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Radość spotkania z bajką w Bibliotece
Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz
z całym zespołem oraz Teatrem
Edukacji i Profilaktyki MASKA
po raz kolejny (20.08.) zaprosił
do świata „Opowieści z teczki
profesora Książeczki”. Ta niepozorna teczuszka kryła w sobie,
jak się okazało, mnóstwo bajek i
pomysłów na wspaniałą zabawę.
Emocji nie brakowało do końca przedstawienia, tym bardziej,
że dzieci miały okazję aktywnie
uczestniczyć w przygodach prof.
Książeczki. Z żalem przyszło się
rozstawać z bohaterami przedsta-

wienia, ale myśl, że w bibliotece
na każdego małego czytelnika
czeka całe mnóstwo bajek - przyniosła otuchę. Informuje redakcję
Marta Wojewódzka-Szoda.
Przedstawienie nie było jedyną propozycją przygotowaną
na ten dzień przez organizatorów.
O zasadach bezpieczeństwa w
codziennym życiu przypominała
sierż. Paulina Olechno z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.
Było wspólne powtarzanie zasad
prawidłowego poruszania się na
drodze i wiedzy ze znajomości
znaków drogowych.

W sąsiedztwie Biblioteki
na dzieciaki czekały zabawy ruchowe, plastyczne, czytelnia na
dywanie, tematyczne fotobudki.
Każdy mógł stworzyć swoją własną bajkę na kliszy, czy z użyciem
pacynek, lub wyruszyć w bezpieczną wyprawę po mieście „Samochodzikowo”, a miłym, słodkim akcentem kończącym były
lody - posumowuje bibliotekarka.
Za tydzień (27.08) Biblioteka zaprasza na ostatnie spotkanie z cyklu „Wakacyjna podróż
z biblioteką”, tym razem przy ra-

dosnych dźwiękach zespołu muzycznego GAŁGAN.
Spotkania ph. „Wakacyjna
podróż z biblioteką” były dofinansowane ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz dzięki
sponsorom indywidualnym: Bank
Spółdzielczy w Sokółce, MPEC w
Sokółce, „Kolorowy Dom” PUH
Henryk Mosiejko, Servire Adam
Kozłowski, Luxbet I.iM. Zabłoccy s.c., Biuro „Beta” Bartłomiej
Jankowski, Zakład Fryzjerski
Anna Horczak, FPH U Matczaka
Krzysztof Matczak, Gabinet Me-

dycyny 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, Polski Dom
Rodzinny SERCE.

Umowa - most przez rz. Słoja
Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra
Rećko oraz Dyrektora PZD Grzegorza Pula zawarł umowę z firmą STRABAG Sp. z.o.o. reprezentowaną przez Dyrektora Artura Krasowskiego,
której przedmiotem jest rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Słoja w
miejscowości Nowinka w ciągu drogi powiatowej nr 1290B do drogi 674
– Słójka – Nowinka – droga nr 1289B. P.Białomyzy
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Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodziny w Ramach
Projektu „Wspieramy Rodziny Zastępcze i Osoby
Usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”
Dobiegło końca PORADNICTWO PEDAGOGICZNE (fot.) w I Edycji działania
Specjalistycznego Punktu Wsparcia Rodziny
w ramach realizowanego projektu pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W Ramach Osi
Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych
Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
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
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seria:

DawnaSokólszczyzna

Nowowola
(gm. Janów)

Jest to najwcześniej zasiedlona miejscowość w granicach
obecnej gminy janowskiej. Należy do katolickiej parafii sokolańskiej i parafii prawosławnej w
Sokółce. Jej nazwę wymieniono
w korycińskiej księdze metryk
ślubnych w 1670 roku.
W 1639 roku, na terenie
obecnej Nowowoli, istniała wieś
- osoka Krasny Dub, użytkująca 15 włók gruntu. Osokę tę
zasiedlało 29 osoczników - w
większości unitów. Od początku swego istnienia do połowy
XIX wieku wieś przynależała
do parafii greckiej w Kuźnicy,
gdyż cerkiew w Sokółce powstała dopiero w XIX wieku. Jeszcze
wizytacja z 1804 roku wymienia
Nowowolę w parafii kuźnickiej.
Cześć gruntów wsi została
nadana przez króla w dożywocie szlachcie. Stąd powstał tu
zapewne dwór, który w XVIII
wieku przejął skarb państwa. W
zbiorach moskiewskich zachował się przywilej na dożywocie
w Nowowoli.
„Oznajmujemy tym listem
przywilejem naszym, komu o

tym wiedzieć należy, iż mając w
świeżej pamięci wojenne zsługi urodzonego Stanisława Sulistrowskiego, majora naszego
pozwoliliśmy mu i tym przywilejem naszym pozwalamy onemu samemu i małżonce jego, aby
mogli z prawa dożywotniego na
włók 5 w Leśnictwie Kuźnickim
we wsi Nowejwoli leżące sobie
służącego zrzec się, ustąpić i wlewek prawny na osoby urodzonego Marcina Kurniewicza i Zofii
Ordzianki małżonków uczynić.
Mocą którego wlewku prawnego
legitime w sądzie należytym uczynionego, a powagą teraźniejszego

opr. Grzegorz Ryżewski*
konsensu naszego mają i wolni
będą pomienieni urodzeni Marcin Kurniewicz i Zofia Ordzianka
małżonkowie przerzeczone włóki
pięć we wsi Nowejwoli z poddanymi i z ich powinnościami, z
gruntami oromemi i nieoromemi, lasami i ze wszystkiemi in genere et specie przynależnościami
i przyległościami , nic z nich nie
wyjmując ani wyłączając, ale jako
się z dawna w swoich granicach,
miedzach i obchodach miały i
dotąd w dzierżeniu i używaniu
przeszłych antecesorów były na
się objąwszy one spokojnie trzymać, używać, i wszelkich stamtąd

sobie pożytków aż do ostatniego
żywota swego kresu albo która
z nich osobą dłużej żyć będzie
wynajdować, płacąc na nam do
skarbu naszego z tych włók czynsz
pieniędzy podług pośledniejszej
ustawy rewizorskiej, a nad to żadnej nam nie pełniąc powinności.
Na co dla lepszej wiary ręką się
naszą podpisawszy pieczęć WKL
przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w
Grodnie dnia XX miesiąca February Roku Pańskiego MDCXCIII [
20 II 1693 ] panowania naszego
XIX roku. Jan król”.
W 1784 roku proboszcz
sokolański zapisał: „Nowowola
wieś królewska na zachód letni
trzy ćwierci mile. Tamże ode wsi
dwór, czyli klucz JKM o 500 circiter kroków w tymże położeniu”.
Nowowola – w 1789 r. wieś klucza
nowowolskiego, gdzie naliczono
67 dymów i 283 osoby. Dwór nowowolski składał się z 2 dymów,
a w skład klucza nowowolskiego
w 1789 r. wchodziły: Nowowola,
Trzcianka, Pohanica, Marchelówka, Budne, Krasno, uroczysko Kamienna Dolina, uroczysko
Ogilbowszczyzna.
W końcu XVIII wieku był tu
dwór kluczowy, do którego należało kilka wiosek. Zabudowania
dworskie składały się z oficyny
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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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Agnieszka z sokólskiego „Rolnika” oraz Martyna,
Małgosia, Marta i Wiktoria z
Technikum Handlowego w Suchowoli rozpoczęły Kurs Dekoratorski i aranżacji wnętrz,
witryn sklepów, kawiarni, restauracji i innych lokali użytkowych w ramach proj. „Kompetentni i wykwalifikowani”.
O to, czego dotyczą warsztaty - zapytaliśmy prowadzącą
panią Monikę, która ma własną
pracownię florystyczno-dekoratorską i na co dzień zajmuje
się florystyką.
„Podczas
warsztatów
będziemy poruszać tematy
aranżacji i dekoracji wnętrz.
Będziemy robiły dodatki w różnym stylu. Wspólnie będziemy
wybierać rodzaje dekoracji.
Będziemy także ozdabiać doniczki. Będziemy rozmawiały
o tym: co pasuje do siebie, a

co nie, jak w prosty, tani sposób
można coś udekorować na własny
użytek lub dla klienta. Dekoratorstwo będzie dotyczyło wystroju i
aranżacji wnętrz mieszkalnych,
ale też witryn sklepowych, klubów, kawiarni, wnętrz hotelowych. Poruszymy też temat - jak
ulokować produkt aby lepiej się
sprzedawał.

Według Pani takie kursy mogą być
przydatne młodzieży?
Myślę, że tak ponieważ rozwijają wyobraźnię, pozwalają poznać pewne techniki i zasady np.
doboru kolorów czy łączenia materiałów, faktur ze sobą.
Czy ma Pani już plan na te 6 spotkań?

mieszkalnej, drewnianej na podmurowaniu, krytej gontem,
murowanego sklepu, drewnianego budynku folwarcznego
krytego tarcicami, gumien pobocznych, stajni z wozownią,
chlewków, sklepu na warzywo,
browaru. Do dworu należały
też zabudowania folwarczne w
Awulsie Majewskim, gdzie był
też budynek mieszkalny i liczne
zabudowania gospodarcze.
We wsi istniała karczma
wjezdna pokryta słomą.
W 1866 r. było tu 65 dymów. W okresie międzywojennym istniała tu szkoła powszechna. We wsi znajduje się
urokliwie położony cmentarz
prawosławny z murowaną kaplicą. W 1908 roku erygowano
tu parafię prawosławną i 20 października tego roku poświęcono
założony cmentarz oraz oddano
do użytku drewnianą cerkiew. W
roku 1946 piękna, o 4 kopułach,
drewniana cerkiew prawosławnej parafii nowowolskiej została
spalona. Wysiłkiem wiernych
w 1975 r. pobudowano kaplicę
cmentarną, która służy wiernym
w czasie rocznych świąt i pogrzebów.			
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

Oczywiście, będzie trochę
teorii i trochę praktyki, postaramy połączyć się jedno z drugim.
Na kolejnych zajęciach będziemy
planować wystrój witryny sklepowej. Każda z dziewczyn dostanie
zadanie z innej dziedziny handlowej (buty, torebki, sukienki…)
Zaczniemy wspólnie, a później
każda będzie starała się narysować i zaprojektować jak przedstawić dany model produktu żeby
zwrócił uwagę klienta i żeby lepiej
się sprzedawał.
Dziewczęta, czy ten kurs jest uzupełnieniem wiedzy, którą zdobywacie w szkole?
Marta: Tak, bo jesteśmy z
technikum handlowego i jeśli będziemy chciały otworzyć swoją
działalność, to wiedza i umiejętności zdobyte na kursie ułatwią
nam to. Pomogą np. w zagospodarowaniu przestrzeni.
Są wakacje, mogłyście jeszcze korzystać z wolnego czasu, dlaczego
decydowałyście się na kurs?
Ciekawość, chęć rozwoju,
możliwość spróbowania czegoś
nowego… może to się kiedyś w
życiu przyda.
P.A. Zalewska

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

„Wiążę przyszłość z kursem, który wybrałem.”

W ostatnim czasie w Starostwie Powiatowym w Sokółce
członkowie Zarządu Powiatu Sokólskiego podpisali kolejne umowy
z uczestnikami projektu o przyznanie „Bonów na Szkolenia”. Projekt
nie traci popularności wśród młodych ludzi, ale nie tylko młodych,
głównie dzięki możliwości dofinansowania wybranego kursu.
Kursy, na które aplikowali
podpisujący umowę. to: Język angielski na poziomie B1 - kurs indywidualny; Operator obrabiarek
sterowanych numerycznie CNC
– kurs umiejętności zawodowych
M.19_4; Prawo jazdy kat. C, C+E,
D, ADR-P, ADR-C, nalewaki, kwalifikacja wstępna przyśpieszona w
zakresie prawa jazdy kat. D, D1,
D+E, D1+E, (badania, opłata za
pierwsze egzaminy); Prawo jazdy
kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna
przyśpieszona w zakresie kat. C,
C1, C+E, C1+E (badania, opłata za
pierwsze egzaminy), kurs ADR –
przewóz towarów niebezpiecznych
(podstawowy wszystkich klas i spe-

09/45
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cjalistyczny w cysternach) oraz kurs
na koparko-ładowarkę.
Udało nam się porozmawiać z
przystępującymi do projektu.
Gdzie znalazł Pan informację o „Bonach na Szkolenia”?
Pan Rafał: O „Bonach” dowiedziałem się od mojego brata, który także
brał w nich udział i postanowiłem
sam spróbować.
A co skłoniło Pana do tej próby?
Głównie możliwość rozwoju oraz
podniesienia kwalifikacji zawodowych. Wiążę również przyszłość z
kursem, który wybrałem.
Poleciłby Pan innym podjęcie próby
udziału?
Zdecydowanie tak. Według mnie,
to świetna inicjatywa.
Pan Wojciech zdecydował się
na Kurs na koparko-ładowarki.
Jakie ma Pan oczekiwania co do tych
zajęć?

Zajęcia będą trwały około 3 tygodnie. Chciałbym zmienić swoją
pozycję zawodową i „wskoczyć na
wyższy level” zarobków. No, i oczywiście - chodzi o samorozwój.
Trzy tygodnie teoretycznie – dużo
czasu i mało czasu. Jak Pan myśli,
można się w takim czasie czegoś nauczyć?
Myślę, że tak. Tym bardziej, że zajęcia będą zarówno teoretyczne jak
i praktycznie (w sobotę, na żwirowni w Sokółce). Na pewno nas „nie
wypuszczą” nieprzygotowanych do
pracy. Zajęcia teoretyczne będą w
Białymstoku, ale akurat mi to odpowiada, ponieważ i tak codziennie
tam jestem.
Miał Pan jakieś wcześniejsze doświadczenie z takimi dużymi maszynami?
Raczej nie, od 19. roku życia jestem
przedstawicielem handlowym, ale
chyba potrzebuję, jakiejś zmiany w
życiu, dlatego podjąłem taką decyzję. opr. K.Galej, P.Białomyzy

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

Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Bożena Jolanta Jelska-Jaroś
startuje w wyborach do Sejmu z poz. 16.

Tą konferencją inaugurujemy kampanię wyborczą, zarówno
do Sejmu, jak i Senatu, a przede
wszystkim chcielibyśmy zaprezentować naszych kandydatów z powiatu - tymi słowami rozpoczął
gospodarz spotkania Starosta So-

kólski Piotr Rećko, szef struktur
powiatowych PiS.
Bożena Jolanta Jelska-Jaroś,
Wicestarosta Powiatu Sokólskiego, która startuje do Sejmu z 16.
miejsca na liście - to jedyny kandydat Prawa i Sprawiedliwości

z Powiatu Sokólskiego, jedyny
aktywny rolnik, który kandyduje do Sejmu. To bardzo istotne z
punktu widzenia rolników. Pani
Jelska-Jaroś oprócz tego, że reprezentuje nasz samorząd, jest także
społecznikiem, działaczem rolniczym, zabiegającym o interesy rolników. Jesteśmy murem za Bożeną,
za tym by weszła do parlamentu,
żebyśmy mieli dobrego reprezentanta! - kontynuował Starosta.
Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś podziękowała za wparcie i sympatię, które otrzymuje od
rodziny, przyjaciół, znajomych,
rolników i młodzieży. Podkreśliła, że jest jedynym Wicestarostą
w województwie, który swoje
obowiązki pełni nieetatowo.
Wieś jest bardzo ważna,
polskość wyrosła ze wsi, wieś jest
ostoją wszelkich wartości, najważniejszych w tym kraju, które
powinny dominować. Jaka będzie
wieś polska, tak bogate będzie miasto. Na terenie powiatu sokólskiego
większość przedsiębiorstw, które
funkcjonują to przedsiębiorstwa
rolno-przetwórcze. - mówiła Jelska-Jaroś.

Nasza polska,
zdrowa żywność to będzie moje hasło
przewodnie.
Chcę jako poseł promować
polską oraz zdrową żywność. Będę
zachęcać Polaków do częstego
sięgania po nią. W naszym kraju
potrzebna jest agencja, która będzie badała jakość i zapewniała
bezpieczeństwo żywnościowe. Doświadczenie z Sejmem mam, od 6
lat wyjeżdżam na sejmowe komi-

Będę reprezentować
interesy przedsiębiorców i mieszkańców
naszego powiatu
w różnych dziedzinach.
sje rolnictwa. Obiecałam sobie, że
następnym razem wrócę na taką
komisję już jako poseł. Mogę nie
znać się na wszystkim, ale jestem
w stanie nauczyć się wszystkiego.
- kontynuowała kandydatka na
posła.
Poparcie kandydatka otrzymała również od Przewodniczącego Rady Powiatowej w
Podlaskiej Izbie Rolniczej i Wiceprezesa Zarządu tej instytucji w
Województwie Podlaskim Marka
Siniło.

Pani Bożena bardzo dobrze
zna tematy rolnicze. PIR wspiera
swoich rolników, tym bardziej delegatów, kandydujących do Sejmu.
- powiedział Przewodniczący.
Kandydatem partii rządzącej do Senatu w Województwie
Podlaskim jest Wiceprzewodniczący Rady Miasta Białegostoku
Mariusz Gromko. Przedsiębiorca
i samorządowiec – nasz, dobry
reprezentant! - mówił o nim Starosta Sokólski.
Doświadczenie, które mam
chciałbym przełożyć na pracę w
parlamencie. Będę zabiegał o wasze sprawy, bo wiem, że rządy PiS
- to dobry czas dla Polski. Takimi
słowami do zebranych zwrócił się
Gromko.
Będziemy przede wszystkim
rozmawiać z ludźmi. Naszym celem jest zdobycie 11 mandatów
do Sejmu, jest to jak najbardziej
realne. Bardzo ważna jest dobra
współpraca z przedstawicielami
rządu w terenie, z wojewodą, z
senatorami, dzięki temu mamy
środki na rozwój naszych małych
ojczyzn. To jest nasz czas, chcemy
go wykorzystać. Wiadukt już się
buduje. Teraz jest czas, aby ktoś
dopilnował obwodnicy i zadbał o
rozwój S19. Bożena Jelska Jaroś i
Mariusz Gromko - to oni tego dopilnują. Są to ludzie bardzo aktywni, którzy rozumieją przedsiębiorców, rolników oraz zwykłych ludzi
- podsumował Starosta. AS/AT

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Było sobie miasteczko...
Ostatni w tym sezonie spacer historyczny zorganizowany
przez Cecylię Bach-Szczawińską (18 sierpnia) ph. „Było sobie
miasteczko, czyli Krynki Minione” prowadził śladami kryńskich
Żydów, którzy je tworzyli wespół
ze swoimi chrześcijańskimi sąsiadami. Przewodniczka, jak zwykle, ciekawie opowiadała licznej
grupie zainteresowanych o Krynkach minionych, czyli o przedwojennym miasteczku, żydowskim
sztetlu i o świecie, którego już nie
ma.
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Tego lata amatorzy historii spotkali się pięciokrotnie na
spacerach tematycznych, kórych
cykl pt. „Jak Krynki miastem zostały” był także okazją uczczenia
450-lecia nadania miastu praw
miejskich magdeburskich. 		
		 W lipcu spacerowicze
odwiedzili świątynie i synagogi
i wysłuchali opowieści o „Krynkach wyznaniowych.” Patronem
wszystkich spotkań z historią w
tle był Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.
Opr. AT, fot. Grażyna Rogala

23 sierpnia 2019 r.

5

„Z piersi młodej się wyrwało...”
Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego w Sokółce
miały znakomitą oprawę muzyczną, dzięki zaproszonemu
specjalnie na tę okazję chórowi
„Grodzieńskie Słowiki” z Grodna
pod kierownictwem Alicji Binert.
Dziewczęta zachwyciły wysokim artystycznym poziomem i
wzruszyły niejednego uczestnika
uroczystości, kiedy wyśpiewały
„Rotę”, „Serce w plecaku”, czy w
„W krwawem polu srebrne ptaszę”.

Rozmowa z Alicją Binert - kierownik artystyczną
Polskiego Zespołu „Grodzieńskie Słowiki” z Grodna
towuję coś dla Opery, wtedy nie
patrzę, na wiek – tylko na możliwości i umiejętności.
Muzyka to Pani praca, pasja,
życie...
Owszem, w Szkole Muzycznej w Grodnie pracowałam
od 1968 do 2015 roku (47 lat)
jako pedagog gry na fortepianie i
chórmistrz. Obecnie z młodzieżą,
dziećmi i dorosłymi pracuję społecznie, prowadzę próby, zajęcia
indywidualne, w grupach. Pracuję także jako nauczyciel, tylko
bez etatu. Ta praca daje mi siły i
natchnienie.

Bezpośrednio po koncercie
udało nam się porozmawiać z panią Alicją Binert, prowdzącą zespół i jednocześnie jego współzałożycielką. (fot.)
Pani Profesor, po pierwsze
bardzo gratulujemy udanego występu i dziękujemy za cudowny,
wzruszający koncert. Widziałam,
że wzbudził wśród słuchających
wielkie emocje, i sama je potwierdzam. Proszę nam powiedzieć, od
kiedy istnieje Chór „Grodzieńskie
Słowiki” ?
Chór założony został 29 lat
temu, jest częścią zespołu, który
założyliśmy wspólnie z mężem
śp. Andrzejem Binertem. Był on
wybitnym muzykiem.
To za rok piękna rocznica...
Tak, za rok będziemy obchodzić 30-lecie, jeśli dożyję.
(śmiech)
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To ja zespołowi już dziś życzę
wszelkiej pomyślności, a Pani Profesor - doskonałej formy i zdrowia.
Proszę nam opowiedzieć o
członkiniach chóru. Czy to wyłącznie młode osoby?
To uczennice różnych szkół,

ale nie polskich – języka polskiego uczą się wyłącznie chodząc na
chór, nie uczestniczą w żadnych
kursach. Robią to same z siebie
i dla siebie. W większości są to
młode osoby, ale jest też kilka
starszych. Jeśli jednak przygo-

Skąd czerpie Pani pomysły na repertuar?
Sama szukam repertuaru
i za niego odpowiadam. Jestem
pedagogiem muzycznym od bardzo wielu lat. Jeśli chodzi o polski
repertuar, to także szukam sama,
mam dużo znajomych muzyków
– oni również pomagają, dostaję nuty albo pożyczam, radzę się
także innych.

Gdzie dotąd można było
usłyszeć „Grodzieńskie Słowiki”?
W ciągu tych prawie 30 lat
chór koncertował w Niemczech,
w Anglii, ale najwięcej koncertów
daliśmy w Polsce, na Białorusi też
koncertujemy. Współpracujemy z
solistami Teatru Wielkiego Opery
Narodowej w Warszawie. Wystawialiśmy trzykrotnie „Widma”
Stanisława Moniuszki jako spektakl operowy w Grodnie i Mińsku. To bardzo trudny materiał,
trzeba było się bardzo poważnie i
solidnie przygotować, ale się udało!
Wielkie gratulacje!
Dziękuję, wyznaję zasadę: że
jak pracować, to pracować! Dwa
dni temu wróciliśmy z Białegostoku, tam byliśmy na warsztatach
muzycznych. Bardzo intensywnie
chór pracował, także z solistą Teatru Wielkiego Opery Narodowej
w Warszawie, przyjacielem chóru
– Robertem Dymowskim. Następnego dnia był wspólny koncert w kościele – dla moich dzieci
to bardzo wielkie wydarzenie i
zaszczyt – praca z prawdziwymi
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fachowcami. Smutne jest tylko to,
że niestety, mamy kłopoty z wyjazdami, czasem nie dostajemy
zgody na przyjazd do Polski, tak
jak byśmy robili coś złego tymi
koncertami, a przecież zajmujemy się wyłącznie muzyką i kulturą. Propagujemy kulturę polską
bo jesteśmy Polakami i mamy takie prawo, i chcemy to robić.
Po dzisiejszym koncercie, wydaje mi się, że te występy w Polsce
są wyjątkowo ciepło i serdecznie
przyjmowane? Publiczność niemal
zamierała zasłuchana i wzruszona.
To prawda, to wyjątkowe
koncerty, my też się wzruszamy,
to dla nas także wyjątkowe chwile.
Serdecznie dziękuję za rozmowę i zapraszamy Chór ponownie do nas.
opr. A. Tumiel
***
Polski Dziecięcy Zespół „Grodzieńskie Słowiki” powstał jednocześnie z pierwszymi polskimi organizacjami na Białorusi. Założyli
go w 1990 r. pedagodzy Grodzieńskiej Szkoły Muzycznej Alicja i Andrzej Binertowie. W repertuarze
zespołu są liczne pieśni polskie o
tematyce patriotycznej, wojennej,
religijnej i utwory muzyki klasycznej m.in. Chopina, Moniuszki,
Haydna, Beethovena oraz pieśni w
językach mniejszości narodowych,
zamieszkałych obecnie na Grodzieńszczyźnie (białoruskie, rosyjskie, niemieckie, jidysz). W ciągu
29 lat swojej działalności „Grodzieńskie Słowiki” brały udział we
wszystkich najważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych Konsulatu Generalnego RP w Grodnie,
Związku Polaków na Białorusi,
Polskiej Macierzy Szkolnej oraz
uroczystościach kościelnych.
Źródło: http://pmsgrodno.org
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OSP Zubrzyca Wielka ma nową motopompę
16 sierpnia był ważnym
dniem dla druhów z Ochotniczej
Straży Pożarnej Zubrzyca Wielka.
Tego dnia, przed remizą uroczyście przekazano motopompę do
czystej wody, która pomoże w
zwiększyć możliwości operacyjno-technicznych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz
podnieść skuteczność ratowania
mienia podczas pożarów i innych
miejscowych zagrożeń.
W uroczystości uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z
małżonką, Wicestarosta Bożena
Jolanta Jelska-Jaroś, nadbrygadier Jarosław Wendt Podlaski
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Generał
brygady Grzegorz Biziuk Komendant Podlaskiego Oddziału Straży
Granicznej, Komendant Powiato-

wy Państwowej Straży Pożarnej
w Sokółce st. bryg. Dariusz Wojtecki, Wójt Gminy Szudziałowo
Tadeusz Tokarewicz, ksiądz Wojciech Dąbrowski, Strażacy OSP
Zubrzyca Wielka oraz mieszkańcy.
„Byliśmy tutaj w lutym i właśnie wtedy dowiedzieliśmy się,
że brakuje w Zubrzycy Wielkiej
tego ważnego sprzętu, jakim jest
motopompa, niedużego jak widać, ale mającego swoją cenę, bo
koszt tego urządzenia to 40.000
zł. Strażacy bardzo potrzebują tej
motopompy, jednak jest ona na
tyle droga, że sami nie są w stanie
jej zakupić. Pompa posiada dużą
wydajność i jest bardzo potrzebna
w działaniach ratowniczo-gaśniczych wszystkim jednostkom w
kraju, w tym przypadku Zubrzycy Wielkiej. Poza działaniami na
rzecz bezpieczeństwa obywateli,

nasi druhowie z Zubrzycy Wielkiej, potrafią też wygrywać w
niełatwych zawodach. Zdobyli
1. miejsce w zawodach pożarniczych w Województwie Podlaskim i jadą na zawody krajowe.
Mam nadzieję, że Polska o was
tam usłyszy, tego Wam życzę. W
Województwie Podlaskim mamy
kilkaset jednostek, a wy jesteście
pierwsi. Jeszcze raz wam tego gratuluję. Bądźcie sprawni, bądźcie
zawsze jak dotąd, pełni empatii,
ofiarni, nieście pomoc ludziom
w myśl waszego pięknego hasła
Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Mówił Wiceminister Zieliński.
Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie Aktu Przekazania oraz poświęcenie nowej
motopompy przez księdza Wojciecha Dąbrowskiego.

Głos również zabrała Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś
(fot.). „Chciałabym dodać, że jako
Zarząd Powiatu, również bardzo
się staramy wspierać jednostki pożarnicze. Panie Ministrze,
wyrazy szacunku dla Pana, za
to, że możemy mieć w Zubrzycy
Wielkiej sprzęt, który zwiększy
sprawność działania strażaków.
Wam druhowie bardzo gratuluję!
Spotykam się z wami, już kilka lat,
najczęściej podczas zawodów, jestem dumna, ze znajomości z tak
wybitnymi strażakami. W waszej wsi, bywałam bardzo często,
mieszkają tu bardzo dobrzy rolnicy od pokoleń, łączą nas przyjaźnie. Dziękuję Wam Druhowie!
Życzę powodzenia na krajowych
zawodach pożarniczych”.
Uroczystość
zakończono
złożeniem meldunku Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz pamiątkowym
zdjęciem.
Oprac. A. Sielewicz

23 sierpnia 2019 r.

7

Dąbrowa Białostocka
Nagroda za wieniec dożynkowy

DOBRE STRONY POWIATU
VIII Jarmark Dąbrowski
Podczas trwania VIII Jarmarku Dąbrowskiego, towarzyszącemu Regionalnej Wystawie Koni,
można było zaopatrzyć się w regionalne przysmaki: wędliny, sery, pieczywo, miody...Wybór był tak
duży, że trudno było podjąć decyzję, który produkt
lokalny wybrać. Odwiedzający dąbrowską targowicę 15 sierpnia mogli wybierać również wśród
innych artykułów wystawionych na straganach:
rękodziele, roślinach ozdobnych, biżuterii, czy zabawkach dla najmłodszych.
mat. P.A.Zalewska

Ministerstwo Sportu i Turystki ogłosiło wyniki naboru 2.
edycji Programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019.
Wpłynęły 843 wnioski, z czego
pozytywnie zaopiniowano 803.
Wśród podmiotów, które
uzyskały pozytywną opinię znalazł się również Powiat Sokólski
(pozycja 565 na liście), który na
swój projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 124 100 zł.
W ramach umowy wybudowane
zostaną 3 Otwarte Strefy Aktywności w postaci siłowni plenerowych ze strefami relaksu (w tym,

BĘDĄ NOWE MIEJSCA REKREACJI

w 2 lokalizacjach powstaną dodatkowo place zabaw dla dzieci)
oraz zagospodarowaniem zieleni,
w sąsiedztwie sokólskich szkół,

dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski i bloku
mieszkalnym przy ul. Sikorskiego
w Sokółce.
Całkowity koszt realizacji
projektu wyniesie 248 300 zł.
fot. www.osa-strefyaktywnosci.pl/

Wystąpi Evgen Malinowski - syberyjski bard
W sokólskim kinie 19 września wystąpi z koncertem Evgen
Malinowski - syberyjski bard. Bilety (20 zł) są już dostępne w kasie
kina.
Malinowski to aktor filmowy
i teatralny, reżyser, muzyk, charyzmatyczny pieśniarz, twórca Międzynarodowego Festiwalu Pieśni i
Poezji Włodzimierza Wysockiego.
Pieśniarz w repertuarze ma
utwory m.in. Wysockiego, Okudżawy, Rozenbauma, Dolskiego.
Artysta śpiewa po rosyjsku i po
polsku, akompaniując sobie na
gitarze akustycznej. Komentarze
w języku polskim, poprzedzające
każdy utwór, stanowią nieodłączny element jego koncertów. Każdy
recital Malinowskiego to niezapo-

Bezpłatna mammografia, sprawdź kiedy w Twojej gminie

Masz 50-69 lat i przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywałaś
mammografii zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne
w ramach NFZ. Panie w wieku
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40-49 lat oraz powyżej 69. roku
życia mogą przebadać się odpłatnie. Koszt 60 zł (cena regularna
to 80 zł). Badanie wykonasz w
mammobusie: 2 września SOKÓŁKA, za Urzędem Miasta, pl.
Kościuszki 1; 3 września (wtorek)
DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA,
pl. przy kinie, ul. Kunawina 1; 4

września (środa) SUCHOWOLA,
przy Przychodni, ul. Goniądzka
21; 5 września (czwartek) SIDRA,
przy Urzędzie Gminy, ul. Rynek 5;
6 września (piątek) JANÓW, przy
OSP, ul. Torfimowska; 9 września (poniedziałek) KRYNKI,
przy ZGK, ul. 1 Maja 9, 10 września (wtorek) KORYCIN, przy

Urzędzie Gminy, ul. Knyszyńska
2A; 11 września (środa) NOWY
DWÓR, przy SP, ul. Kolejowa
2; 12 września (czwartek) SZUDZIAŁOWO, przy SP, ul. Szkolna
1.
Zapisz się na mammografię
telefonicznie: 42 254 64 10; 517
544 004 lub na stronie www.medi-

mniany wieczór naznaczony odrobiną
filozoficznej zadumy, ale niepozbawiony także nutki
ironii.
Źródło: SOK

ca.org.pl. Do rejestracji przygotuj
nr PESEL oraz nr telefonu.
„Łączy Nas Kobiecość” to 8.
edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi. Weź udział
w akcji i wykonaj badanie mammograficzne, a otrzymasz prezent
- kosmetyk. Więcej informacji o
akcji na stronach: www.laczynaskobiecosc.pl, www.medica.org.
pl oraz na profilu „Łączy Nas Kobiecość” na Facebooku.
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# Akcja termomodernizacja (szczegóły)
Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Członkiem Zarządu
Jerzym Białomyzym podpisali
umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

powiatu może spaść nawet o 400
ton na rok. Koszt projektu to 7,7
milionów złotych, z czego kwota
dofinansowania to 5,8 mln zł. Starosta Sokólski w swoim wystąpie-

Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze
mieszkaniowym i budynkach uży-

zacja instalacji c.o, montaż baterii
fotowoltaicznej.
W trakcie modernizacji budynku Zespołu Szkół w Suchowoli planowane są: docieplenie ścian
zewnętrznych, wymiana pokrycia
dachowego wraz z dociepleniem,
docieplenie fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
modernizacja instalacji odgromowej, modernizacja instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji
c.o, montaż baterii fotowoltaicznej. Przy modernizacji budynku
starej synagogi (ZS w Suchowoli)
planowane są: docieplenie ścian
zewnętrznych, wymiana pokrycia
dachowego, stropu wraz z dociepleniem, docieplenie fundamentów i cokołu, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji odgromowej, modernizacja instalacji elektrycznej,
modernizacja instalacji c.o, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, roboty rozbiórkowe
i fundamentowe, wykonanie po-

sadzek, modernizacja wentylacji i
kominów.
Modernizacja bloku mieszkalnego w Sokółce (przy SP
ZOZ) zakłada: docieplenie ścian
zewnętrznych, wymiana pokrycia
dachowego wraz z dociepleniem
stropodachu, docieplenie fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja
instalacji odgromowej, modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem podzielników ciepła, modernizacja instalacji c.w.u, montaż
baterii fotowoltaicznej.
Przy modernizacji budynku
położonego na działce geodezyjnej o nr 3343/1 w Sokółce przewidziane są: docieplenie ścian
zewnętrznych, wymiana pokrycia
dachowego wraz z dociepleniem,
docieplenie fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji odgromowej, modernizacja instalacji
c.o., montaż baterii fotowoltaicznej.

Uwaga przedsiębiorcy i samorządy
w Białymstoku dotyczącą głębokiej termomodernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej
w powiecie sokólskim: Zespołu
Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół
w Suchowoli (w tym budynku
starej synagogi), budynku administracyjno-biurowego w Sokółce
i bloku mieszkalnego w Sokółce.
Marszałek Województwa Artur
Kosicki oraz Członek Zarządu
Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos wręczyli samorządowcom symboliczne czeki na
realizację w/w projektów. Dzięki
zaoszczędzonej energii emisja
gazów cieplarnianych na terenie

Natura nie
znosi próżni
- Zamknij, przeciąg!
Odchyliłem kieszeń jeszcze bardziej.
- Wyłaź stąd i zapracuj na swój
chleb z masłem i wszystkim.
Jako, że wszystko było jego ulubionym przysmakiem, miniaturowy
kot Baź wysunął łepek ze swojej
kryjówki.
Obaj gapiliśmy się na ogłoszenie
na przystanku autobusowym. Na
stanowisku piątym zadomowił się
łabędź. Przyleciał i uznał piątkę
za swoje terytorium. W ogłoszeniu przestrzegano ludzi, żeby nie
naruszali terenu łabędzia, bo był
agresywny w stosunku do tych co
wkraczali na jego teren.
-I? – spytałem ponuro.
- Gdyby reszta zwierząt wiedziała,
że tak łatwo wam odebrać teren, to
nie byłoby ludzi.
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niu dziękował wszystkim, dzięki
którym inwestycje, tak ważne dla
naszych mieszkańców doczekają
się realizacji, szczególnie Marszałkowi Arturowi Kosickiemu,
Członkowi Zarządu Wiesławie
Burnos oraz Radnemu Sejmiku
Wojewódzkiego Pawłowi Wnukowskiemu.
Przewidywany zakres prac
modernizacyjnych projektu pn.
„Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu
Sokólskiego” realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

prawdziwe

prawdziwk

- I nie byłoby frytek. Co robimy?
Spod piątki odjeżdża nasz autobus.
Baź aż zadrżał na myśl o takim
przerażającym świecie.
- Rzuć mnie w niego, to go zagryzę.
- Nie mam przy sobie majonezu.
- Aaaaa… to odpada – Baź posmutniał.
Szach mat. Jako człowiek nie mogłem wykorzystać prawa natury by
walczyć o teren przystanku, no bo
prawo ludzkie mi tego zabraniało.
Nawet gdybym się nie bronił i łabędź mnie podziobał, dostałbym
mandat za dokarmianie zwierząt.
- A nie możesz go po prostu przepędzić? Bez jedzenia?
- Tak bez motywacji?
- Motywacja to nie jest to samo co
kolacja.
- Dopiero pora śniadania.
- To czemu niedawno zżarłeś pod-

teczności publicznej Poddziałanie
5.3.1 Efektywność energetyczna
w budynkach publicznych w tym
budownictwo komunalne Typ
projektu: Głęboka modernizacja
energetyczna budynków użyteczności publicznej i budownictwa
komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych) zakłada
poniższe zadania.
Przy Modernizacji budynku
Zespołu Szkół w Sokółce planowane są: wymiana pokrycia
dachowego wraz z dociepleniem
stropodachu, modernizacja instalacji elektrycznej, modernizacja
instalacji odgromowej, moderniwieczorek? Wyłaź z tej kieszeni i
czyń to, co czyni natura w takich
sytuacjach…
- O nie, pomocy, człowiek się znęca
nad dzikim, nieświadomym, niewinnym zwierzęciem… - zapiszczał z kieszeni.

Marszałek
Województwa
Podlaskiego Artur Kosicki zaprasza przedsiębiorców i samorządy
powiatu na spotkanie, którego
tematem będzie rozwój naszego
regionu. Będzie ono dotyczyć również naborów o dofinansowania
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Uczestnicy
zostaną poinformowani o tym, z
jakich form pomocy mogą skorzystać w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego – po-

Kamyk

Swój udział należy potwierdzić do 2 września pod adresem:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/
wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/spotkanie-informacyjne-w-sokolce.html

półka z KSIĄŻKAMI
Trzy rodziny, które są zupełnie do siebie niepodobne korzystają
z okazji last minute i wyjezdzają do
Lanzarote.

Wyjąłem najgłodniejszy kłak na
świecie i postawiłem go na ziemi.
- Kupię ci potem paprykarz, teraz
leć.
Mały kotek pogalopował poganiany wizją rybnego przysmaku.
*
Tydzień później ustawiono tabliczkę. Znajdował się na niej kot.
Tabliczka przestrzegała przed wejściem na teren zdziczałego, krwiożerczego kota. Baź w królestwie
zwierząt zaczął odgrywać rolę
cesarza. Pod tablicą, którą ustawił
PKS była miniaturowa tabliczka z
patyczka od lodu: TEREN CESARSTWA BAŹANTYŃSKIEGO

znają kryteria naborów i warunki
otrzymania wsparcia finansowego.
Spotkanie odbędzie się 5
września, o godz. 10.00 w Hotelu
Kalinowskim w Sokółce, przy ul.
Kryńskiej 32.

W chwili gdy za oknem jest szaro,
zimno i ponuro wyjazd na Wyspy
Kanaryjskie wydaje się wspaniałym
pomysłem. Słońce, długie piaszczyste plaże stykające się z błękitem
oceanu, niesamowite zachody słońca. Czego chcieć więcej?
Nie wszystko jest jednak takie piękne jak się wydaje. Poza relaksem pojawia się też czas na otwarcie przed
drugim człowiekiem oraz rozmowę
na trudne tematy.

„Pocztówki”
Agnieszka Lis

Maski powoli zaczynają spadać.
Wydawnictwo Czwarta Strona
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Posiedzenie Zarządu

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego (21
sierpnia) przygotowano projekty uchwał w sprawie: zmiany
budżetu Powiatu na rok 2019 i
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2019-2033 oraz projekt uchwały
nadania statutu SP ZPO w Kryn-

kach. Podjęto uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na: oddanie w
najem lokalu przez SP ZOZ w
Sokółce (NZOZ PRO-MED w
Sokółce) oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego z tytułu
planowanego uzyskania pożyczki
przez SP ZOZ w Sokółce.
Zawarto umowę z SP ZOZ

w Sokółce w sprawie przekazania
dotacji na realizację inwestycji pn.
„Poprawa dostępności do usług
medycznych w obszarze chorób

będących przyczyną dezaktywacji
zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”.
Dokonano analizy sprawozdań z
wykonania planów finansowych
SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w
Dąbrowie Białostockiej i SP ZPO
w Krynkach za I półrocze 2019 r.
Podjęto także uchwały z zakresu oświaty w sprawie: zmiany

Kreatywne Seniorki się rozkręcają...
Za Kreatywnymi Seniorkami kolejne zajęcia warsztatowe w
ramach cyklu spotkań rękodzielniczych finansowanych z projektu FIO Podlaskie Lokalnie. Panie
pracują na pełnych obrotach.
Kontynuują rozpoczęte działania
w różnych formach twórczości
rękodzielniczej. Mają już wiele

ostatecznie zakończonych dzieł,
nad innymi wciąż pracują. Na
jednych z pierwszych warsztatów
wykonywały ozdoby w technice
decoupage. Na kolejnych zajęciach nasze ambitne Seniorki chcą
spróbować tej dziedziny w bardziej profesjonalnym wymiarze,
a mianowicie z wykorzystaniem

papieru ryżowego… Około 16
września, po zakończeniu realizacji projektu „Kreatywne Seniorki
- cykl spotkań rękodzielniczych”,
ich prace będzie można podziwiać
na wystawie w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Patrycja A. Zalewska,

uchwały w sprawie ustalenia na
rok 2019 maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez
uczelnie oraz specjalności i formy
kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowania jest przyznawane, w
szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Sokólski, zmiany uchwały w sprawie opracowania na
rok 2019 planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół i placówek, dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Sokólski, udzielenie
pełnomocnictwa Annie Dorocie
Cilulko - Dyrektor ZSR im. mjr.
H. Dobrzańskiego w Sokółce
do złożenia wniosku i realizacji
Programu pt. „Uczniowie ZSR w
Sokółce mobilni w Europie”. Pozytywnie rozpatrzono wniosek
Dyrektora ZS w Suchowoli o wyrażenie zgody na utworzenie klasy I Technikum w Suchowoli po
szkole podstawowej i I kl. LO po
gimnazjum. Podjęto uchwałę w
sprawie upoważnienia Dyrektora
SOSW im. J.Korczaka w Sokółce
Przedszkole Specjalne w Sokółce
do realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i
dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych przedszkola Specjalnego w Sokółce” z zakresu Typu
Proj. 10, Działania 8.6 Inwestycje
na rzecz rozwoju lokalnego, Oś
Priorytetowa VIII: Infrastruktura
dla usług użyteczności publicznej,
PRO WPO na lata 2014-2020.
Podjęto uchwałę w sprawie
informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze
2019 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnych publicznych za-

kładów opieki zdrowotnej, a także uchwały w sprawie: ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Biał.,
zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019., wyrażenia
zgody na oddanie w najem lokalu
przez SP ZOZ w Sokółce (NZOZ
„VITA” s.c.).
Podczas posiedzenia Zarząd
przyjął informację z otwarcia
ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w
zakresie systemu zabezpieczeń
elektronicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.
Zawarto również porozumienie wstępne w sprawie wspólnej realizacji zadania drogowego
w roku 2019 przez Powiat Sokólski i Nadleśnictwo Krynki.
Następnie pozytywnie rozpatrzono wniosek SKK SOKÓŁ
- Powiat Sokólski ufunduje puchary zawodnikom XXXXVIII
Międzynarodowego Memoriału
im. Stanisława Kirpszy w Sokółce
oraz wniosek MGOK w Dąbrowie
Białostockiej o dofinansowanie
organizacji Dożynek Powiatowych (8 września).
Zarząd podjął uchwałę w
sprawie upoważnienia Dyrektora
PCPR w Sokółce do realizacji zadania publicznego realizowanego
w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem
„Powiat Sokólski Dodaje Mocy
w Działaniu Przeciw Przemocy”
oraz zaciągania zobowiązań wynikających z realizacją ww. projektu.
Patrycja A. Zalewska

Jak odszukać swoich przodków?
Jak się zabrać za poszukiwania swoich przodków dowiadywali się uczestnicy warsztatów genealogicznych ph. „Poszukiwanie
korzeni – poczuj się cząstką historii” (18.08), które poprowadził w
suchowolskim Centrum Trzech
Kultur dr Łukasz Lubicz-Łapiński
- były pracownik białostockiego
oddziału IPN, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Warsztaty były dofinansowane
przez FIO.
Przydatne linki, dzięki którym można rozpocząć przygodę
z poszukiwaniem swoich korzeni:
https://geneteka.genealodzy.pl/,
https://indeksy.projektpodlasie.
pl/, http://www.drzewo-genealogiczne.pl/, https://www.myheritage.pl/
źródło: FB Centrum Trzech Kultur

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

23 sierpnia 2019 r.

INFO Sokółka nr 166

REKLAMA

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

Regaty Żeglarskie na Jeziorze Ełckim
10-11 sierpnia odbywały się
Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Ełckiego. Żeglarze zajechali na
plażę miejską, na której witali się
jakby, nie widzieli się latami (uściski, przytulaski), choć minęło od
ostatniego spotkania raptem parę
tygodni. Wodowanie łódek i płyniemy do portu Sportowych Pasji.
Na starcie ustawiło się 11 Omeg.
Nasz klub reprezentowały dwie
załogi. Temperatura nieprzekraczająca 20 stopni. Mimo to, na
wodzie gorąca atmosfera. Wiatr
słaby od 1 do 2 w skali Beauforta.
Pierwszego dnia udało się przeprowadzić 3 wyścigi. Wieczorem
organizatorzy wspaniale nas ugościli - wspaniałą kolacją żeglarską
nad brzegiem Jeziora Ełckiego.
Przyjaciele z Klubu Żeglarskiego
„Kamena” pięknie przygrywali na
gitarze i śpiewali szanty.
Niedziela rozpoczęła się pochmurnie. Straszył nas deszcz,
którego faktycznie nie było. O
10.00 było już słonecznie. Start

trochę się przeciągnął, ponieważ
musieliśmy poczekać na wiatr.
Wreszcie udało się przeprowadzić 3 wyścigi. Kierunek wiatru
zmienił się o 180 stopni i przybrał
na sile w porywach do 3 w skali
Beauforta. Zacięta walka do ostatniego wyścigu.
Wyniki przedstawiają się
następująco: A-037 Wojciech
Dziurdź, Katarzyna Czarniecka,
Adam Dziurdź - 3. miejsce; „Biała Perła” - Piotr Kułak, Karolina
Bronowicz, Daniel Wadejko - 6.
miejsce.
Ostatnim punktem regat
było uroczyste wręczenie nagród.
Wszystkich uczestnikom oraz
zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy bardzo braci
żeglarskiej z Ełku za gościnę i
wspaniałą imprezę.
Połowa zmagań Podlaskiej
Ligi Żeglarskiej 2019 za nami. Do
końca sezonu już co tydzień będziemy spotykać się na zawodach!
Do zobaczenia! AHOJ!
KŻ Żagiel

BędzieSięDziało
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
Padewskiego w Sokółce

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
ul. Solidarności 3, 502 855 111

SOKÓŁKA

ul. Wyszyńskiego 2 /UNIKAT/, 504 926 662

Szukamy
domku!

SIŁOWNIA ZS w Sokółce
ul. A. Mickiewicza 11

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

24 sierpnia - Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich –
Sokółka, przy pomniku Marsz. J.
Piłsudskiego, od godz. 15.00, występy: Jemioła, Cygańskie Serca,
Alije, skrzypaczka Beata Just, kabaret Na Ławeczce / 15.40 - zawody siłowe (Viking Team) / 20.00
zespół Wanda i Banda / 21.30 - zespół Batareja, potańcówka
24-25 sierpnia - Powiatowe
Zawody Karpiowe gruntowe - zalew w Sokółce
25 sierpnia, o godz. 12.00 w
bazylice pw. Ofiarowania NMP w
Różanymstoku koncert w ramach
XV Festiwalu Moniuszkowskiego
„Cztery Pory Roku”. Występy wyjątkowo zostaną przeniesione do
historycznego gniazda moniuszkowskiego, z którego wywodzi się
szlachecki ród Moniuszków herbu „Krzywda”. Utwory religijne
zostaną odegrane podczas mszy
św., a świeckie podczas koncertu
po liturgii.
25 sierpnia – KS Sokół 1946
vs MKS Biebrza Goniądz, godz.

Claudia

4-miesięczna suczka poleca się do
adopcji.

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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17.00, stadion w Sokółce
25 sierpnia – VIII Jarmark
na Bartłomieja, od. godz. 12.00 /
parafia w Szudziałowie
25 sierpnia – festyn „Niedziela na ludowo”. 13.00 msza św.,
podczas imprezy odbędzie się
Gminny Turniej Ochotniczych
Straży Pożarnych na placu przy
Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance, 14.00, występy zespołów Lotosy i Mikstura.
1 września - Majewo 100-lecie parafii i piknik rodzinny, od
godz. 11:00
7 września – XXXVIII Międzynarodowy Memoriał im. St.
Kirpszy / Sokółka
8 września – Dożynki Powiatowe w Dąbrowie Białostockiej
8 września – Dożynki
Gminne w Kuźnicy
8 września – Dożynki
Gminne w Sokółce
21 września - Rajd Charytatywny - Retro Pomoc z Duchem
Puszczy / Sokółka

galeria
JEDENKADR
Bardzo Kreatywne Seniorki

fot. P.A. Zalewska

Cornie

4-miesięczna suczka szuka domu.

Fundacja Vita Canis

W sprawie adopcji: 691527499.
www.facebook.com/
wolontariuszesokolka/

Twórz z nami Galerię

Wyślij swoją fotografię
o dowolnej tematyce
redakcja@infosokolka.pl
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Czwartki Kolarskie coraz bliżej mety
Kolarskie Czwartki zbliżają
się do mety. 22 sierpnia odbyło
się przedostatnie spotkanie na
stadionie miejskim w Sokółce.
Jak co tydzień frekwencja dopisała i na linii startu zameldowało
się spore grono zawodników. Tym
razem młodzi kolarze rywalizowali nie tylko ze swoimi rówieśnikami, lecz również z pogodą, która zaserwowała bezlitosny upał.
Uczestnikom Czwartków Kolarskich kibicowały nie tylko ich rodziny ale też obecna na stadionie
Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś,
która na zakończenie wręczyła
małym sportowcom pamiątkowe dyplomy. Wyścigi zapewniły
sporą dawkę emocji, co wyraźnie
było widać i słychać wśród głośno
kibicujących dorosłych. Cieszy
rosnąca popularność kolarstwa w
Sokółce. Oby tak dalej!
Czwartki kolarskie mają
wieloletnią tradycję, która kultywowana jest w Sokółce od co
najmniej 20 lat, stąd wywodzą się
talenty jak m.in. Marcin Białobłocki, Mistrz Polski i uczestnik
kolarskich Mistrzostw Świata, czy
Piotr Kirpsza, były zawodowy kolarz. Materiał: Klaudia Galej
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KUPIĘ MIESZKANIE
W SOKÓŁCE

tel. 574 861 857
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