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Odszedł od nas
śp. pan Jan Grusza
Śp. pan Jan Grusza przez wiele
lat służył społeczeństwu powiatu sokólskiego, a w szczególności gminie
Sidra jako sumienny samorządowiec.
Zasiadał w Radzie Powiatu Sokólskiego przez dwie kadencje: w latach
2002-2006 oraz 2014-2018. W latach
1988-1990 oraz 2012-2018 pełnił
funkcje Sekretarza Gminy Sidra. Znajomi wspominają go jako sumiennego
pracownika od stanowiska referenta
przez kierownika po sekretarza gminy.
Prywatnie dusza towarzystwa, ponadto hobbistycznie wybitny fachowiec w
dziedzinie pszczelarstwa, zawsze służył radą i pomocą. „Trudno pogodzić
się z jego nieobecnością…” – dodają
współpracownicy. Cześć Jego Pamięci.
opr. PAZ

seria:

DawnaSokólszczyzna

Mielewszczyzna
koło Korycina

W Centralnym Archiwum
Akt Dawnych Rosji w Moskwie
zachował się w bardzo ciekawy
dokument dotyczący Mielewszczyzny koło Korycina – dziś Park
Kulturowy
Mielewszczyzna.
Otóż wynika z niego, że przed
1633 rokiem Milewszczyzna
należała do Stanisława i Anny z
Wroczyńskich Milewskich (stąd
nazwa Milewszczyzna, dziś Mielewszczyzna). Po śmierci Stanisława Anna przekazała w 1633
roku dobra Józefowi Gurskiemu
(stąd nieodległa Górszczyzna,
potem Gorszczyzna) i jego żonie
Krystynie z Milewskich. To, co
zwraca uwagę to fakt, że już w
tymże roku był tutaj zbudowany
młyn mączny oraz „stara siedziba” z zabudowaniami, sadami,
ogrodami itp. No to przytaczam
tekst dokumentu królewskiego.

szlachetnym Józefowi Gurskiemu,
namiestnikowi naszemu i Krystynie Milewskiej małżonkom, na
ustąpienie z prawa swego dóbr
naszych w Leśnictwie Kuźnickim
przy granicy Podlaskiej, nad rzeką
Kumiałą leżących, które za przywilejem naszym do żywota swego
z zeszłym małżonkiem swoim na
pewnej powinności i pod przysądem leśniczych kuźnickich trzymała; mianowicie włók dwie i
morgów siedem, a przy tym młyn
mączny na tejże rzece Kumiale
przez nich zbudowany. Zaczym
przez Panów Rady urzędników
Naszych dwornych, przy Nas na-

opr. Grzegorz Ryżewski*
tenczas będących, doniesiona Nam
jest prośba imieniem pomienionej
Milewskiej, abyśmy te włók dwie,
morgów siedem i młyn mączny
prawem dożywotnim szlachetnemu Józefowi Gurskiemu, namiestnikowi naszemu i małżonce
jego dali i przywilejem naszym
utwierdzili. My tedy czyniąc to na
przyczynę Panów Rady urzędników naszych, a niemniejszy mając
wzgląd i miłościwe baczenie na
zasługi przerzeczonego Gurskiego,
któren prawie od młodości lat swoich za żywota śp. KJM Panu Ojcu
i Dobrodziejowi Naszemu jako też
i Nam samym teraz i zawsze pra-

cowicie, pilnie i wiernie oddaje, a
chcąc mu to łaską naszą nagrodzić
i do dalszych posług naszych ochotniejszym uczynić łaskawieśmy na
to pozwolili i tym listem przywilejem Naszym te wyżej mianowane
włók dwie, morgów siedem, i młyn
mączny na rzece Kumiale zbudowany, także sadzibę starą z budowaniem wszystkim, z ogrodami,
sadami, gruntami, gajami, sianożęciami, z wymiarkiem z tego młyna i ze wszystkimi inszymi przynależnościami i pożytkami, tak jako
się z dawnych czasów te dobra w
sobie miały i teraz mają i jako ich
pomieniona Milewska dzierżyła

„Władysław IV
Oznajmujemy tym listem naszym, komu by o tym wiedzieć
należało, iż był pokładany przed
Nami list cesyjny prawny od
szlachetnej Anny Wrocinskiej
Stanisławowej Milewskiej dany

była, przerzeczonemu namiestnikowi naszemu i małżonce jego
dajemy i konfirmujemy. Ma szlachetny Józef Gurski, namiestnik
nasz i Krystyna Milewska małżonkowie wyżej pomienione dobra spokojnie dzierżeć, pożytków
z nich przychodzących używać
płacąc z nich Nam i do skarbu
naszego czynsz goły pieniężny,
według dawnej ustawy rewizorskiej, tak jako antecesorowie jego
przed tym z tych dóbr płacywali,
a jeśliby też kiedy grobla do tego
młyna zerwać się miała tedy według dawnego zwyczaju i postanowienia rewizorskiego leśniczy
kuźnicki teraźniejszy i na potym
następujący mają im poddanych
z włości tamejszej dla naprawienia jej prędko dodawać aby się w
czym ujma i szkoda skarbu naszemu nie działa. Co wszystko
stwierdzając daliśmy im ten list
przywilej nasz z podpisem ręki
naszej i z pieczęcią WKL. Pisan w
Krakowie na sejmie walnym koronacyjnym dnia 14 lutego Roku
Pańskiego 1633 panowania królestw naszych Polskiego pierwszego, a Szwedzkiego wtórego roku.
Władysław Rex”.
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
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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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10 sierpnia w ramach realizacji przez Powiat Sokólski
projektu pn. „Kompetentni i
wykwalifikowani” zakończył
się specjalistyczny kurs obsługi
koparko-ładowarki. W kursie
wzięło udział 25 uczniów szkół
i placówek systemu oświaty,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski
prowadzących kształcenie zawodowe.

Kurs prowadziła firma „Autoszkoła FAWORYT Szkolenia i
Transport Krzysztof Kulesza” a
jego głównym celem było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień operatora maszyn
roboczych w zakresie obsługi
wszystkich koparko-ładowarek
kat. III.
Program kursu objął następujące zagadnienia: bezpieczeń-

stwo i higiena pracy, użytkowanie
i obsługa maszyn roboczych oraz
budowa i technologia robót realizowanych koparko-ładowarkami,
nabycie umiejętności teoretycznych w zakresie obsługi koparko
-ładowarki.
Kurs objął również instruktaż wstępny i cykl zajęć praktycznych niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania
świadectwa oraz wpisu do Książ-

ki Operatora Maszyn Roboczych.
Kurs zakończył się egzaminem
przeprowadzonym przed komisją
egzaminacyjną powołaną przez
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Kurs obsługi koparko-ładowarki 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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„Za kurs prawa jazdy płacimy tylko 12% całej ceny usługi.
Warto próbować!
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

„Kursy ułatwią znalezienie pracy
w przyszłości”
Kolejna grupa osób zdecydowała się z sukcesem aplikować o dofinansowanie wybranych przez siebie kursów w ramach „Bonów na Szkolenia”. Panowie będą rozwijać
swoje kompetencje na polu języka angielskiego, zdobywać uprawnienia do prowadzenia
pojazdów (kat. B) oraz specjalistyczne.

W ostatnim czasie w Starostwie Powiatowym w Sokółce podpisano kolejne umowy z
uczestnikami projektu o przyznanie „Bonów na Szkolenia”.
Sześć osób zdecydowało się
skorzystać z w/w projektu aby
doskonalić swoje umiejętności
i podnosić kwalifikacje w bar-

06/11
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dzo różnorodnych dziedzinach.
Kursy, na które aplikowali to:
Bezpieczna wymiana butli w
wózkach jezdniowych zasilanych
paliwem gazowym; Indywidualny kurs języka angielskiego na
poziomie A1; Prawo jazdy kat.
C, C+E, kwalifikacja wstępna
przyspieszona w zakresie kat. C,

C1, C+E, C1+E (badania, opłata
za pierwsze egzaminy) oraz kurs
ADR – przewóz towarów niebezpiecznych (podstawowy wszystkich klas i specjalistyczny w cysternach); Kurs prawa jazdy kat.
B z badaniami lekarskimi oraz
egzaminami państwowymi; Kadry i płace – prowadzenie spraw

Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej
gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie
3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.
Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W
jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój
kompetencji językowych, technologii informacyjnych i
komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form
kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat
Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji
i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie
kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im.
Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie”
skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z
własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach
umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych,
szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże
zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony
jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem
strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca
2020 r.
OGŁOSZENIE PŁATNE
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kadrowo-płacowych. Kurs umiejętności zawodowych A.35; Visual Basic for Applications (VBA) w
EXCEL; Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie A2 z
certyfikatem TOEIC

***
Pan Maciej, który niedawno
ukończył 18 lat wybrał „Kurs
prawa jazdy kat. B z badaniami
lekarskimi oraz egzaminami państwowymi”.

Kurs, na który zdecydował
się kolejny z aplikantów - pan
Piotr, trwa zaledwie 6 godzin, a
jego celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wymiany butli w wózkach jezdniowych
zasilanych paliwem gazowym.
Kurs jest skierowany do osób posiadających uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, które
chcą poszerzyć swoją wiedzę i
umiejętności oraz zdobyć uprawnienia w tym zakresie.

Gdzie zdobył Pan informacje, że
można zrobić kurs prawa jazdy
korzystając z dofinasowania w
postaci „Bonów na Szkolenia”?
Nasza szkoła bardzo nagłaśnia ten projekt i dużo osób
z LO w Dąbrowie Białostockiej
skorzystało już z „Bonów”. Sam
jestem w trakcie robienia dwóch
kursów. Kończę kurs z samoobrony, za chwilę mamy już egzamin,
a zaczynam właśnie ten kurs na
prawo jazdy. Fajnie się składa, że
oba te kursy prawie nie będą się
pokrywały, więc jest spoko :)

Panie Piotrze, była potrzeba zrobienia kursu w tym kierunku?
Mam już zrobione uprawnienia na wózki jezdniowe spalinowe, ale nie mam na wymianę
butli w wózkach napędzanych
gazem. Potrzebuję więc takiego
kursu, a takie uprawnienia mogą
mi się w przyszłości przydać.
Aktualnie pracuje Pan w…?
W Ekogrillu. O projekcie
poinformowała mnie żona, do
skorzystania z niego przekonała
mnie kwestia finansowa. Gdyby
była możliwość aplikowania na
kolejne kursy, podnoszące moje
kompetencje i kwalifikacje, to
oczywiście zdecydowałbym się
na udział w nich.
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A co uczniów najbardzie przekonuje do korzystania z tego projektu?
Kursy ułatwią znalezienie
pracy w przyszłości, tak mi się
wydaje. Ja np. zamierzam przyszłość połączyć z w armią, więc
kurs samoobrony (i instruktor,
który go prowadzi) naprawdę
bardzo mi pomogą w osiągnięciu
celu. Poza tym kwestia finansowa,
za kurs prawa jazdy płacimy tylko
12% całej ceny usługi. Warto!
***
Pan Krzysztof, z kolei, zamierza zostać zawodowym kierowcą. Aplikował na kurs „Prawo
jazdy kat. C, C+E, Kwalifikacja
wstępna przyspieszona w zakresie kat. C, C!C+E, C1+E (badania,

opłata za pierwsze egzaminy) oraz
kurs ADR - przewóz towarów
niebezpiecznych (podstawowy
wszystkich klas i specjalistyczny
w cysternach)”. Kurs prawa jazdy
kategorii C+E przeznaczony jest
dla osób, które chcą zostać kierowcą ciężarówki (do 3,5 tony)
wraz z przyczepą.
Jaka była Pana motywacja?
Dobrze jeżdżę i lubię jeździć.
Liczę na to, że znajdę zatrudnienie w jakiejś firmie, ponieważ
obecnie brakuje kierowców na
rynku pracy. Jeśli nadarza się taka
okazja jak „Bony na Szkolenia”, to
trzeba korzystać i rozwijać się. Jestem pozytywnie nastawiony.

A jest Pan zainteresowany innymi kursami w ramach „Bonów na
Szkolenia”?
Tak, np. obsługą koparko-ładowarki lub czymś związanym z
telekomunikacją.
***
Od Izabeli Kucharewicz konsultantki w zakresie „Bonów
na Szkolenia” (fot.), dowiedzieliśmy się istotnych rzeczy. Na przykład tego, że z każdą rekrutacją
- chętnych jest coraz więcej. Pracownicy punktu konsultacyjnego
mają mnóstwo pracy zwłaszcza
w okresie porekrutacyjnym. Zainteresowani najczęściej pytają o
formę i termin płatności, ale też

określają swoje potrzeby i proszą
o wskazanie konkretnego kursu, który zaspokoi ich potrzeby.
Najbardziej popularne są kursy
komputerowe, językowe (język
angielski) oraz prawo jazdy wszelkich kategorii (wraz z ADR). Najliczniejsze grupy wiekowe to osoby między 30. a 50. rokiem życia,
ale jest też spora grupa emerytów,
w wieku 50-80 lat i grupa osób
młodych - około 20. roku życia.
Osoby starające się o uzyskanie
„Bonów na Szkolenia” zapraszamy do pokoju nr 3 w Starostwie
Powiatowym w Sokółce (parter),
tam zostaną im udzielone wyczerpujące informacje.
materiał: Patrycja A. Zalewska
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Tradycyjnie, w sąsiedztwie
Starostwa Powiatowego, przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, 15 sierpnia, w 99. rocznicę
Bitwy Warszawskiej odbyły się
obchody Święta Wojska Polskiego.
Poprzedziła je msza św. w intencji
Ojczyzny w kolegiacie pw. św Antoniego w Sokółce. Pogoda bardzo
dopisała, dopisali też licznie przybyli Sokółczanie.
Przypomnijmy, 15 sierpnia
to święto upamiętniające jedno
z największych zwycięstw oręża
polskiego, odniesione w Bitwie
Warszawskiej nad Rosją Sowiecką, określane mianem „Cudu nad
Wisłą”. 13-15 sierpnia 1920 r. na
przedpolach Warszawy rozegrała
się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, która została
uznana za 18. przełomową bitwę
w historii świata a zadecydowała
o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy
przed bolszewizmem.
Tegoroczne
uroczystości
wypełniły, tradycyjnie, przemówienia, składanie wieńców oraz
wzruszający, i na wysokim artystycznym poziomie, występ chóru
„Grodzieńskie Słowiki” z Grodna
pod kierownictwem Alicji Binert.
Za oprawą muzyczną stała Orkiestra Szkolna ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej pod
dyrekcją pana Krzysztofa Drzemickiego.
W imieniu mieszkańców powiatu sokólskiego wieniec złożyła
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Wicestarosta Bożena Jolanta Jelska-Jaroś, Przewodniczący Rady
Powiatu Krzysztof Krasiński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Łukasz Moździerski i Tomasz Potapczyk, Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Łabieniec, Sekretarz
Powiatu Katarzyna Nowak, Skarbnik Powiatu Jolanta Mordas oraz
pracownicy Starostwa Powiatowego w Sokółce. W imieniu mieszkańców miasta i gminy Sokółka
wieniec złożył Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik oraz
przedstawiciele Straży Miejskiej w
Sokółce.
Zaproszenie na tegoroczne
obchody przyjął Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski a także Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława
Burnos.
Wiązanki złożyli przedstawiciele służb mundurowych,
członkowie Koła Powiatowego
partii Prawo i Sprawiedliwość. W
imieniu Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku
wieniec złożyli Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce Alicja
Jackiewicz, kierownik Oddziału
Celno-Drogowego Janusz Plichta
oraz kierownik Oddziału Celno-Kolejowego w Kuźnicy Krzysztof Borys. Szkoły podstawowe z
gminy Sokółka reprezentowała
delegacja dyrektorów placówek.
Wiązankę złożyli również przedstawiciele Nadleśnictwa Czarna

Białostocka. Powiatowy Urząd
Pracy w Sokółce reprezentowali
pracownicy z dyrektor Małgorzatą Ejsmont na czele. Licznie na
uroczystość przybyli przedstawiciele Sokólskiego Pododdziału
Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów
Litewskich. Swoją reprezentację
mieli również sołtysi gminy Sokółka. W imieniu harcerzy hufca
ZHP w Sokółce wieniec złożyła komendant wraz z zastępcą.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce
reprezentowali jego pracownicy z
dyrektorem Tomaszem Breńko na
czele. W imieniu NSZZ Solidarność Oświaty kwiaty złożył Radny
Rady Powiatu Sokólskiego Jarosław Hołownia. Obecni byli również przedstawiciele Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów
Ziemi Sokólskiej a jako ostatni
kwiaty złożyli kibice KS „Sokół
1946 Sokółka”. Apel poległych
odczytał podporucznik Robert
Makuła z 11. Batalionu Lekkiej
Piechoty – Pierwszej Podlaskiej
Brygady Obrony Terytorialnej im.
płk. Władysława Liniarskiego ps.
„Mścisław”.
Równolegle na parkingu
przy Starostwie Powiatowym
odbywał się pokaz wyposażenia
policji, straży pożarnej, straży
granicznej oraz Wojsk Obrony
Terytorialnej, który cieszył się zainteresowaniem wśród młodszej
części przybyłych na uroczystości.
opr. AT, fotorelacja A. Sielewicz

Obchody Święta Wojska Polskiego
Wicestarosta Bożena Jolanta Jelska-Jaroś:
Dzisiaj mamy podwójne święto – Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
zw. Matki Boskiej Zielnej, jedno
z najstarszych świąt kościelnych.
Dzisiaj rolnicy w całej Polsce przynoszą do kościoła to, co zdołali
zebrać z naszych pól, przystrojone
kwiatami i ziołami. Przy okazji
dziękujemy Bogu za plony zebrane przez rolników. Korzystając z
okazji chcę podziękować wszystkim rolnikom z naszego powiatu
i życzyć by dalej zapewniali chleb
dla całego narodu polskiego i trwa-
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li w silnej wierze swoich ojców i
dziadów. Chciałam także przypomnieć, że w tradycji janowskiej,
każda wiązanka niesiona dziś do
kościoła, musiała być przystrojona
krajką, którą matki przekazywały
pannom na wydaniu.
15 sierpnia to przede wszystkim święto Narodowych Sił Zbrojnych, zw. Dniem Wojska Polskiego,
jeszcze niedawno obchodzone w
całkiem innym terminie. Z dzieciństwa pamiętam mojego dziadka, który w kółko mi powtarzał,
że widział Piłsudskiego na swojej
kasztance, że uczestniczył w bitwie
pod Radzyniem. Nigdy tego nie
spisałam i nie wiem, czy to było
w tym, czy w innym miejscu. Jako
dzieci nie mogliśmy w to uwierzyć,
a na lekcjach historii nie słyszeliśmy, przecież, o „Cudzie nad Wisłą”. Po latach bardzo żałujemy, że
nie słuchaliśmy naszych dziadków i
nie mieliśmy możliwości dotknięcia
tej historii naprawdę.
Zazdroszczę młodzieży, która w tej chwili żyje w wolnej Polsce i może uczestniczyć w uroczystościach patriotycznych jak ta
dzisiejsza. Trwajmy na tej ziemi i

w duchu patriotycznym wychowujmy przyszłe pokolenia!
Z okazji dzisiejszego święta,
wszystkim służbom mundurowym,
w imieniu starosty sokólskiego,
chciałam złożyć najserdeczniejsze
życzenia wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i
osobistym.
Niech żyje wolna, suwerenna
i niepodległa Polska!
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Dąbrowa Białostocka
Podwórkowe animacje
Piątkowe popołudnie (2
sierpnia) plac Kościuszki wypełnił się gwarem wspólnych zabaw,
tańców i animacji. O dobrą zabawę zadbały MGOK, Anawoj i zagraniczni wolontariusze. Na pro-

filu FB ośrodka kultury czytamy:
„Podwórkowe animacje :) super,
że z nami byliście! Taina Gorina
i Tümay Yavuz - dziękujemy za
współpracę z nami podczas wakacyjnych zajęć!” Red., fot. FB

Rajd Katyński w Sokółce

DOBRE STRONY POWIATU
Regionalna Wystawa Koni
i VIII Jarmark Dąbrowski
W Dąbrowie Białostockiej
odbywały się jednocześnie Regionalna Wystawa Koni i VIII
Jarmark Dąbrowski. Podczas
Wystawy zaprezentowało się 21
wystawców z klaczami i ogierami
rocznymi i 2-letnimi oraz klaczami ze źrebakami.
Podczas dekoracji zwycięzców Wicestarosta Powiatu
Sokólskiego Bożena Jolanta Jelska-Jaroś wręczyła wszystkim
reprezentującym swoje konie
dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a zwycięzcom puchary ufundowane przez Zarząd Powiatu
Sokólskiego. „Jestem Wicestarostą, ale przede wszystkim jestem
rolnikiem z gminy Janów i jestem
córką hodowcy koni, może nie tak
wielkiego jak tutaj dzisiaj zgromadzeni. W taty gospodarstwie było
5 klaczy i 1 ogier. Jako mała dziewczynka, w podstawówce wypisywałam świadectwa i prowadziłam
księgę. Co dzień z rana budziło
mnie rżenie tych klaczy. Tak, że
hodowla koni nie jest mi obca.”
Wicestarosta wspomniała o
uczestnictwie w porannej mszy,
podczas której święcono plony
z okazji Święta Matki Boskiej
Zielnej i dodała: „Wszyscy wiemy, jak ważna jest wieś w życiu
naszego kraju. Wieś jest ostoją
dla wszelkich wartości. Z okazji
tego święta wszystkim rolnikom

składam najserdeczniejsze życzenia. To rolnicy tworzą polskość,
gwarantują chleb dla wszystkich
mieszkańców naszego kraju… i
gwarantujemy, że tego chleba w
naszym kraju nie zabraknie.”
Na dąbrowską targowicę
przybył także gospodarz Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz, Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Romuald
Gromacki, Radni Powiatu Sokólskiego: Jarosław Sulik i Wiesław
Hańczaruk, Wójt Sidry Jan Hrynkiewicz. Podczas imprezy odbyły
się również zawody w uciągu.

Na parkingu przy kolegiacie
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Sokółce, 10 sierpnia można
było zobaczyć wiele motocykli.
Uczestnicy XIX Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu
Katyńskiego zawitali do Sokółki.
Rajd dzielił się na dwie części
- pierwsza z nich trwała 18 dni,
natomiast druga 23 i bierze w nim
udział blisko 80 osób. Uczestnicy
przywitani przez gospodarza parafii Proboszcza ks. kan. Stanisława Gniedziejko zebrali się przed
Pomnikiem Sybiraków, gdzie złożyli kwiaty oraz uczestniczyli we
wspólnej modlitwie.
„Jestem uczestnikiem rajdu
już czwarty raz. Panuje tu wspaniała atmosfera. Poznajemy naszą

Anna Klejzerowicz
„Ogród świateł”

Wyniki: Klaczki roczne I miejsce - AWARIA Józef Zdanuk,
II - ARURA Janusz Jodczyk; Ogierki roczne I - GALOP
Jerzy Giedrojć, II - ARDEN Piotr Majewski; Klaczki dwuletnie: I - SASANA Mirosław Kalinowski, II - SEKUNDA
Jerzy Giedrojć; Ogierki dwuletnie: I - FIODOR Andrzej
Ślepowroński, II - INK Mariusz Toczydłowski; Źrebięta
pod matkami: I - RUZGA SA Andrzej Ślepowroński, II
PIKUS – Marek Harasimowicz.
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historię. Cel jest również wspaniały, odwiedzamy groby, które
często są zniszczone - odnawiamy
je, modlimy się.’’- mówiła uczestniczka Elżbieta Balcerzak. Sokółka była jednym z wielu przystanków na ich długiej drodze.
KG

„Muzyczna podróż po różnych państwach już za nami. 13
sierpnia pogoda była kapryśna,
co zmusiło nas do odbycia jej w
pomieszczeniach sokólskiej Biblioteki Publicznej. Na nudę nie
można jednak było narzekać! Zaczęliśmy od wspólnego wysłuchania bajki, która przygotowała nas
na muzyczną przygodę. Warsztaty z zespołem muzycznym „Gałgan” zachęciły do podróżowania
na każdy możliwy sposób: z tańcem, zabawą dźwiękiem i twórczą
pracą z naszą wyobraźnią. Słyszeliśmy szum oceanu, doświadczaliśmy delikatności i gracji motyli,
lataliśmy balonem i… wędrowaliśmy, wędrowaliśmy… A wszystko
zaczęło się, oczywiście, od Polski

i naszych narodowych tańców, z
polonezem na czele. Potem rozpoczęła się przygoda z wybranymi krajami wszystkich kontynentów i ich tradycjami muzycznymi.
Okazało się, że zdobywanie wiedzy może być czystą przyjemnością, a i przy okazji wspaniałą
zabawą.” Komentuje Marta Wojewódzka-Szoda z bibliotecznego
Oddziału dla Dzieci.
We wtorek (20.08) Biblioteka zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Wakacyjna podróż z
biblioteką”, tym razem będzie to
eskapada w świat bajek. (Red.)
Cykl spotkań dofinansowano
ze środków Gminnego Programu
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i
Narkomanii oraz dzięki sponsorom

mat. P.A.Zalewska

Wy. Edipresse 2018
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Jeśli podróż – to tylko z biblioteką!

indywidualnym: Bank Spółdzielczy
w Sokółce, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce, „Kolorowy Dom” PUH Henryk
Mosiejko, Servire Adam Kozłowski,
Luxbet Ignacy i Marek Zabłoccy s.c.,
Biuro „Beta” Bartłomiej Jankowski,
Zakład Fryzjerski Anna Horczak,
FPH U Matczaka Krzysztof Matczak, Gabinet Medycyny Estetycznej
Estetmed Edyta Rećko, Kancelaria
Notarialna Agnieszka Nelke, „Polamel” Centrum Zaopatrzenia Technicznego Elżbieta Hruszka, Agencja
Reklamowa Piorun Projekt Artur
Szoka, „Roboweld” Tomasz Miszkiewicz, MT-METAL M. Miąszkiewicz,
T. Perkowski, Kancelaria Notarialna Andrzej Halicki, Biuro-Servis
Marcin Dylewski, Krzysztof Zajko,
Studio Kosmetyczne Natural Teresa
Korecka, Salon Piękności ELLA Elżbieta Raube-Gawrysiuk, „Medicort”
Sklep Ortopedyczny Krystyna Bałdowska

INFO Sokółka nr 165

„Ogród świateł” to fikcyjna historia z autentycznym tłem, w
ujęciu rodem z reportażu. To
także kolejna odsłona przygód
Felicji Stefańskiej – wnikliwej
dziennikarki, której wrodzona
nieustępliwość prowadzi w objęcia niebezpieczeństwa. Wyśmienity kryminał na nieuchronnie
dobiegające końca wakacje. W
małej, położonej tuż pod Trójmiastem miejscowości dochodzi
do brutalnej zbrodni. Bezwzględny biznesmen ginie z całą rodziną. Sielski spokój mieszkańców
zostaje zburzony niczym domek
z kart. Zaczynają znikać ludzie.
Policja miota się bezradnie w
sieci fałszywych tropów. I tylko
nieustraszona rzeczniczka prasowa z mozołem wyciąga bierki poszlak, by dotrzeć do prawdy. Jak
głęboko będzie musiała sięgnąć?
„Ogród świateł” to świetna opowieść o przeszłości, która nigdy

INFO Sokółka nr 165

nie umiera i zorganizowanej przestępczości, działającej na pomorzu. Anna Klejzerowicz wplotła
w swoją powieść autonomiczne
wypowiedzi bohaterów. Niczym
nagrane na dyktafon potęgują
wrażenie pełnoprawnej relacji
z makabrycznych wydarzeń. To
książka, która podniesie ciśnienie
i temperaturę, gdy słupek rtęci
zacznie stopniowo spadać, a po
letnich wojażach pozostaną blednące wspomnienia. Urzekające są
tu również prostota i zwięzłość.
Ten kryminał to „Danio” literatury na mały głód czytania. Wstrząsa, obnażając pokłady bestialstwa
tkwiące w ludziach. Tam, gdzie
w grę wchodzą duże pieniądze,
skrupuły tracą na znaczeniu. To
przygnębiające. Książka Klejzerowicz zadaje kłam twierdzeniu, że
kryminały to bezrefleksyjna rozrywka dla pozbawionych wrażliwości jednostek, bo zmusza do
zastanowienia się dokąd zmierzamy i jakie są nasze priorytety. Czy
chcemy żyć w świecie, w którym
wybaczenie to tylko słowo, a cele
osiąga się idąc po trupach? Czy
wszystko da się wybaczyć? Nawet
jeśli nigdy nie będziemy w stanie
znaleźć odpowiedzi, zapraszam
na spacer po „Ogrodzie świateł”.
Choć jest tam mroczniej, niż sugeruje tytuł.
Marcin Dębko

półka z KSIĄŻKAMI
od stereotypowych wyobrażeń Polek i Polaków (a może właśnie dlatego), są szczęśliwi i mogą stać się
inspiracją dla wielu rówieśniczek i
rówieśników.
Jaka jest ich recepta na sukces, dobry związek i – przede wszystkim
– szczęśliwą Polskę?
Cały zysk ze sprzedaży książki autorzy przekażą na rzecz fundacji Viva!

„Związek partnerski.
Rozmowy o Polsce”
Sylwia Spurek,
Marcin Anaszewicz
Dr Sylwia Spurek i dr Marcin Anaszewicz od dwudziestu lat realizują
swoje ambicje, marzenia i ideały.
Pomimo że ich styl życia odbiega

Przyjaźnimy się już 17 lat, ale nigdy
nie dowiedziałem się tyle o ich doświadczeniach, marzeniach i pomysłach na Polskę, co z tej książki.
Robert Biedroń
To prawdziwa przyjemność czytać
rozmowę dwóch kochających się i
szanujących osób, które działając
w przestrzeni publicznej, potrafią
przenieść do niej swoje wartości.
Książka doskonale ilustruje popu-

larne hasło drugiej fali feminizmu:
„prywatne jest polityczne”, bo to,
co robimy na co dzień i jak żyjemy,
wpływa na społeczeństwo.
dr Sylwia Chutnik
Wiele lat temu Jacek Kuroń powiedział mi, że przepisem na dobry
związek jest wspólna pasja. Pasją
Sylwii i Marcina jest zmiana Polski,
Europy i świata na lepsze miejsce do
życia dla słabszych i dyskryminowanych, nie tylko ludzi, ale też zwierząt. To o tym z wielkim zaangażowaniem rozmawiają w tej książce.
Polecam ją, bo nie tylko świetnie się
ją czyta, ale przede wszystkim daje
ona nadzieję na zmiany. Ta nadzieja
jest tym większa, że dla obojga czynienie świata lepszym nie jest zajęciem teoretycznym. Robili i robią to
w praktyce. I to od dawna.
Adam Wajrak
Wydawnictwo Poznańskie
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Sesja Rady powiatu Sokólskiego
XII Sesję Rady Powiatu powołano na wniosek Zarządu Powiatu Sokólskiego. Na początku
głos zabrała Wicestarosta Bożena Jolanta Jelskia-Jaroś, (fot.)
która wspomniała uroczystości
pogrzebowe śp. Jana Gruszy
(radnego 2 kadencji). „Jestem
zaszczycona tym, iż przez 4 ubiegłe lata mogłam siedzieć w tak
bliskim Jego sąsiedztwie. Był to
człowiek o dobrym sercu, kochający mąż i ojciec trzech córek
(…) Umarłych wieczność dotąd
trwa, dokąd pamięcią im się płaci,
więc pamiętajmy o Janku w naszych codziennych modlitwach.”
Po symbolicznej minucie ciszy
i krótkiej wspólnej modlitwie
za kolegę samorządowca, radni
przeszli do dalszej części obrad.
Projekt uchwały w sprawie
wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu
zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Sokólski
omówił Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Robert Rybiński. „Do rozmów o uruchomieniu

nowych linii oraz czy są w stanie zapewnić 10 % finansowania
i otrzymał pozytywną opinię od
wszystkich gmin z powiatu sokólskiego.” Dyrektor Rybiński, w odpowiedzi na pytania radnych mówił m.in. „Przewoźnicy prywatni
są nastawieni wyłącznie na zyski
i nie są zainteresowani uruchomieniem nowych linii, na których
zysku nie będzie.”

kontynuowało produkcję róż różnego formatu i koloru. Pracowite
te nasze seniorki! Cykl spotkań
rękodzielniczych zakończy wystawa, na której będą mogli Państwo
obejrzeć i być może kupić dzieła-rękodzieła na nich powstałe, ale
to za jakiś czas… Póki co, panie
szykują materiały na kolejne zajęcia.
tekst: Patrycja A. Zalewska,
fot. uczestniczki warsztatów

Środki na realizację działań związanych z kulturą, sztuką oraz dziedzictwem narodowym w wysokości 5.000,00
zł zostały pozyskane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Grupę nieformalną, w składzie: Joanna Eliza Bieszczad, Martyna Marlena Gajlewicz i Maria Radecka.

10

16 sierpnia 2019 r.

„Jest pewien niedosyt, ale cieszymy się...” Remis 2:2
Mecz Sokół 1946 Sokółka vs
MKS Cresovia Siemiatycze
W niedzielne popołudnie
(11 sierpnia) na stadionie miejskim w Sokółce rozegrano mecz KS „Sokół 1946 Sokółka” vs MKS
„Cresovia Siemiatycze”. Było to
spotkanie inauguracyjne IV Ligi.
Na trybunach zebrało się
liczne grono kibiców i entuzjastów piłki nożnej. Zanim mecz
się rozpoczął, Prezes Podlaskiego
Związku Piłki Nożnej Sławomir
Kopczewski wręczył naszej drużynie Puchar Podlaskiego Związku Piłki Nożnej za zwycięstwo w
klasie okręgowej Województwa
Podlaskiego za miniony sezon
2018/2019. Za wspaniałą grę w
minionym sezonie dziękowała
również drużynie Wicestarosta
Powiatu Sokólskiego Bożena
Jolanta Jelska-Jaroś, obecna na
inauguracyjnym spotkaniu.
Mecz z MKS „Cresovia Siemiatycze” był bardzo zacięty

nowych linii komunikacyjnych
przystąpiło tylko przedsiębiorstwo samorządowe PKS Nova.
Jednym z warunków otrzymania
dopłaty ze środków Funduszu
jest sfinansowanie ze środków
własnych organizatora (czyli samorządów terytorialnych) części
ceny usługi (wysokości nie mniejszej niż 10%). Zarząd Powiatu
Sokólskiego wystąpił do wójtów
i burmistrzów z zapytaniem, czy
są zainteresowani utworzeniem

Pracowite te nasze seniorki!
W trakcie czwartych warsztatów w ramach realizacji projektu „Kreatywne Seniorki - cykl
spotkań rękodzielniczych”, panie
próbowały sił w nowej dziedzinie rękodzielniczej, a mianowicie
w szydełkowaniu i wyszywaniu
krzyżykiem. Spod szydełek wychodziły precyzyjne serwetki w
kształcie liści. Spod igły z nitką –
skomplikowane obrazy, zarówno
wielobarwne jak i czarno-białe.
Cześć uczestniczek warsztatów

Członek Zarządu Powiatu
Kazimierz Łabieniec poruszył
sprawę, która ostatnio bulwersuje
szczególnie rodziców uczniów z
Nowego Dworu, dojeżdżających
do Zespołu Szkół w Dąbrowie
Białostockiej.„Chodzi o linię
autobusu, która funkcjonowała
przez ponad 30 lat. Autobus wyruszał z Nowego Dworu o godz.
7:20 i ta linia ma zostać zawieszona. Dziwi mnie podejście przedsiębiorstwa Nova z tego względu,
że korzystanie z tego połączenia
deklaruje 31 uczniów.” Linia ma

być zawieszona ze względu na
brak taboru i kierowców. Członek
Zarządu zaapelował do samorządu gminnego Nowego Dworu aby
ten również poczynił starania by
utrzymać w/w połączenie.
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg omówił także projekt uchwały w sprawie zawarcia
umowy pomiędzy operatorem, a
Powiatem Sokólskim w zakresie
publicznego transportu zbiorowego. „Obecnie negocjujemy zapisy tej umowy i po wyrażeniu
zgody przez Radę Powiatu taka
umowa zostanie podpisana.”

Dyrektor Rybiński omówił
również projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o dopłatę do
ceny usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sokólski
ze środków Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych jak i Komisja Transportu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały
powyższe 2 projekty uchwał.
opr. PAZ/AT

Posiedzenie Zarządu
Podczas posiedzenia (9.08)
Zarząd Powiatu Sokólskiego podjął uchwały w sprawie: budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2019;
unieważnienia i otwartego wyboru Naboru na partnera spoza
sektora finansów publicznych w
celu wspólnego przygotowania i
realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu
kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby
lokalnej gospodarki – edycja II”
w ramach RPOWP na lata 20142020; zatrudnienia na stanowisku
Dyrektora PCPR w Sokółce; upoważnienia Dyrektor PCPR w Sokółce Alicji Rysiejko do: składania oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu, zawarcia umowy
na realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” z
PFRON oraz zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji ww.
programu, czynności związanych

z realizacją proj. pt. „Wspieramy
rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu
Sokólskiego”, do zawarcia umowy
na realizację pilotażowego programu pn. „Zajęcia Klubowe w
WTZ” z PFRON oraz zaciągania
zobowiązań wynikających z realizacji ww. programu. Zarząd
Powiatu zawarł umowę z „Grodzieńskimi Słowikami” w sprawie
występu z okazji Święta WP, przyjął również rozliczenie środków
otrzymanych z budżetu państwa
w ramach pilotażowego program
wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących „Certyfikaty Wojskowe Klasy Mundurowej” oraz zawarł aneks do umowy
zawartej z Kruder Budownictwo
Sp. z o.o. z Białegostoku na realizację zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków
Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynków Zespołu
Szkół w Sokółce”. opr. KG/AT
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– szczególnie druga połowa, w
której padły wszystkie 4 bramki i
zakończył się remisem 2:2.
Jest pewien niedosyt, ale cieszymy się, ponieważ jest to pierwszy, trudny mecz. Za tydzień jedziemy do Michałowa - mimo że,

w sparingu pokonaliśmy ich 4:1
- będzie to zupełnie inny mecz.
Michałowo zawsze było bardzo
solidną drużyną, więc na pewno będzie ciężko, ale jedziemy z
pozytywnym nastawieniem, tak
jak zawsze - jedziemy po zwycięstwo!”- mówił po spotkaniu
Łukasz Lenkiewicz - Prezes KS
„Sokół 1946 Sokółka”. opr. K.Galej

„Zostawiam bardzo dobrą załogę”
Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego (09.08.) odbyło się uroczyste pożegnanie Dyrektora PCPR
w Sokółce Wojciecha Obiały,
który odszedł na emeryturę.
Członkowie Zarządu Powiatu i
współpracownicy dziękowali mu
za wiele lat wspólnej pracy na
rzecz Powiatu Sokólskiego.

Jakie refleksje przynosi ten dzień?
Wydaję mi się, że po 48 latach
pracy - emerytura mi się należy i
czas najwyższy odpocząć. Zawsze
powtarzałem: „STAWIAMY NA
MŁODZIEŻ!”. Cieszę się, że doczekałem tej emerytury. Widzę
teraz, że bardzo dużo młodych
ludzi podjęło pracę w urzędzie i
bardzo się z tego cieszę.

Po 48 latach pracy czeka zasłużona emerytura, a jakie były Pana
początki zawodowe?
Pracę rozpocząłem 1.08.1971
r, w tym budynku – wtedy pełnił
on funkcję Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej. Pracowałem w
nim jako instruktor w Wydziale
Rolnictwa. 9.08.2019 roku kończę
pracę w tym samym budynku i na
tym samym piętrze. Pracę rozpocząłem w Prezydium – gdzie pracowałem rok, po czym poszedłem
do wojska na okres dwóch lat, tam
ukończyłem Szkołę Podoficerską.
Po powrocie z wojska w 1974 r.
podjąłem pracę w Powiatowym
Zarządzie Dróg Lokalnych jako
kierownik budowy, pracowałem
tam przez 2 lata. Następnie rozpocząłem pracę w Urzędzie Gminy w Kuźnicy, w którym to pracowałem do 1990 r. W związku z
zarządzeniem Wojewody Białostockiego, pracownicy wszystkich
gmin powiatu zostali przeniesieni
do Urzędu Rejonowego - pracowałem tam do 1.01.1999 r. a następnie, aż do dnia dzisiejszego
byłem Dyrektorem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.

Jak Pan będzie wspominać pracę?
Stworzyłem bardzo dobrą
ekipę pracowników. Większość z
nich pracuje dotychczas. Razem
realizowaliśmy bardzo trudne
zadania. Zajmowaliśmy się m.in.
osobami
niepełnosprawnymi,
rodzinnymi domami dziecka, w
ostatnich latach również studentami niepełnosprawnymi, którym dopłacaliśmy do czesnego.
Cieszę się, że przez okres swojej
pracy mogłem pomóc tak dużej
ilości osób niepełnosprawnych,
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realizując m.in. takie zadania jak
likwidowanie barier architektonicznych, dostosowanie łazienek,
samochodów do przewożenia
osób niepełnosprawnych. Jestem
bardzo wdzięczny swoim współpracownikom.
Czego mógłby Pan życzyć przyszłemu dyrektorowi?
Moją następczynią jest pani
Alicja Rysiejko, z którą pracowałem przez kilka ładnych lat. Była
ona również wicestarostą przez
dwie kadencje i nadzorowała
pracę PCPR. Bardzo dobrze zna
naszą pracę. Pani Alicji powiedziałem że: zostawiam jej bardzo
dobrą załogę, która jest kompetentna, wykształcona i bardzo
dobrze przygotowana.
Życzymy zatem aktywnej i przyjemnej emerytury!
Klauda Galej

Życie Maxa –
odcinek 1
USA. Główna siedziba Click Corp
– monopolisty na rynku w dziedzinie upodabniania reklam do artykułów. Biuro Maxa jest chłodzone
wiatrakami, atmosferą korporacji
oraz jego własnym sercem. Drzwi
otwierają się i wchodzi Dyrektor
Generalny. W ręku trzyma kartkę
papieru.
- Max? Co to jest? – pyta.
Max poprawia okulary, wpatruje się intensywnie w papier. Seria
zgnieceń prawie mu uniemożliwiła
odczytanie napisu.
- To chyba mój tytuł.
- Nie uwierzysz, jakie działania
ma nowy krem! Używa go aktorka
grająca w ostatnim hicie Hollywoodu – przeczytał powoli Dyrektor
Generalny.
- Użyłem wszystkich słów kluczowych.
- Wiesz co, powinniśmy to trochę
podkręcić. To powinno być… tajemnicze.
Max zerknął na ekran monitora, na
którym wyświetlała mu się liczba
odsłon tej reklamy. Pięć milionów
to całkiem sporo.
- Więc? Jak?
- Może… - Dyrektor się zamyślił
- Nie uwierzysz, jakie działania
ma nowy krem! Używa go aktorka
grająca.
- „Aktorka grająca”? Przecież każda aktorka gra.
- Poczekaj, jeszcze lepiej! – Nie
uwierzysz, jak działa nowy krem
na aktorkę.

prawdziwe

prawdziwk

- To… brzmi lepiej. Ale jest zupełnie niesprecyzowane…
- A co powiesz na… Nie uwierzysz
jak działa krem.
- Jak działa krem? Każdy wie, jak
działa krem! – zaprotestował –
Przecież chodzi o to, żeby napisać
o nowym kremie, którzy ci frajerzy
kupią!
Dyrektor jednak nie słuchał. Myślał intensywnie. W końcu pstryknął palcami.
- Mam! Tytuł ostateczny. Od razu
go zmień! Nie uwierzysz!
- Nie uwierzysz? – Max zaczął uderzać w klawiaturę – Przecież to
nawet nie… - Przetarł oczy – No
i mamy pięćset milionów kliknięć.
Gwałtowne pogorszenie opinii na
temat rodzaju ludzkiego obniżyło
temperaturę pokoju jeszcze o dwa
stopnie. Gdy Dyrektor Generalny
wyszedł, zadzwonił telefon.
- Click Corp, z tej strony Ma…
- Słuchaj, amerykańcu – w słuchawce zabrzmiał głos z wschodnim akcentem – macie się stąd
wynosić. Z tej strony Kamyk.
- Co? Ale… przecież… Przecież
to dopiero pierwszy odcinek! Mieliśmy pisać o podatności ludzi na
tanie chwyty marketingowe.
- Nie obchodzi mnie to. Jeśli zechcę
coś napisać o korpo i chwytach to
sam o tym napiszę. Prawdziwe
Prawdziwki są moje, a nie jakiegoś
smętnego Amerykanina.
- Ro-rozumiem.
- I więcej tu nie wracajcie!
Kamyk

16 sierpnia 2019 r.
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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

PRZYJMIEMY DO PRACY:

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

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

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
ul. Solidarności 3, 502 855 111

SOKÓŁKA

ul. Wyszyńskiego 2 /UNIKAT/, 504 926 662

Takiej „wyżerki” jeszcze u nas nie było!
Sobotni Festiwal Smaków
ŚWIATA w Sokółce - to była szansa podróży kulinarnej w różne zakamarki globu i zjedzenia innego
niż zwykle posiłku, deseru na deptaku pod kinem „Sokół”. Takiej
„wyżerki” jeszcze u nas nie było!
Można było spróbować kuchni
między innymi: japońskiej, czy
tajskiej, także deserów z ciekłym
azotem. Kusiły pierożki tybetańskie, koreańskie, chińskie... lub
wietnamskie, albo udon z krewetkami, wołowiną lub kurczakiem.
Amatorzy kuchni amerykańskiej
mieli do wyboru burgery wszelkiej maści. Zapytany o wrażenia
smakowe festiwalowicz pan Marcin, odpowiedział: „Żałuję, że nie
mam dwóch żołądków, bo odpadłem już po: szaszłyku, ciabacie,
pierożkach, smażonym bananie,
lemoniadzie, smoothie, lodach i
małym, regionalnym bro...”.

18 sierpnia - Dożynki
Gminne w Suchowoli, 12.00 msza św. w kościele, konkursy,
występ: Exit, Ad Rem i Kalina,
Shantel, dyskoteka;
18 sierpnia - „Było sobie
miasteczko, czyli Krynki Minione” – spacer historyczny, od.
godz. 15:00
24 sierpnia - V Piesza Pielgrzymka śladami ks. Dariusza
Sańko do Różanegostoku – organizator: Fundacja im. ks. Dariusza
Sańko „Życie to miłość”, wyjście
godz. 6:30 Parafia św. Antoniego
w Sokółce
24 sierpnia - Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich
- przy pomniku Marsz. J. Piłsudskiego, początek godz. 15.00
24-25 sierpnia - Powiatowe
Zawody Karpiowe gruntowe - Zalew Sokółka

PAZ/AT

galeria
JEDENKADR

Szukamy
domku!

SIŁOWNIA ZS w Sokółce

czym skorupka za młodu... :)

fot. Agnieszka Sielewicz

ul. A. Mickiewicza 11

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

BędzieSięDziało

Twórz z nami Galerię

Psotka
Jedna z dwójki rodzeństwa. Ma
ok. 2 miesięcy, odrobaczona, zaszczepiona i kuwetkuje.

Wyślij swoją fotografię
o dowolnej tematyce
redakcja@infosokolka.pl

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE
W SOKÓŁCE

Sala wyposażona w profesjonalny zestaw do ćwiczeń siłowych i aerobowych / Abonament miesięczny (70 zł),
dostępny po wpłacie na konto SOSW w Sokółce: Bank
Spółdzielczy w Sokółce 07 80 93 0000 0013 90 74 2000
0030 i okazaniu przy pierwszym wejściu dowodu płatności. Abonament dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 35 zł. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
– wchodzą za darmo.
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tel. 574 861 857
Pako

Ma ok. 4 miesięcy, odrobaczony,
zaszczepiony, kuwetkuje
Fundacja Vita Canis

W sprawie adopcji: 606 782 474.
www.facebook.com/
wolontariuszesokolka/
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