl
zajęć praktycznych. Kurs, który potrwa do 10 lipca, zakończy
się egzaminem teoretycznym i
praktycznym przeprowadzonym
według Wytycznych Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach, przed
komisją egzaminacyjną i umożliwi uczestnikom zdobycie świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza i książki spawacza.
Kurs spawacza jest jednym
z 11 rodzajów kursów realizowanych przez Powiat Sokólski
w ramach realizacji projektu pn.
„Kompetentni i wykwalifikowani”, którego głównym celem jest
kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół poprzez
podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku
pracy, wzmocnienie kształcenia
zawodowego, szkolenie i edukacja
mająca wpływ na osobisty rozwój
ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki,
ułatwienie startu w dorosłe życie i
pomoc w wyborze ścieżki kariery
zawodowej.
M.Słyż

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

„Chciałem poszerzyć swoje umiejętności”
Niemal każdego czerwcowego tygodnia Powiat Sokólski reprezentowany przez
Starostę Sokólskiego Piotra
Rećko i Członków Zarządu Powiatu podpisywał, w obecności
konsultantek Punktu Obsługi
Uczestników Projektu w Sokółce, kolejne umowy z uczestnikami projektu o przyznanie
„Bonów na Szkolenia”. Kolejne osoby w ramach projektu
zdecydowały się dokształcać w
wybranych przez siebie dziedzinach.
Dwaj młodzi panowie chcą
zdobyć uprawnienia na Operatora maszyn budowlanych, zaś
trzecia osoba – rozpocznie Stu-

06/45

4

dia Podyplomowe, na kierunku:
Menedżer ds. bezpieczeństwa
informatycznego i ryzyka w
ochronie informacji – edycja I.

Przypominamy, projekt wciąż jest
w realizacji. Preferowani uczestnicy, to osoby w wieku 50+, najlepiej z terenów 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.

Kursant Olaf (fot.)
Zdecydowałem się na Kurs
na maszyny budowlane: koparkę
i walec. Chciałem poszerzyć swoje

umiejętności i zdobyć dodatkowe.
Zdecydowałem się na to szkolenie
jako dodatkową opcję.
A.Sielewicz

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

seria:

życie, jak gorzkie. Trudno odłożyć
tę książkę, nie doczytawszy jej do
końca. Wciąga, ciekawi i intryguje. Wszystkie klubowiczki bardzo
ją polecają.”
Kolejne spotkanie klubowiczów jest przewidziane na 27
sierpnia, również w „pod chmurką”, uczestnicy pochylą się na
książką Katarzyny Mirek pt. „Miłość z błękitnego nieba.”

DawnaSokólszczyzna

Przywilej na Bohoniki,
Malawicze Dolne i Górne,
Poniatowicze i Drahle
rotmistrzowi Michałowi
Olejowskiemu

„Jan Trzeci z Bożej łaski
król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki,
Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki,
Smoleński, Siewierski i Czernihowski. Oznajmujemy tym
listem naszym wszem wobec
i każdemu z osobna komu o
tym wiedzieć należy. Iż mając
doświadczoną w dziełach rycerskich odwagę, cnotę i stateczną ku nam i Rzeczypospolitej
życzliwość urodzonego Michała
Olejowskiego, rotmistrza naszego tatarskiego, który z przodków
swoich w państwach naszych zasiadłszy i zawsze wierną Rzeczypospolitej, najjaśniejszym antecesorom i nam samym w każdej
okazji wojennej usługę oddając, przez wojnę moskiewską z
gniazda swego ustąpić musiał.
Chcąc jednak tejże stateczności
nam i Rzeczypospolitej dotrzymać pod naszą protekcją z całą
kompanią z dóbr wielmożnych
książąt Ostrogskich wojną turecką spędzoną w osób pięćdziesiąt
i trzy towarzystwem swoim udał
się i też wiarę, cnotę i życzliwość
nam i Rzeczypospolitej na każdą usługę i okazję wojenną ofiarował. Tedy my pragnąc w jak
największym bezpieczeństwie

i siłach przeciwko nieprzyjaciołom i Państwo nasze opatrzyć
pomienionego Michała Olejowskiego, rotmistrza tatarskiego i
ludzi kompanii jego, jako nam i
Rzeczypospolitej dobrze zasłużonych, życzliwych i statecznych
w naszą królewską protekcję i jurysdykcję bierzemy i do obywatelskich w państwach naszych tego
urodzonego Michała Olejowskiego z kompanią i potomkami ich
przyłączamy; a na gruntowną
ich samych i potomkom ich consistentią włók 121 w leśnictwie
naszym sokólskim do ekonomii
naszej grodzieńskiej należącym
we wsi Mulawicy Górnej włók 27,
we wsi Mulawicy Dolnej włók 29,
w ekonomii zaś samej grodzieńskiej w kluczu kuźnickim włók 65
to jest: we wsi Bohonikach włók
30, we wsi Drahlach włók 20, we
wsi Poniatowiczach włók pustych
11, włók tatarskich 4 przykładem
inszych jure colonorum dzierżawcom i posesorom nadajemy i
darujemy tym listem przywilejem
na wieczne czasy. Które włóki w
pomienionych wsiach Mulawicy
Górnej i Mulawicy Dolnej leśnictwa sokólskiego, we wsiach Bohonikach, Drahlach i Poniatowiczach ekonomii grodzieńskiej aby
urodzeni administratorowie nasi
temuż Michałowi Olejowskiemu,
rotmistrzowi przez przysięgłego
mierniczego grodzieńskiego wymierzyli i wydali rozkazujemy.
A urodzony rotmistrz oficerów
swoich i wszystko towarzystwo
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Synergiczne na ,,Gwarowym etno design''
W ostatni piątek (28 czerwca) zostałyśmy zaproszone w gości, do Sitawki koło Janowa, na
warsztaty ,,Gwarowe etno design'', czyli ,,Cudze chwalicie - swoje poznajcie'', organizowane przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Sitawce. Bardzo nas zaintrygował
tytuł i cała idea warsztatów, no i
oczywiście nie zawiodłyśmy się,
bo na tapetę poszła nasza piękna,
podlaska gwara, której motywy

nanosiłyśmy na bawełniane torby, a dzień wcześniej uczestnicy
pierwszego spotkania, nanosili
swoje pomysły na białe koszulki,
co było dla nas niezwykle pomocne, bo mogłyśmy się zainspirować
ich pracami.
Bardzo dziękujemy za miłe
i życzliwe przyjęcie, poznałyśmy
mnóstwo fantastycznych kobiet,
które mają niesamowite talenty,
nad wszystkim czuwali niezwy-

kle gościnni gospodarze - Iza i
Damian, pomysłodawcy całego
projektu i osoby stojące na czele
KGW Sitawka, do tego klimatyczny, pięknie i gustownie odrestaurowany dom z lat 40. ubiegłego
stulecia i niezwykle urokliwa
okolica, nie wspomnę już o cieście z poziomkami… Oczywiście
rewizyta w Kamionce będzie!
Ewa Rajżewska-Bieszczad
Synergiczne

opr. Grzegorz Ryżewski*
podług pocztów i zasług każdego temiż włókami podzielić tam
zaraz powinien będzie, zostawiwszy na osobę rotmistrza włóki, na
porucznika i chorążego według
pocztów włóki pewne, na które
im osobne przywileje wydać rozkażemy. I tak te wsi i włóki sobie
nadane i wymierzone pomieniony rotmistrz, porucznik, chorąży i
wszystko towarzystwo sami, żony
i potomkowie ich ze wszystkiemi
rolami, polami, siedliskami, ogrodami, lasami, sianożęciami, poletkami, borami, łąkami, chrostami,
i wolnym w puszczach naszych na
opał i budynki wrębem, z wolnym
także miodu, piwa i gorzałek na
swoją tylko potrzebę robieniem,
z sadzawkami, rzekami i inszem,
wszystkiemi pożytkami trzymać,
na nich się budować, zażywać i

niemi według woli i upodobania swego z obligiem usługi wojennej dysponować, zastawiać i
przedawać będą wiecznemi czasy.
(...) A względem której dzierżawy włók pomieniony Olejowski
i kompania jego z potomkami
swemi miasto czynszów i inszych
powinności dworskich powinni
służbę wojenną na każdą usługę
naszą i najjaśniejszych sukcesorów naszych królów polskich za
uniwersałem naszym z pocztami
swojemi według ordynansu rycersko umundurowany odprawować wiecznemi czasy i póty
na tejże usłudze naszej być póki
by wojny albo okazyjej stawało,
a nad to do żadnych innych ciężarów, hibern i ekonomicznych
powinności należeć nie mają ani
będą oprócz publicznych Rzeczy-

pospolitej i Sejmu uchwalonych
podatków z tą jednak conditio,
iż zaraz gdy na koń wsiądą i
popisani do okazyjej będą za to
zwyczajny tatarski z hiberną iść
im będzie powinien póki w służbie będą, który by zaś towarzysz
albo oficer jaki uniwersał i usługę
naszą nie stanął albo chory będąc
na miejsce zgodnego żołnierza z
pocztem nie osadził lub zachowaj
Boże w czym się nam i Rzeczypospolitej przeniewierzył taki od
uczciwego zdrowia i dzierżawy i
wszystkich dóbr swoich odpadać
będzie oprócz gdy na usłudze naszej i Rzeczypospolitej wojennej
rotmistrz, oficer albo towarzysz
zginął tak jego sukcesorowie do
zrostu swego od tej usługi wolni
być mają. (…) W której to dzierżawie i posesji włók i wsi pomienionych przerzeczonej urodzonego Michała Olejowskiego i
całą kompanią jego z potomkami ich jako ludzi rycerskich do
usługi naszej i Rzeczypospolitej
zatrzymanych i usadzonych spokojnie zachować na wieczne czasy z najjaśniejszymi sukcesorami
naszemi obiecujemy, prawa nasze królewskie, podatki Rzeczypospolitej i Kościoła rzymskiego wcale zachowując, który dla
lepszej wiary ręką naszą podpisawszy pieczęć WKL przycisnąć
rozkazaliśmy. Dan w Grodnie na
sejmie Generalnym Koronnym
dnia XII miesiąca marca Roku
Pańskiego MDCLXXIX panowania naszego VI roku. (…)".

*Główny Specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
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XXIV Ogólnopolskie Dni Truskawki
Ogólnopolskie Dni Truskawki rozpoczęły się mszą świętą
w kościele pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Św. w Korycinie.
Następnie uroczystość otworzył
Wójt Korycina Mirosław Lech,
który przywitał licznie zebranych
gości, wśród których znaleźli się
m.in. przedstawiciele Zarządu
Powiatu Sokólskiego w osobach:
Jerzy Białomyzy, Kazimierz Łabieniec, Romuald Gromacki oraz
Wicestarosta Powiatu Bożena Jolanta Jelska-Jaroś. Piękna pogoda
i truskawki przyciągnęły do Korycina tłumy, jak zwykle, bo to jedna
z największych imprez w regionie.
Drugi dzień obchodów (niedziela) upłynął pod znakiem koncer-
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tów i konkursów kulinarnych z
truskawką w tle. Tradycyjnie odbyła się Wielka Bitwa Truskawkowa, która jest jedną z najbardziej
widowiskowych atrakcji Dni Truskawki. Na specjalnie przygotowanym polu boju, stanęły naprzeciw
siebie dwie drużyny: Reprezentacja Korycina i Reszta Świata.
Amunicją była tona truskawek, a
werdykt wydawała publiczność.
W Wielkiej Bitwie bardziej chodziło, oczywiście, o dobrą zabawę
niż o wygraną. Wieczorem zagrała
niekwestionowana gwiazda – Oddział Zamknięty oraz odbył się
pokaz sztucznych ogni.
Maciej Białobłocki
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Nowy Dwór świętował!
Za nami Dni Nowego Dworu. Licznie przybyli mieszkańcy
swoją obecnością potwierdzili, jak
ważne są takie wydarzenia, które
integrują lokalną społeczność.
Oficjalnie obchody otworzył
wójt Andrzej Humienny, który
przywitał zebranych gości, wśród
których znaleźli się m.in. Wice-

minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji Jarosław Zieliński
wraz z małżonką oraz Wiesława
Burnos z Zarządu Województwa
Podlaskiego. Na uczestników czekało mnóstwo występów, atrakcji,
konkursów. Na scenie królowały zespoły Never, Szafis, Bayera,
Happy Night, Tvister oraz tego-

roczna gwiazda wieczoru zespół
Top Girls. W trakcie obchodów
dni gminy, można było także
dowolnym datkiem wesprzeć rehabilitację Piotra Białomyzego,

Posiedzenie Zarządu Powiatu
27.06. odbyło się posiedzenie
Zarządu Powiatu Sokólskiego w
trakcie którego podjęto uchwały w
sprawie zmiany budżetu Powiatu
Sokólskiego na rok 2019. Podjęto
uchwały w sprawie: zmian Regulaminu Organizacyjnego - PUP
w Sokółce, PZD w Sokółce, Starostwa Powiatowego w Sokółce,
przyjęcia warunków zawartych
w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr
6/3 znak ABI.6703.12.2013 z 25
czerwca 2013 r. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski: SOSW w
Sokółce o zgodę na zatrudnienie
technika biurowego, sprzątaczki
oraz pomocy nauczyciela na ½
etatu w ramach robót publicznych; Dyrektorów ZSR w Sokółce, ZSZ w Sokółce, ZS w Suchowoli o ponowne przeanalizowanie
decyzji zatwierdzającej arkusze
organizacji szkół na rok 2019/20
i przywrócenie etatu dozorcy;
PZDR w Sokółce o bezpłatne
użyczenie sali konferencyjnej na
przeprowadzenie szkolenia; Dyrektora ZS w Suchowoli o zakup
saksofonu tenorowego z okazji
Jubileuszu 60-lecia Powiatowej
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
przy ZS w Suchowoli; KS „Sokół
1946 Sokółka” o dofinansowanie
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organizacji Powiatowego Turnieju
Piłki Nożnej ph. „Powitanie lata
czwartą Ligą” pod Patronatem
Starosty Sokólskiego; PZW Koła
w Sokółce o dofinansowanie organizacji oraz ufundowanie nagród
uczestnikom Powiatowego Maratonu Karpiowego o Puchar Starosty Sokólskiego; PZDR w Sokółce
o ufundowanie nagród rolnikom
wystawiającym zwierzęta hodowlane podczas XXV Regionalnej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych
w Szepietowie; Wójta Gm. Janów
o ufundowanie nagród uczestnikom konkursów podczas Dni
Janowa; Wójta Gm. Kuźnica o dofinansowanie organizacji dożynek
gminnych. Zarząd Powiatu zawarł
aneks do porozumienia trójstronnego zawartego pomiędzy Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce a ZS w
Dąbrowie Biał. i Powiatem Sokólskim w sprawie tworzenia Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej
oraz aneks do umowy z PWPW na
dostawę dokumentów komunikacyjnych. Zarząd złożył rozliczenie
środków otrzymanych od Burmistrza Suchowoli na realizację zajęć
z przedmiotów rozszerzonych dla
uczniów II LO im. Ks. Jerzego Popiełuszki w ZS w Suchowoli. KG

Fajny

FILM
„Między słowami”
„Między słowami” jest jednym z moich ulubionych filmów.
Mógłbym oglądać go w nieskończoność. Kiedyś przeczytałem o
nim opinię, że może się podobać
tylko starym i samotnym ludziom.
Uśmiałem się serdecznie do momentu, w którym uświadomiłem
sobie, że siedzę w pustym pokoju
i łysieję. Więc, gdy mamy już ustaloną grupę docelową przejdźmy
do samego obrazu. Świetne kreacje aktorskie stworzyli w nim Bill
Murray i Scarlett Johansson. On
– podstarzały aktor, reklamujący
wytrawny alkohol, ona – świeżo
upieczona absolwentka filozofii,
żona fotografa, którego prawie
nie widuje. Spotykają się w jednym hotelu. „Somewhere in the
same hotel” jak śpiewa Katie Melua. Sophia Coppoli, reżyserka,

chętnych było bardzo wielu, w
zamian oferowane były słodkości.
Organizatorzy: Urząd Gminy w
Nowym Dworze, Nowodworski
Ośrodek Kultury. ASA

niespiesznie prowadzi akcję. Pochłania widza dłuższymi, milczącymi ujęciami. Pojawiły się nawet
zarzuty o przynudzanie, chociaż
nie wiem czy ich autorzy zetknęli
się z pojęciem slow cinema, którym ten film nawet nie jest, ale
dzięki takim zabiegom kameralny
(dobre słowo do opisania filmu) i
intymny klimat wisi w powietrzu
od pierwszego ujęcia. „To ukradkowa gra dyskretnych gestów”. To,
co niewypowiedziane jest tu ważniejsze od oszczędnych dialogów.
Wszak bratnie dusze rozumieją
się bez słów. Miejsce akcji również nie jest bez znaczenia. Choć
to Tokio zwykliśmy mówić „gadasz po chińsku” gdy coś jest dla
nas niezrozumiałe. A takie są dalekowschodnie dialekty. I właśnie
w otoczeniu japońskiego szczebiotania dwie, obce sobie osoby
znajdują wspólny język. W gwarnym, wielomilionowym mieście,
gdzie ludzie wpadają na siebie
jak kule w bębnie maszyny losującej, los splata ścieżki głównych
bohaterów. Co z tego wyniknie?
Zachęcam do sprawdzenia. Nie
tylko wrażliwych melancholików,
starych i samotnych, którzy lubią
sobie popłakać.
Marcin Dębko
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Mnóstwo atrakcji na „Półkoloniach z rehabilitacją”
Podopieczni Stowarzyszenia
na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” już w pierwszym tygodniu
wakacji - od 24 czerwca, rozpoczęli dwutygodniowe półkolonie
rekreacyjno-rehabilitacyjne pod
hasłem „Półkolonie z rehabilitacją” w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Sokółce. Półkolonie współfinansowane są ze: środków Województwa Podlaskiego otrzymanych z
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku, z
dotacji Kuratorium Oświaty w
Białymstoku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
otrzymanych z Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Sokółce i środków Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” pozyskanych na Charytatywnym Balu
Karnawałowym.
Głównym celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie
aktywnego wypoczynku połączonego z rehabilitacją niepełnosprawnym
podopiecznym.
Półkolonie łączą więc przyjemne
z pożytecznym. Część zajęć odbywa się w formie indywidualnej
ze względu na specyfikę tych form
terapeutycznych i większą szansę
na powodzenie terapii.

uczestnicy półkolonii skorzystali
z wielu atrakcyjnych propozycji.
W poniedziałek brali udział w
kreatywnych zajęciach z zakresu
Sensoplastyki, integracji sensorycznej, hydroterapii i w indywidualnych zajęciach z Terapii
Biofeedback. Było też wyjście
do lodziarni, gdzie dzieci mogły
same skomponować swoje lody
(wybierały polewę, posypkę i
smak), a następnie z wielką przyjemnością zjeść je przy stolikach to była przysłowiowa kropka nad
,,i”.

Upalny wtorek spędzili w
Augustowie, rozkoszując się widokami podczas rejsu statkiem
po jeziorach do Studzienicznej,
zwiedzili Sanktuarium i miejsca wizyty Papieża Jana Pawła
II. Kolejny dzień to warsztaty
malarskie, zajęcia muzyczne,
zabawy
rekreacyjno-sportowe
na świeżym powietrzu, zajęcia
indywidualne SI i terapia Biofeedback. Niemałą atrakcją okazał
się czwartek, który podopieczni
spędzili ,,w siodle” czyli w Stadninie Koni Kraśniany. Zajęcia z
hipoterapii należą do jednych z
najbardziej lubianych przez dzieci i młodzież form wypoczynku i
rehabilitacji, a pobyt na świeżym
powietrzu, pokazy sztuki cyrkowej, gry i zabawy pełne emocji spowodowały, że kiełbaska z
ogniska smakowała wyjątkowo.
W piątek uczestnicy wyjechali na
wycieczkę do Białowieży. Zwiedzali tam muzeum przyrody i rezerwat żubrów. Wszyscy świetnie
się bawią, każdego dnia wracają
do domu wyczerpani, za to pełni
nowych wrażeń i doświadczeń.

Hydroterapia i błogie lenistwo...
W czasie „Półkolonii z rehabilitacją” 6 podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w
Sokółce uczestniczy w zajęciach
hydroterapii. Celem zajęć jest
aktywizacja ruchowa narządu ruchu w środowisku wodnym, podniesienie sprawności ogólnej oraz
kształcenie umiejętności samoobsługowych: ubieranie, rozbieranie, posługiwanie się suszarką,
przestrzeganie zasad higieny osobistej. Podczas zajęć uczniowie
doskonalą znajomość schematu
ciała, sprawność ręki i palców.
Aktywności w czasie zajęć będą
sprzyjały rozwijaniu umiejętności

obserwacji oraz przyczynią się do
poprawy sprawności wyciągania
wniosków. Uczestnicy zajęć m.in.:
obserwują zachowanie się przedmiotów w środowisku wodnym,
wyjmują określone przedmioty
według reguł, kolorów i kategorii
- ćwicząc sprawność i planowanie
ruchu. Podopieczni wykonują
również ćwiczenia aktywizujące układ ruchowy w środowisku
wodnym. W czasie zajęć jest też
czas na „błogie lenistwo” i relaks
podczas hydromasażu.
Zuzanna Szarkowska-Czeczko
Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami”

To tylko część atrakcyjnego programu oferowanego przez
organizatorów uczestnikom półkolonii. Podopiecznych czeka
jeszcze wycieczka do Suwałk do

Każdy dzień jest dla beneficjentów pełen atrakcji i wrażeń. Już w pierwszym tygodniu

Aquaparku i zabawy w wodzie, do
Kraśnian na zajęcia rekreacyjnej
jazdy konnej, działania twórcze
podczas warsztatów: ceramicznych, plastycznych i kulinarnych,
prowadzonych przez doświadczonych specjalistów, które pobudzą ich wszechstronny rozwój,
kreatywność, a także wyobraźnię i dadzą poczucie sukcesu. W
planach też spotkanie z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej na temat „Bezpiecznego
wypoczynku podczas wakacji
2019”.
Dorota Kozaczyńska
Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami”

8

5 lipca 2019 r.

INFO Sokółka nr 160/2019

Turyści poznają tajniki janowskiego
tkactwa dwuosnowowego

Rowerem przez Sobaczyniec...
W niedzielę odbył się kolejny spacer rowerowy po Sokółce.
Tym razem odwiedziliśmy Zielone Osiedle czyli dawny Sobaczyniec. To tutaj znajdował się kiedyś
jeden z dworów myśliwskich w
naszym „grodzie”. Był on częścią
folwarku Sobaczyniec a jego opis
znaleźć można w spisie inwentarzowym Ekonomii Grodzieńskiej
z 1712 r. Spacer rozpoczęliśmy
nad zalewem, który wybudowali
sokólscy Żydzi na potrzeby żołnierzy niemieckich - rekonwalescentów z frontu wschodniego.
Mało kto wie, ale to tutaj, na łąkach pomiędzy zalewem a torami
zestrzelono niemiecki samolot
myśliwski w pierwszych dniach
września 1939 r. Niemcy wycofując się z Sokółki wysadzili tamę
nad zalewem, co spowodowało
zalanie sporej części ul. Kryńskiej.
Na wprost zalewu znajduje
się aleja parkowa im. rotmistrza
Jeliaszewicza. Imię dowódcy
ostatniego szwadronu tatarskiego

czas nalotu niemieckiego zginęło
tutaj bardzo wielu Sowietów. W
okresie okupacji niemieckiej na
terenie koszar pracowali więźniowie obozu karnego. Produkowano tutaj baraki na potrzeby frontu
wschodniego. Niemcy wycofując
się z Sokółki spalili budynki koszarowe. Po wojnie w ruinach
budynku sztabowego sokólskie
UB dokonywało egzekucji zatrzymanych a ich ciała wrzucano do
dołów kloacznych. W późniejszym szpitalu zakaźnym stacjonował WOP. W latach 60. wyremontowano jeden z ocalałych
budynków koszarowych z przeznaczeniem na mieszkania. Dało
to początek późniejszej „sypialni”
Sokółki. W miejscu dawnego budynku sztabowego powstała szkoła podstawowa. Na terenie byłych
koszar znajduje się wiele lochów
i podziemi. Będąc małym chłopcem, miałem możliwość penetrowania jednego z tych miejsc.
Mało kto wie, że naprze-

Sezon turystyczny w pełni.
Izbę Tkactwa Dwuosnowowego
w Janowie codziennie odwiedzają
liczne grupy turystów. Gościmy
grupy zorganizowane, jak i indywidualnych turystów z całej Polski, zainteresowanych poznaniem
tajników janowskiego tkactwa

dwuosnowowego. W ostatnim
czasie Izbę odwiedzili studenci
Wydziału Turystyki Uniwersytetu Łódzkiego, studenci Trzeciego
Wieku z Wałbrzycha oraz członkowie Koła Gospodyń Wiejskich
z Sitawki i turyści indywidualni z
całego kraju i z zagranicy odpo-

czywający na Podlasiu. Zwiedzający są pod ogromny wrażeniem
Izby Tkactwa Dwuosnowowego,
z zaciekawieniem słuchają opowieści o historii janowskiego
tkactwa, chętnie też próbują swoich sił przy krośnie i kołowrotku,
pod czujnym okiem tkaczki Karoliny Radulskiej. Odwiedzający
Izbę mogą również popracować
z wełnianymi nićmi, na przykład
wykonać samodzielnie oryginalne, pamiątkowe bransoletki.
W związku z dużym zainteresowaniem turystów zmieniamy
godziny pracy. Od 1 lipca od poniedziałku do piątku Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie
czynna będzie w godzinach od
800 do 1600. Kto jeszcze nie poznał piękna janowskiego tkactwa
zapraszamy serdecznie! Grupy
zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel.
85 72 16 043.
Czytamy w korespondencji
K. Radulskiej

Powiat Sokólski

w wojsku polskim aleja otrzymała
w 1979 r., w 300. rocznicę osadnictwa tatarskiego na Sokólszczyźnie.
Aleja prowadziła kiedyś do
pałacyku gubernatora. W okresie
zaboru rosyjskiego do Powstania
Styczniowego mieściła się tutaj Szkoła Leśna a jednym z jej
wykładowców był Walery Wróblewski. To on wraz z elewami
tej szkoły wziął udział w jednej
z największych bitew Powstania
Styczniowego na naszym terenie
- pod Piereciosem.
Po Powstaniu Styczniowym
Rosjanie wybudowali na Sobaczyńcu koszary wojskowe. Stacjonował tutaj 63. Uglicki Pułk
Piechoty. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości koszary
otrzymały imię gen. Jana Henryka
Dąbrowskiego. Prowadzono tutaj
szkoły podoficerskie. Stacjonowały tu: kadra zapasowa Szpitala
Okręgowego Nr 3 z Grodna, kadra 3. dywizjonu taborów, kadra
zapasowa 6. pułku piechoty, kadra zapasowa 41. pułku piechoty
z Suwałk. Spora część kadry podoficerskiej zasiliła później szeregi
AK. W okresie pierwszej okupacji sowieckiej stacjonowały tu ich
wojska. W czerwcu 1941 r. pod-

ciwko dzi
siejszego boiska na skarpie znajduje się barak
oświęcimski. Nie był to barak, w
którym przetrzymywano więźniów ale budynek gospodarczy.
Po wojnie trafiły do Sokółki dwa
takie baraki, jeden znajdował się
przy ul. Białostockiej, (dziś „Biedronka”), a drugi stoi przy ul.
Kryńskiej.
W okolicach Zielonego
Osiedla, na łąkach pod Kamionką Nową, spoczął powstaniec
Maciej Woronowicz z Wojnowiec
rozstrzelany przez Moskali. Na łąkach tych doszło też do ciężkich
walk w lipcu 1920 r.
Z zielonego Osiedla udaliśmy się do Buchwałowa. To tutaj
znajdował się w okresie okupacji
niemieckiej obóz karny przeniesiony później na ul. Targową.
15.07.1943 r. w pobliskim lesie
Niemcy dokonali egzekucji 21
Polaków. Wśród rozstrzelanych
była rodzina Kłopotowskich.
Kłopotowski był komendantem
Sokólskiego Obwodu AK, jednak
Niemcy o tym nie wiedzieli. Była
to okrutna zbrodnia, w której zginęły również dzieci. Najmłodsze
miało 6 miesięcy.
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tekst: Krzysztof Promiński,
fot.: Bogusław Apanowicz

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO

OŚA-V.6740.4.3.2019
		

z 4 lipca 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 z późn. zm.) Starosta Sokólski
zawiadamia, że w dniu 04 lipca 2019r. na wniosek Zarządu Powiatu Sokólskiego z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółka, w imieniu i na rzecz, którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2019r
(uzupełniony 31 maja 2019r.) decyzją nr 03/19, znak OŚA-V.6740.4.3.2019 zezwolił 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” wraz z jednoczesnym zatwierdzeniem
podziału nieruchomości.
Decyzja 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 (powstała z podziału działki o
nr geod. 86 stanowiącej pas istniejącej drogi powiatowej);
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),
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, w związku z wykonaniem zjazdów publicznych z projektowanej
drogi powiatowej: obręb ewidencyjny 0017 Nowinka: 68.
Działki powstałe z podziału, 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, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przed-

stawiciele 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. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio
wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później
niż w terminie 30 dni od dnia: doręczenia zawiadomienia
o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17, doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności
albo w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej stała się ostateczna; wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub
wartości prawa użytkowania wieczystego.
Niniejszej decyzji zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o
szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze
względu na uzasadniony interes społeczny.
Strony niniejszego 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 godz. 7.3015.30.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego
w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego, w związku z art. 11f ust.
3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 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, w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej, które nastąpi
w dniu 5 lipca 2019r.
Z up. Starosty
Katarzyna Nowak
Sekretarz Powiatu

5 lipca 2019 r.
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BędzieSięDziało
06.07. XVII Europarada Orkiestr
Dętych w Suchowoli - Centrum
Europy, 19.00 - przemarsz orkiestr
ulicami Suchowoli pod Łuk Papieski/ 19.20 - otwarcie / 19.50 - przemarsz orkiestr na plac ZS / 20.00
- prezentacja musztry paradnej /
22.00 - 24.00 - dyskoteka i pokaz
laserowy
06.07. XVII Europarada Orkiestr
Dętych w Suchowoli / 13.00 - parada wokół Rynku Miejskiego /
13.30 - koncerty estradowe / 18.30
- koncert międzynarodowej Euroorkiestry / 18.40 - podsumowanie
i zamknięcie / 21.00 - koncert zespołu Piękni i Młodzi / 22.00 - pokaz sztucznych ogni / Dodatkowo:
wybory Miss XVII Europarady,
dmuchańce, stoiska
07.07. Spotkanie Ludowych Zespołów Sportowych, godz.10:30,

przewidziane są konkurencje indywidualne oraz zespołowe - piłka
nożna, siatkowa, a także „rzut beretem” czy „rzut drwala”, stadion
miejski w Sokółce;
07.07., godz.12.00 Rajd Rowerowy
Traktem Odelskim - Wojnowce /
IV edycja konkursu kulinarnego
ph. „Pierogowe Smaki”
06.07. Dni Janowa, godz. 10.00 turniej piłki nożnej o puchar wójta
- hala sportowa / 19.00 - dyskoteka, fire show, występ zespołu Forti,
pokaz laserowy
07.07. Dni Janowa - Msza Św. w
intencji mieszkańców Gminy w
kościele św. Jerzego, festyn przy
ZSS, w programie m.in.: obchody jubileuszu 50-lecia pożycia
par małżeńskich, występ chóru
Janowianie oraz orkiestry dętej,
prezentacje artystyczne dzieci i
młodzieży, koncert Karoli-ny Szkiłądź (MAM TALENT), pokazy
STRONGMAN, koncert zespołu
Szalone Gitary, konkurs kulinarny

na ciasto z borówką, konkursy dla
publiczności, wernisaż wystawy
plenerowej „Eleonora Plutyńska.
W poszukiwaniu zaginionych
splotów”, jarmark rękodzieła ludowego, zwiedzanie Izby Tkactwa
Dwuosnowowego, stoiska gastronomiczne, wystawiennicze, handlowe, promocyjne, strefa zabaw
dla dzieci.
Akcja Lato 2019 w SOK-u, 8-19
lipca, w godzinach 10:00-12:00 w programie: zajęcia artystyczne,
gry, zabawy, filmy, teatr dla dzieci
od lat 6. Zapisy trwają. Udział bezpłatny.
Do końca lipca w Bibliotece
Publicznej w Sokółce można oglądać wystawę obrazów Barbary
Sawickiej, a do końca września w
Muzeum Ziemi Sokólskiej - wystawę czasową „Z życia Sokółczan
1919-2019”, wstęp wolny.

,,KREATYWNE SENIORKI - cykl spotkań rękodzielniczych”
W siedzibie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Sokółce odbyło się spotkanie
organizacyjne dotyczące projektu ,,Kreatywne Seniorki - cykl
spotkań rękodzielniczych”. Grupa nieformalna pod przewodnictwem pani Marii Radeckiej pozyskała środki na realizację działań
związanych z kulturą, sztuką oraz
dziedzictwem narodowym.

W ramach projektu przewidziano
cykl spotkań rękodzielniczych,
podczas których uczestnicy zajmą się tworzeniem prac artystycznych z symbolami narodowymi.
Uczestnicy będą szydełkować,
malować, tworzyć dzieła rękodzielnicze. Projekt będzie służył
nie tylko poszerzaniu wiedzy,
ale także integracji i zacieśnieniu
więzów społecznych. Działania

realizowane w projekcie skierowane są przede wszystkim do seniorów, którzy będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniach
i podzielenia się swoją wiedzą i
doświadczeniem. Inicjatywa zakończona będzie wystawą stworzonych prac.
Zapraszamy
wszystkich
chętnych do uczestnictwa.
Organziatorzy

Brutti,
sporchi
e cattivi

prawdziwe

prawdziwk

– Paaaaanie! Kiedyś to było!
– No mówi mi pan! Co ta dzisiejsza
młodzież?
– A no, to się ja pytam, co ta dzisiejsza młodzież?
Dwóch mężczyzn w wieku wyczekującym emerytury dopalało papierosy. Patrzyli w dal.
– Kiedyś to człowiek nie patrzył.
Jadł jagody i grzyby prosto z ziemi, nawet ich nie mył! I nikt nie
chorował. Ta dzisiejsza młodzież
słabowita. Nikt się nie interesował,
czy sarna sikała na truskawki!
– A no… Słabowita. Panie, kiedyś
to człowiekowi jak było zimno, to
brał starą papę, wtykał w gumiaki
i nic się nie działo! Choroby? Phi!
– To jeszcze nic, jak kiedyś musiałem strasznie oszczędzać czas,
to nawet niczego nie gotowałem.
Jadłem kurczaka na surowo. I co,
miałem salmonellę? Nigdy, panie!
– Panie! Kiedyś to człowiek się kąpał w rzece i nie patrzył, czy tam
jakieś odpady medyczne pływają.
Brał tę wodę na herbatę i nic się nie
działo!
Teraz dopiero licytacja rozpoczęła
się na dobre.
– No. Była herbata. Nie było pepsi!
I nie było czipsów, tylko do chrupania mieliśmy chrząszcze! – na
potwierdzenie swoich słów złapał
przelatującą obok, rozleniwioną
upałem muchę i wcisnął ją sobie
do ust.
– A no, panie! Teraz w ogóle ludzie

boją się zarazków i brudu! A było
coś takiego w naszych czasach? Ja
się pytam! – spytał i zaczął lizać
szybę na przystanku autobusowym.
– Panie, zarazki to co najwyżej
mogą uodpornić! Na przykład, dla
mnie nie ma problemu, żebym zrobił coś takiego… – drugi rozmówca
uklęknął i polizał płytę chodnikową
z kleksem po roztopionym batonie.
Przynajmniej miałem nadzieję, że
to baton. Po twarzy mężczyzny zaczęły łazić mrówki.
– No, dla mnie też nie ma problemu! – krzyknął rozochocony rozmówca i zanurkował do kosza na
śmieci, wyciągając z niego zębami
coś półpłynnego w foliowym worku. Ludzie na przystanku autobusowym nieco się odsunęli od sceny
zachwalania jedzenia najszkodliwszych rzeczy.
Tak się złożyło, że wzrok obu pozieleniałych już mężczyzn padł na
równie zielony skwer, na którym
hasał pies.
Obaj spojrzeli po sobie, wahając się.
Szybko odszedłem, by uniknąć następnej sceny spektaklu. No i nie
chciałem sobie psuć apetytu.
W domu czekał na mnie nowoczesny chleb smakujący jak słona
makulatura, nowoczesna słona wędlina opuchnięta od wody i barwnika oraz nowoczesne pomidory
smakujące jak surowe ziemniaki.
Kiedyś to było.
Kamyk

Bazarek zabawek - dobry pomysł!
Pierwszy bazarek już się odbył - kolejne w każdy czwartek
lipca i sierpnia, od godz. 16.00
przed kinem „Sokół”. Udział jest
bezpłatny. Jak wskazuje organizator, efekty takich bazarków, to
same korzyści, i nie sposób się

Ślubowanie nowych pracowników Starostwa Powiatowego

z tym nie zgodzić, bo: pomogą
kształtować szacunek do pieniądza (zarabiania) i „odgruzować”
dziecięcy pokój z niepotrzebnych
przedmiotów, ale przede wszystkim – zachęcają do recyklingu
(można też się wymienić), czyli
uczulają także na ekologię.
Dowiadujemy się z FB SOK-u i
polecamy!

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu
polskiemu i wspólnocie samorządowej,
przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.”- wypowiadając te słowa w obecności Starosty Sokólskiego Piotra Rećko,
Sekretarz Powiatu Katarzyny Nowak,
Dyrektora Andrzeja Wnukowskiego i
Dyrektora Roberta Rybińskiego kolejni pracownicy zostali przyjęci w poczet
urzędników Starostwa Powiatowego w
Sokółce.
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POMOC KRĘCONA KILOMETRAMI
czyli rowerem dookoła Polski
Z dziennika wyprawy
35. dzień - 105 km

Myślałem, że trochę dłużej
utrzyma się ochłodzenie. Dziś
już wszystko wróciło do normy.
Słońce przypiekało cały dzień. Na
śniadanie zjadłem coś nieświeżego,
bo trochę się przytrułem, ale jakoś
udało się skręcić parę kilometrów.
Z Łeby musiałem się dziś trochę
cofnąć do Rąbki, bo chciałem zobaczyć słynną wydmę Łącką. Tam

jest wjazd do Słowińskiego Parku
Narodowego i szlakiem po płytach betonowych, później szutrem
dojechałem pod samą wydmę.
W przeszłości tutejsze ruchome
piaski zasypały wioskę o nazwie
Łączka. Pamięć o tym wydarzeniu
pozostała w nazwie największej
ruchomej wydmy Słowińskiego
Parku Narodowego - Łąckiej. Podczas zwiedzania, właścicielka zadzwoniła do mnie by powiedzieć,
że kluczy nie oddałem od pokoju.
Dobrze, że zadzwoniła zanim minąłem Łebę… Przejeżdżając przez
Nowęcin widziałem zamek, w Ciekocinko pałac, w którym znajduje
się 5-gwiazdkowy hotel. Nad jeziorem Żarnowieckim chwila relaksu
i przez Żarnowiec pojechałem do
Krokowej, gdzie stoi piękny kościół, wyglądający jak zamek. Nieopodal mieści się pałac, który jest
położony na wyspie i otoczony fosą
oraz rozległym parkiem. W Karwi
wskoczyłem na drogę wojewódzką
215, która prowadzi przy samym
wybrzeżu przez Jastrzębią Górę,
gdzie znajduje się najbardziej wysunięty punkt na północ Polski.
Za Gwiazdą Północy spotkałem
Wojtka, który też jedzie rowerem
dookoła Polski. Jest już 26. dzień
w podróży i ma około 2200 kilometrów na liczniku. Szkoda, że jedzie w przeciwnym kierunku. Dziś
udało mi się dotrzeć do Władysławowa, gdzie chwilę pokręciłem się
po centrum a następnie pojechałem do miejsca noclegowego.

36. dzień - 120 km

Połowę trasy z dzisiejszego
dnia miałem pod wiatr, więc lekko nie było. Zanim wyjechałem
z Władysławowa odwiedziłem
Dom Rybaka, w którym znajduje
się wieża widokowa. Panorama z
wysokości 45 m n.p.m. Dom Rybaka jest największą socrealistyczną
budowlą, jaka powstała na kaszubskim wybrzeżu. Z „Władka”
ruszyłem na półwysep helski sfotografować początek Polski. Chwilę

pokręciłem się po Helu, kilka zdjęć
latarni morskiej i tą samą drogą wróciłem do Władysławowa.
Większość dnia poruszam się szlakami R10 oraz Szlakiem Pierścienia Zatoki Puckiej. Przejeżdżając
przez Swarzewo widziałem ładny
kościół. Przed Puckiem mijałem
Kaczy Winkiel a obok niego taras
widokowy. W samym Pucku jadąc
na stary rynek, nie dało się nie
zauważyć zabytkowego kościoła.
Następnie obok mola i plaży przez
park, kierowałem się na Rzucewo,
gdzie przytrzymałem się by sfotografować zamek. Przez Osłonino i
Kosakowo obok rezerwatu przyrody "Beka" dojechałem do Pogórza
koło Gdyni. Tam spędzam nocleg u
znajomych.

37. dzień - 73 km

Nocleg spędziłem u Anki i Łukasza, ugościli mnie bardzo miło i
mogłem konkretnie wypocząć. Za-
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nim wyjechałem z Gdyni, minąłem
port i poleciałem przez śródmieście
na molo zachodnie, gdzie odbywało się święto marynarki wojennej.
Na wylocie z Gdyni poznałem
Piotrka i Grześka, którzy wracali z
wyprawy rowerowej. Razem podjechaliśmy do Gdańska. Przed Orłowem skończyła się ścieżka rowerowa i kawałek drogi musieliśmy
prowadzić rowery plażą. W Gdańsku zwiedziliśmy razem starówkę,
po czym chłopacy pojechali na
dworzec PKP, a ja pokierowałem
się w stronę Mikoszewa. W Świbnie wjechałem na prom w ostatnim
momencie i przeprawiłem się przez
Wisłę. Na początku Mikoszewa, za
wałem skręciłem w lewo na ścieżkę rowerową, która prowadzi przez
las i pod samą granicę w Piaskach.
2 km przed Stegną gdy posilałem
się w lesie zagadał do mnie gościu
z dużym plecakiem. Po chwili rozmowy okazało się, że też wybrał się
w podróż dookoła Polski wzdłuż

Karol Dziedziul: „Podróż dookoła Polski, na począt-

ku, 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.
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.
moim oczom ukazał się Zalew
Wiślany i Mierzeja Wiślana. Będąc w Krynicy Morskiej odwiedziłem Port Jachtowy - Nadbrzeże
Południowe a następnie latarnię
morską, stamtąd kilkaset metrów
płytami betonowymi podjechałem
do lasu, a tam już wyjechałem na
ubitą, leśną drogę, która prowadzi
do Piasek aż do granicy z Rosją.
Wracając z granicy przed Kątami

burzowe a jak wjechałem do Malborka - to zaczęło padać. Tam objechałem przepiękny zamek robiąc
kilka zdjęć, bo już zaczynało się
ściemniać. Nocleg dziś spędzam w
Malborku pod dachem.

39. dzień - 125 km

Pierwszy raz na tej wyprawie
miałem aż tak bardzo porywisty
wiatr. Na szczęście boczny i w plecy, inaczej nie wykręciłbym takiego
dystansu. Do tego zaczęły się całkiem niezłe podjazdy. Nawet chwilę deszcz popadał. Przed Ząbrowem wjechałem do województwa
warmińsko-mazurskiego a opuściłem pomorskie. Dzisiaj pierwszy
raz byłem w depresji. Fachowo
nazywa się to depresja terenowa
i jest po wyrobiskach torfu, która
wynosi 1,8 m p.p.m. i jest najniższym punktem w Polsce. Dobrze, że
udało mi się z niej wyjść ;) Następnie pojechałem sfotografować stare
miasto Elbląga, które robi wrażenie. Na wylocie mijałem jeszcze
browar z grupy Żywiec. Przejeżdżając przez Kadyny zobaczyłem
starą cegielnię Majolka i Dąb Bażyńskiego, którego obwód wynosi
990 cm. W Tolkmicku stoi piękny
zabytkowy kościół Św. Jakuba Apo-

granic tyle, że pieszo. Konrad
idzie od 22 kwietnia z 19-dniową
przerwą, bo rozciął mocno mogę i
chciał się spotkać z synem. W nogach ma już około 1000 km. Takich
wspaniałych ludzi nie spotyka się,
na co dzień, więc postanowiłem
zostać na tym samym kempingu
żeby mieć więcej czasu porozmawiać a było o czym.

38. dzień - 128 km

Dzisiaj opuściłem morze i powoli zbliżam się do domu. Na tą
chwilę mam 3566 km skręconych.
Niestety pękła rurka od stelaża do
mego namiotu, więc trzeba było to
naprawić, bo rozerwałoby tropik.
Naprawa miała miejsce około 4.00
rano. Po śniadanio-obiedzie ruszyliśmy z Konradem każdy swoją
drogą. Do Sztutowa zajechałem
sfotografować były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny
Stuthoff, takie miejsca skłaniają
do refleksji. W Kątach Rybackich

Rybackimi znów przypadkiem spotkaliśmy się z Konradem. Chwila
rozmowy, jeszcze wspólne zdjęcie,
przybita „piona” i każdy zmierza w
swoją stronę. Jadąc przez Żelichowo, podjechałem zobaczyć kościół
św. Mikołaja z XIV w. oraz Mały
Holender - dom podcieniowy. Następnie przejeżdżałem przez Nowy
Dwór Gdański, gdzie podziwiałem Żuławski Park Historyczny.
W Myszewie mijałem kościół pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Wokół mnie kręciły się chmury

stoła z XIV w. Zanim dojechałem
do Fromborku musiałem stać na 5
odcinkach ze światłami. Wygląda
to podobnie jak na drodze Sokółka
- Dąbrowa Białostocka. W samym
Fromborku zwiedziłem wzgórze
katedralne. W Braniewie zwróciły
moją uwagę mury miejskie oraz
Bazylika Rzymskokatolicka, pw.
Św. Katarzyny. Miałem jeszcze jechać do Ornety, ale zaczęło mi sił
brakować i było już późno, więc
odpuściłem. Nocleg ogarnąłem w
Pieniężnie pod dachem.
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SIŁOWNIA ZS w Sokółce

półka z KSIĄŻKAMI

ul. A. Mickiewicza 11

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

„Patolodzy”
Paulina Łopatniuk

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.

SOW w
Różanymstoku
zatrudni
WYCHOWAWCĘ
Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku zatrudni WYCHOWAWCĘ.
Wymagania: wykształcenie
kierunkowe: socjoterapia, resocjalizacja, mile widziane doświadczenie, gotowość do pracy
zmianowej.
Zapewniamy: umowę o pracę pełny etat.
CV oraz życiorys prosimy
przesyłać na adres: sow@rozanystok-salezjanie.pl, w temacie
proszę wpisać: REKRUTACJA
WYCHOWAWCA.
Dane kontaktowe: 795459374.

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

Czy gdzieś w twoim ciele
mogą kryć się pozostałości twojego
brata bliźniaka? Dlaczego londyńscy kominiarze zaskakująco często
cierpieli na raka moszny? I czy to
możliwe, żeby guz podwoił się w
ciągu zaledwie doby?
Szokujące, obrzydliwe, zabawne, fascynujące… Nowotwory i
inne choroby kryją wiele tajemnic.
Autorka popularnego bloga Patolodzy na klatce przeprowadzi cię przez
twój świat wewnętrzny, zaczynając

od różowo-fioletowych maziajów
na szkiełku pod mikroskopem, a
kończąc na stole sekcyjnym w prosektorium. W tej książce opowiada
o wszystkim, co zwykłych ludzi
przyprawia o ból głowy. Dosłownie.
Nie znacie nas, my jednak niejednokrotnie znamy was lepiej niż
wasi bliscy. W końcu liczy się wnętrze, a mało kto bada je dogłębniej
niż patolodzy.
Wydawnictwo Poznańskie

Umowa na termomodernizację ZS
Zarząd Powiatu Sokólskiego
reprezentowany przez Starostę
Sokólskiego Piotra Rećko oraz
Członka Zarządu Jerzego Białomyzego podpisali umowę z wykonawcą - firmą Kruder Budownictwo Sp. z o.o reprezentowaną
przez Piotra Lachowskiego na
wykonanie głębokiej modernizacji energetycznej budynków Powiatu Sokólskiego i termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w
Sokółce. Zakres robót obejmuje:

rozbiórkę, termomodernizację
dachu i ścian zewnętrznych, modernizację instalacji CO i instalacji elektrycznej, montaż instalacji
fotowoltaicznej oraz montaż elementów instalacji odgromowej.
Wartość inwestycji 1 448 940,00
zł brutto. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Maciej Białobłocki

Szukamy
domku!
PRZYJMIEMY DO PRACY:

galeria
JEDENKADR

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

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

Minister Zieliński robi pyzy.

fot. FB Wiejski Klub Kultury w St.Kamionce

Twórz z nami Galerię

Wyślij swoją fotografię
o dowolnej tematyce
redakcja@infosokolka.pl

REKLAMA

Czika
Czika - półroczna, energiczna i
przyjazna sunia szuka domu, m
aktualną książeczkę zdrowia.

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
ul. Solidarności 3, 502 855 111

ul. Wyszyńskiego 2 /UNIKAT/, 504 926 662
12
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W SOKÓŁCE

tel. 574 861 857

Kontakt w sprawie adopcji:

691 527 499

REKLAMA

SOKÓŁKA

KUPIĘ MIESZKANIE

www.facebook.com/
wolontariuszesokolka/
Fundacja Vita Canis
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