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BEZPŁATNE PORADNICTWO
SPECJALISTYCZNE
DLA OSÓB ZAGROŻONYCH
I DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY
Mieszkańcy Powiatu Sokólskiego mogą skorzystać z
bezpłatnych porad specjalistów
w Punkcie Konsultacyjnym dla
osób zagrożonych; doznających
przemocy przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w
Sokółce, ul. Piłsudskiego 8 w Budynku Starostwa Powiatowego w
Sokółce, pokój 18, tel. 85 711 61,
85 711 08 23.
Harmonogram dyżurów
we wrześniu:
- Radca Prawny: 3,10,17 września, w godz. 15.30-18.30
- Specjalista Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej:
4,10,23 września, w godz. 15.3018.30,
- Pedagog: 9,18,26 września, w
godz. 15.30-18.30,
- Psycholog: 11,18,25 września,
w godz. 16.30-19.30,

- Grupa wsparcia dla osób zagrożonych i doświadczających przemocy: 14,28 września, w godz.
14.30-17.00.
W razie potrzeby zapewniamy opiekę nad dziećmi dla uczestników grupy wsparcia. Prosimy o
wcześniejsze zgłoszenie pod tel.
85 711 08 61, 85 711 08 23.
Szukasz pomocy, porady,
wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Oferujemy pomoc dzieciom, młodzieży i rodzicom, osobom starszym,
samotnym. Wsparcie znajdą też
osoby z niepełnosprawnością i
ich rodziny BORYKAJĄCE SIĘ Z
PROBLEMEM PRZEMOCY.
Wszelkie porady udzielane
są BEZPŁATNIE.

„Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy” Projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"- Edycja 2019. Współfinansowany przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Priorytet II: „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie"

Pieśni Moniuszki w kościele

Drodzy Państwo, Kochani Przyjaciele

W imieniu naszej rodziny Z SERCA DZIĘKUJEMY
Prezesowi i Członkom Rady Nadzorczej oraz Pracownikom
SM Mlekpol w Grajewie,
Prezesowi i Pracownikom Banku Spółdzielczego w Sokółce
oraz placówki BS w Janowie,
Przedstawicielom organizacji rolniczych, Władzom i Pracownikom
powiatowych i gminnych Jednostek Samorządu Terytorialnego,
Wszystkim Przyjaciołom rodziny, Sąsiadom, Znajomym i Wszystkim Państwu,
którzy towarzyszyli nam w tym trudnym czasie żegnania

Pięknie brzmiały pieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu
Chóru „Camerata Santa Cecilia”
Gminy Kolbudy (powiat gdański) w murach kościoła pw. św.
Antoniego Padewskiego w Sokółce. Chór pod dyrekcją Tatiany
Adamkowicz, któremu akompaniowała Aleksandra Andrarczyk
uświetnił mszę wieczorną 24
sierpnia, a zaraz po jej zakończeniu zaprezentował się w pełni
podczas wspaniałego koncertu. Ten zaś wpisał się w obcho-

dy Roku Stanisława Moniuszki
(2019), ustanowionego zgodnie z
uchwałą Sejmu RP w 200. rocznicę urodzin polskiego kompozytora.
Zachwyconych koncertem
informujemy, że chór nagrał płytę
z Pieśniami Stanisława Moniuszki
(2009 r.), którą patronatem objął
Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Była ona także prezentowana w I programie Polskiego Radia.
Patrycja A. Zalewska

naszego Kochanego Taty, Męża, Dziadka, Brata.
Dziękujemy za Państwa obecność, okazany szacunek,
wspólną modlitwę i wszelkie słowa otuchy.

Pogrążona w żałobie

RODZINA HOŚCIŁOWICZÓW
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DawnaSokólszczyzna

Ostrówek

(gm. Suchowola)
Później dobra przeszły na
Szaniawskich, którzy jak się
okazuje gnębili tutejszych włościan o co toczyła się sprawa w
1742 roku. Ostatecznie w 1748
roku August III w liście-dekrecie skazał na banicję i zarekwirował dobra skarbników
łukowskich, Antoniego i Katarzyny Szaniawskich. Dzierżawcy Ostrówka oskarżeni byli
miedzy innymi o grabienie poddanych ze wsi Okop, o grabienie
towarów
przygotowywanych
do spławu w porcie Dwugły, o
rabunek, pobicia i zniszczenie
karczmy w Grymiaczkach, o
napad na szlachcica - urzędnika dworu chodorowskiego, o
pobicie arendarza chodorowskiego i wiele innych okrutnych
przewin. Porywali oni włościan
królewskich z okolicznych wsi i
zmuszali do pracy na swoim folwarku. Dobra stały się skarbowymi i utworzono z nich klucz
ostrowiecki przyporządkowując
okoliczne wsie.
W 1775 roku wieś Ostrówek należała do dworu (klucza)

ostrowieckiego i posiadała 5 domów. W latach 80. XVIII wieku
mieszkali tu: Stanisław Malinowski, dziesiętnik Franciszek Kamiński, Paweł Zamoyski, Maciej
Janusewicz, Piotr Malinowski,
Franciszek Makarewicz, Jan Tomaszewski, Józef Zamoyski, Jan
Halicki, Tomasz Grajewski.
W 1781 roku dwór (dzisiejszy
Podostrówek) nazywano Ostrów
zaś opisywaną wieś Ostrówek. W
1784 roku mamy zapis świadczący o tym, że dwór i wieś nosiły
jedną nazwę: „Ostrówek wieś i
w bliskości dwór JKM kluczowy
Ostrówek także nazwany, między

opr. Grzegorz Ryżewski*
zachodem i północą usiedlone o
półtory mile duże od kościoła parafialnego chodorowskiego”. Na
mapie z 1794 roku wieś podpisano jako Ostrówek, zaznaczono też
Podostrówek w dzisiejszym układzie. Mapa z lat 1795-1800 nadaje
wsi nazwę Ostrów. Widać z tego,
że obecna nazwa wykształciła się
ostatecznie w XIX wieku.
W 1789 roku wieś liczyła
już 12 domów i mieszkało tu 42
osoby. W 1866 roku było tu 15
domów, a przed I wojną światową
16 domów. W 1921 roku naliczono we wsi 17 domów, w których
mieszkało 102 osób (53 mężczyzn

i 49 kobiet). Wszyscy deklarowali
narodowość polską i wiarę rzymskokatolicką.
W 1910 roku spis krzyży i
kapliczek wymieniał:
1. Krzyż drewniany, przy drodze,
na prywatnej ziemi, postawiony w
1858 roku przez Kazimierza Stankiewicza.
2. Krzyż drewniany, przy drodze
na prywatnym polu wzniesiony w
1853 roku przez Antoniego Juchniewicza.
3. Krzyż drewniany wzniesiony w
1856 roku przez Wincentego Świderskiego.
4. Krzyż drewniany przy drodze
wzniesiony przez Jana Makarewicza.
5. Krzyż drewniany w polu postawiony w 1909 roku.
6. Krzyż żelazny, gminny przy
drodze postawiony w 1882 roku.
7. Krzyż żelazny gminny, postawiony przy drodze w 1887 roku.
8. Krzyż na topoli, na granicy
Grymiaczek i Ostrówka postawiony w 1910 roku.
W 1926 roku mieszkali tu następujący gospodarze z rodzinami:
Jan Zamojski syn Wincentego,

Szymon Kamiński syn Ludwika, Zamojski Aleksander syn
Franciszka, Stankiewicz Jan syn
Kazimierza, Joanna Piekutowa
z domu Juchniewicz, Michał
Makarewicz syn Jana, Wiktoria
Makarewiczowa z domu Kulik,
Piotr Mojżuk syn Piotra,Michał
Jarmoszka syn Franciszka, Józef
Choroszewicz syn Wincentego, Teofila Choroszewiczowa z
domu Szczęstowicz, Aleksander
Halicki syn Franciszka, Aleksander Świderski syn Wincentego, Aleksander Szparkowski syn
Michała, Michał Szparkowski
syn Franciszka, Stanisław Jarmoszka syn Antoniego, Anna
Makowa (?) z domu Olechowicz. Na mapach z XVIII wieku
zwraca uwagę niezwykle regularna zabudowa wsi. Dzisiaj już
takiego układu nie zobaczymy
tak jak i starych drewnianych
domów, bowiem zabudowa wsi
padła pastwą pożaru podczas
II wojny światowej. W wieku
XIX istniała tu też karczma. We
wsi znajduje się nowa kapliczka
wybudowana około 30 lat temu
(jeszcze za komuny i ponoć bez
zezwolenia) przy której odbywają się nabożeństwa majowe.
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

Przedszkole przy SOSW bardziej przyjazne
niepełnosprawnym podopiecznym
27 sierpnia Powiat Sokólski
reprezentowany przez Wicestarostę Bożenę Jelską-Jaroś, Członka
Zarządu Jerzego Białomyzego,
Skarbnik Powiatu Jolantę Mordas i Elżbietę Szomko – Dyrektor SOSW w Sokółce podpisał
umowę na realizację projektu pn.
„Zwiększanie dostępności miejsc
wychowania przedszkolnego dla
dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w
Sokółce Przedszkole Specjalne
w Sokółce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Podlaskiego na
lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i
kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny
9.6 Strategie rozwoju lokalnego
kierowane przez społeczność.
Całkowita wartość projektu wynosi 98 975 zł z czego 94 026,25
zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest
dostosowanie Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Sokółce
do potrzeb wychowanków z różnymi rodzajami niepełnospraw-

ności. Przedszkole zostanie wyposażone w pomoce dydaktyczne
i terapeutyczne, sprzęt multimedialny i TIK dla nowoutworzonej
grupy przedszkolnej. Dodatkowo
trzech nauczycieli Przedszkola
podniesie swoje kwalifikacje i
kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pracy z
dziećmi
niepełnosprawnymi.
Projekt zwiększy dostępność do
usług edukacyjnych w zakresie
wychowania przedszkolnego i
poprawi warunki wychowania
dzieci z niepełnosprawnościami.
Projekt realizowany będzie w
okresie od 1 września 2019 r. do
30 czerwca 2020 r.
PB

Z okazji narodzin Waszego Maleństwa
życzymy Mu beztroskiego
i zdrowego dzieciństwa,
a Wam Rodzice - odkrywania
nowych uroków wspólnego życia.
Serdeczne gratulacje
Magdalenie i Adamowi
z okazji narodzin Synka składają
Koleżanki i Koledzy z Wydziału Geodezji,
Katastru i Nieruchomości
/Starostwo Powiatowe w Sokółce/

graf.: freepik.com
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EDUKACJA ZA BONY
„Ubiegam się o Bony , gdyż podejmuję próbę
zmiany zawodu.”
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

„Tyle będę miała w głowie, że chyba zawojuję
ten świat.”
Kolejna grupa osób zdecydowała się z sukcesem aplikować o dofinansowanie wybranych przez siebie kursów w ramach „Bonów na Szkolenia”. W planach uczestników jest
rozwijanie bardzo różnych kompetencji, od językowych po zdobywanie uprawnień do
prowadzenia specjalistycznych pojazdów, warsztaty fotografii czy projektowania wnętrz.

”

Kursy, na które aplikowali
uczestnicy projektu to: Operator maszyn budowlanych (do
wyboru: Koparka, Ładowarka,
Koparko-ładowarka, Walec), Prawo jazdy kat. C, CE, kwalifikacja
wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C1, C+E,
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C1+E, opłata za badania oraz
za pierwsze egzaminy państwowe, Kurs Komputerowy ECDL
Advanced z egzaminem ECDL,
Kurs HOME STAGING z egzaminem zewnętrznym, Warsztaty
fotografii wnętrz (z egzaminem),
Projektowanie wnętrz z ARCHI-

CAD z egzaminem zewnętrznym,
Wykonanie połączeń materiałów
- kurs umiejętności zawodowych M.20_3 (Spawanie Metoda
MAG-135), Operator obrabiarek
sterowanych numerycznie CNC
- kurs umiejętności zawodowych
M.19_4, Kurs języka niemieckie-

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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Nabór w ramach Poddziałania 3.2.1 skierowany jest wyłącznie do osób,
które spełniają minimum jedno z niżej wskazanych kryteriów: 1. Osoby
powyżej 50. roku życia 2. Osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe,
liceum/ technikum.

go na poziomie A1 zakończony
egzaminem WiDaF Basic, Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie A2 z certyfikatem
TOEIC”, Visual Basic for Applications (VBA) w Excel, Kadry i płace - prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Kurs umiejętności
zawodowych A.35.

Pani Angelika

Gdzie znalazła Pani informacje o „Bonach na Szkolenia’’?
O możliwości dofinansowania zostałam poinformowana
przez panią Dyrektor w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego
w Sokółce.
Dlaczego zdecydowała się
Pani na skorzystanie z tego typu
kursów?
Zdecydowałam się ze względu na możliwość podniesienia
swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz możliwości
zdobycia nowych umiejętności.

Pani Joanna zrobiła aż trzy
kursy w ramach dofinansowania
„Bony na Szkolenia”. Zapytaliśmy, co ją do tego skłoniło.

Pani Joanna

Podjęłam taką decyzję, gdyż
podejmuję próbę zmiany branży.
Mam wykształcenie ekonomicz-

ne, dotychczasowe doświadczenia to praca w bankach. Próbuję
przejść w kierunku księgowości,
kadr, płac. Kurs Excela - to naturalne dopełnienie, a język angielski również - bo coraz częściej
firmy tego wymagają. Angielski
mam na jakimś poziomie, jednak
niekonwersacyjnym. A tu chodzi
właśnie o konwersację. Kurs w
90% będzie przebiegał metodą
mówienia (Direct), a reszta to
gramatyka i podstawowe słówka.
Głównie chodziło mi o to, żeby
przełamać barierę językową i móc
swobodnie się komunikować. Jesli chodzi o Excel, mój poziom oceniam pomiędzy - podstawowym,
a początkami średniozaawansowanego. W tej chwili niemal
w każdym ogłoszeniu o pracę w
interesującej mnie dziedzinie wymieniona jest: znajomość Excela.
W tym kursie spodobało mi się to,
że bardzo szczegółowo omówione
są funkcje na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym łącznie z podstawami języ-

ka programowania Mac co jest
bardzo fajne, pozwala zautomatyzować podstawowe czynności,
najczęściej wykonywane, a nawet
i tworzyć własne mini programy.
Zaś „Kadry i płace” - jako naturalne uzupełnienie księgowości.
Księgowość robię w tej chwili we
własnym zakresie, w Stowarzyszeniu Księgowych.
Czy uważa Pani, że liczba
godzin tych kursów jest wystarczająca, żeby posiąść oczekiwaną
wiedzę?
Kurs języka angielskiego i
Excel są indywidualne, rozpisane tylko na moje potrzeby, będę
z trenerem sam na sam przy stanowisku pracy na komputerze.
Otrzymuję skrypty, pomoc w postaci żywej osoby, z nie jakiegoś
kursu internetowego i to jest dla
mnie bardzo ważne.
Co przede wszystkim przekonało Panią do wyboru programu z wykorzystaniem „Bonów na
Szkolenia”? Skąd się Pani dowiedziała o tych kursach?

Przypadek. Dowiedziałam
się o takiej możliwości, próbowałam aplikować w poprzednich
edycjach, bez skutku. Tym razem
udało się. Ja już wcześniej zaczęłam jakąś ścieżkę, kursy w zakresie księgowości, a tutaj, stwierdziłam, że jest to dobre uzupełnienie
i zwiększy moje szanse na rynku
pracy w tej branży, która mnie
teraz interesuje. O kursach zaś
dowiedziałam się z Bazy Usług
Rozwojowych.
Jakie jest Pani nastawienie
na przyszłość?
Pozytywne, tyle rzeczy mam
już i będę miała w głowie, że chyba zawojuję ten świat.
Trzy kursy zabierają jednak
sporo czasu, jak chce Pani temu
podołać?
W tej chwili mam przerwę w
życiu zawodowym, od narodzin
dzieci jestem w domu, tak że ten
czas chcę maksymalnie wykorzystać. Zajęcia nie pokrywają się,
poza tym dwa z tych kursów są
indywidualne więc harmonogramy zajęć będziemy dopasowywać.
materiał: K.Galej, P.A. Zalewska
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Popiołem i cieniem, i wspomnieniem się staniesz
W posiadłości państwa Leonardy i Zygmunta Szubzdów,
(Rozedranka Stara), w upalną,
sierpniową niedzielę (11.08.)
miało miejsce spotkanie literatów z Nauczycielskiego Klubu
Literackiego w Białymstoku. Z
tego też miasta przybyli goście,
ale byli także obecni poeci z innych miejscowości: z Augustowa, Suraża, Sokółki.
Leonarda Szubzda od dawna organizuje u siebie takie, prawie coroczne, spotkania literackie.
Pierwsze w 2004 roku – jeszcze bez
określonego tematu, ale następne
już pod konkretnymi hasłami, np.
„Dom”, „Dziecko w poecie wciąż
dziwi się światu”, „Droga, podróż,
pielgrzymowanie”. Omawialiśmy
znanych poetów, np. Cwietajewą,
Miłosza. Odbyły się też promocje
nowych tomików: Zofii Wróblewskiej „Ocalić dzień” i Andrzeja
Wróblewskiego „Milczenie nocy”.
Zastanawiałyśmy się z Leonardą, jaki temat wybrać na tegoroczne spotkanie. Nasze myśli
krążyły wokół nieustannych powrotów do ważnych miejsc (Leonarda), coraz szybszego starzenia
się, przemijania (ja), by w końcu
skrystalizować się w słowach rzymskiego poety i satyryka z I w. n.e.
Persjusza: „Popiołem i cieniem, i
wspomnieniem się staniesz”, które
zawierają w sobie wszystkie nasze
rozważania i znacznie więcej. Wydały się nam najbardziej adekwatne do stanu naszego Klubu i nas
samych, a także w ogóle do sytuacji
świata.

Ponadto spośród licznych tematów
Najczęściej i najchętniej wracautworów poetyckich - przemijamy wspomnieniami do rodzinnego
nie wydaje się być tematem najdomu i dzieciństwa, kiedy czuliczęstszym. Najbardziej bolesnym
śmy się bezpieczni i nieobciążeni
i trudnym do zaakceptowania.
odpowiedzialnością za siebie i bliWszystkiego i wszystkich dotyczą
skich. Po moim rodzinnym domu
słowa: „Z prochu powstałeś i w
nie ma już śladu, a i tak wracam
proch się obrócisz” – nas, naszych
tam we śnie i na jawie – myślami,
bliskich, miejsc, które są nam dronostalgią. Pamiętam każdy kąt,
gie. Dobrze jeszcze, jeśli zostaną
każdy szczegół. Dzieciństwo także
wspomnienia, ale i te kiedyś przejuż dawno przeminęło, i to nie tylminą wraz z ostatnim ich nosicieko moje, ale i mojego syna, i nawet
lem. 					

Akademia Wiedzy o Tatarach
Na sokólskim skwerze przy
pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego odbywała się „XXI
Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich”. Powiat Sokólski
na uroczystości reprezentowała
Wicestarosta Bożena Jolanta Jelska-Jaroś oraz Przewodniczący
Rady Powiatu Krzysztof Krasiński. Zaproszenie przyjęła również
Członek Zarządu Województwa
Podlaskiego Wiesława Burnos.
Wśród zaproszonych nie zabrakło przedstawicieli powiatowych
służb mundurowych. Organizatorzy imprezy (LGD „Szlak Tatarski” wraz z Burmistrz Sokółki i
Muzułmańską Gminą Wyznaniową) przygotowali wiele atrakcji
dla młodszych i starszych odbiorców. Obejrzeć można było między innymi wystawę fotograficzną Krzysztofa Frejusa pt. „Z życia
społeczności tatarskiej”, zajrzeć
do tatarskiej jurty, zobaczyć pokazy łucznicze i konne, uczestniczyć w warsztatach kulinarnych,
czy spróbować jadła tatarskiego.
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Na starszych czekała prawdziwa
gratka – zawody w podnoszeniu
ciężarów ph. „Wikingowie na
szlaku Tatarskim”. Gościem specjalnym był mistrz świata Roman
Eremashvili, który pobił światowy
rekord w wyciskaniu sztangi leżąc
– 230kg przy wadze 77kg. Muzycznych i rozrywkowych wrażeń
dostarczyły zespoły Jemioła, Cygańskie Serca, Alije, skrzypaczka
Beata Just, czy kabaret Na Ławeczce. O godz. 20:00 wystąpiła
gwiazda wieczoru - zespół Wanda

i Banda. A następnie miał miejsce
występ zespołu Batareja połączony z potańcówka pod gwiazdami.
KGA

wnuków! Trudno to „ogarnąć”, jak
to się teraz mówi, bo w tym coraz
szybszym pędzie życia nawet język
skraca się, ubożeje, unika dokładnych opisów, analiz uczuć i zjawisk.
Minorowo to brzmi, na szczęście życie nie daje zbyt wiele czasu
na zatapianie się w ponurych jało-

wych rozmyślaniach, ciągle czegoś
od nas chce, szarpie i zmusza do
działania. I dobrze! Tylko czasami
dopada nas spleen. Ludzie różnie
sobie z nim radzą, my poeci mamy
nań sposób – piszemy wiersze.
Można by nieskończenie długo rozważać temat przemijania,
bo jest on jak czas i wieczność, ale
po co? Wszak nie zmieni to faktu,
że Popiołem i cieniem, i wspomnieniem się staniesz. Dlatego
zakończę te rozważania jedynym
sensownym wnioskiem, ujętym
przez księdza Jana Twardowskiego
w następujące znane powszechnie
słowa:
„Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą”
bo [...]
„chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za
późno”
Mimo że temat był dość ciężki, nasze spotkanie było niezwykle
sympatyczne, radosne i owocne.
Była dyskusja, prezentacja wierszy, fraszek, gry i zabawy literackie,
zapis złotych myśli na deseczkach,
a nawet śpiewy w sali kominkowej.
Oprócz uczty duchowej nie zabrakło i smakołyków dla rozkoszy
podniebienia i spaceru po pięknej
okolicy.
Jesteśmy wdzięczni Gospodarzom za ich gościnność i serdeczność. Dziękujemy!
Regina Kantarska-Koper

SOKÓŁKA: Sesja Rady Miejskiej
W sali Sokólskiego Ośrodku
Kultury (28.08.) odbyła się XII
sesja Rady Miejskiej w Sokółce.
Pierwszym punktem był projekt
uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej
MPWiK Sp. z o.o. drogą prawa
własności nieruchomości gruntowej oraz drogą dokapitalizowania,
które radni rozpatrzyli pozytywnie. Radni pochylili się nad zmianami Regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego
nauczycielom zatrudnionym w
szkołach i przedszkolach podległych Gminie. Gmina przystąpiła
do realizacji projektu: „Wsparcie
opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie
nowoczesnych technologii w for-

mie teleopieki na terenie Gminy
Sokółka”. Poruszono również temat dróg, które Gmina zamierza
modernizować (ul. Przemysłowa
oraz droga w Szyszkach). Zostanie złożony wniosek na remont ul.
Wodnej oraz na wykonanie drogi
w Igryłach. Miasto zamierza pozyskać pieniądze z Funduszu
Dróg Samorządowych na przedłużenie ulicy Dąbrowskiego.
Gorące dyskusje wśród radnych wzbudził temat 330 tysięcy
złotych wydatkowanych z budżetu miasta z przeznaczeniem na
promocję i plan zwiększenia tej
kwoty o 60 tysięcy. Radni zwrócili
uwagę na ponad 100-procentowy
wzrost nakładów na promocję i
wnioskowali o dokładny wykaz
dotychczasowych wydatków na
te cele.
KG
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TEMAT NA CZASIE

Zajęcia dodatkowe. Co wybrać?
I wrzesień, i jesień za pasem. Czas przygotowywania planu zajęć
dodatkowych na najbliższy rok szkolny. Trzeba opracować dobrą logistykę i pokombinować: żeby basen nie kolidował z Taekwon-Do itp.
Kombinują dorośli – może joga, Krav maga, a może lekcje angielskiego… (wszystko dostępne lokalnie bez konieczności wyjeżdżania do stolicy województwa). A co z dziećmi? Co zrobić żeby ich nie przeciążyć
dodatkowymi zajęciami, nie spełniać w nich własnych ambicji a jedynie
sensownie wspierać ich rozwój. Kombinują rodzice: pływanie, gitara,
może piłka nożna… i to nie tylko rodzice dzieci w wieku szkolnym, bo
na ogólnorozwojowe zajęcia sportowe z elementami Taekwondo można
np. zapisywać już 4 latki (Kuźnia Bohaterów), a z kolei na naukę języka
angielskiego - sami przeczytajcie... (AT)

Kuźnia Małych Wojowników
Zapytaliśmy trenera taekwon-do w Combat Sports
Academy Tomasza Leszkowicza
(Kuźnia Bohaterów) o cel i sens
zajęć dla młodszych dzieci.
Panie Tomaszu, warto organizować aktywnie czas wolny już
dla przedszkolaków, czy dzieci z
klas I-III?
Zdecydowanie, i już wyjaśniam dlaczego. PROGRAM
TKD KIDS jest oficjalnym programem stworzonym dla Międzynarodowej Federacji Taekwon-Do i zaprojektowany został dla
dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym. Uczy on wartości moralnych, umiejętności
poznawczych, koordynacji ruchowej, dbania o kondycje i zdrowie, ale również ważnych umiejętności życiowych takich jak:
samodzielność, samoorganizacja,
praca zespołowa, przywództwo,
odpowiedzialność,
właściwe

wykonywanie poleceń i zadań.
Brzmi dobrze...
Nie tylko brzmi, proszę mi
wierzyć - na zajęciach poruszane
są kwestie uczulające na niebezpieczne zachowania, tj., lekkomyślność, zagrożenia, agresywne
zachowania czy zastraszanie.
Nie do przecenienia jest aktywność sportowa, jaką fundujemy naszym dzieciom na takich
treningach.
Zgoda, to podstawa. Dodatkowo w ramach programu dzieci
zdobywają wiedzę dotyczącą Taekwon-Do. Wykorzystujemy szeroką skalę różnych aktywności, tj:
gry i zabawy, ćwiczenia, zadania
do wykonania, odgrywanie scenek, historyjki, dyskusje, ćwiczenia ukierunkowane na rozwiązanie problemów, puzzle i zagadki.
Stosujemy system nagród, który
jest pozytywnym wzmocnieniem
motywacji dla dzieci, poprzez nagradzanie ich za postępy i wkład
pracy.

Angielski już dla maluchów? Of course!
Zastanawiacie się, kiedy
jest najlepszy moment na naukę
języka obcego? Postanowiliśmy
o to zapytać organizatorkę zajęć
dla najmłodszych - Agnieszkę
Klimę (Bubustacja).
Pani Agnieszko, kurs języka
angielskiego na pierwsze urodziny, czy to nie przesada?
Wszystko zależy od tego jak
wyglądają zajęcia i jakie są założenia programu. W przypadku
Clever Babies pierwsze urodziny
- to bardzo dobry moment. Clever Babies to wyjątkowa metoda,
która została opracowana tak, aby
jak najskuteczniej wykorzystać
potencjał dzieci do nauki języków obcych. Na nasz kurs zapraszamy maluszki i przedszkolaki
od 1. roku życia do 6 lat. Zajęcia
odbywają się małych czteroosobowych grupach, a najmłodszym
towarzyszą rodzice.
Czy to prawda, że na zajęciach lektor mówi do dzieci tylko
w języku angielskim?
Tak to prawda, przy czym
założenie jest takie iż angielski
towarzyszy dzieciom podczas zabawy, są nim otoczone wykonując
ciekawe dla nich zajęcia. Nauka
języka z Clever Babies odbywa
się poprzez zabawy, które są dla
maluchów naturalnym sposobem poznawania otaczającego
ich świata. Podczas naszych zajęć dzieci malują farbami, dmu-

chają bańki mydlane, skaczą,
tańczą, grają na instrumentach i
śpiewają, kładą zwierzątka spać,
zakładają buty, jeżdżą autami... i
wiele, wiele innych. Wszystko po
to, aby doświadczając i angażując
wiele zmysłów poznawanie nowych słów, zwrotów i czasów po
angielsku było dla nich łatwiejsze,
efektywniejsze i bardziej naturalne. W podobny sposób jak poznają nowe słowa i uczą się mówić po
polsku.
Co jeszcze jest Pani zdaniem
ważne w przypadku nauki języka
tak małych dzieci?
Stawiamy na multisensoryczność i interaktywność. Wykorzystane w trakcie zajęć Clever Babies materiały i akcesoria

angażują zmysły najmłodszych i
stymulują ich rozwój zachęcając
do kontaktu oraz współpracy.
Dzięki temu, że przekazywane informacje docierają kilkoma kanałami zdobywanie wiedzy jest dla
dzieci bardziej atrakcyjne. Maluchy odczuwają pozytywne emocje
wywołane ciekawymi bodźcami
przez co rozwijają się wielokierunkowo, lepiej rozumieją i zapamiętają nowe doświadczania oraz
uczą się języka angielskiego. Rodzice są zaskoczeni, ile ich dzieci
mogą się nauczyć. Chcecie przekonać się o tym osobiście? Zapraszamy na wrześniowe zajęcia
pokazowe Clever Babies. Więcej
informacji na: facebook.com/bubustacja lub 66 88 27 367.
fot. Bubustacja
REKLAMA

REKLAMA

Pisz Piórem!
Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki zaprasza na warsztaty z kaligrafii ph. „Pisz Piórem”. W związku z
dużym zainteresowaniem zajęciami Związek podjął próbę napisania projektu na kolejne spotkania
i udało się. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków
minigrantu z OWOP. Tym razem
kaligrafii również uczyć się będą
2 grupy: początkująca i zaawan-
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sowana. Organizatorzy zapraszają
chętnych mieszkańców Sokółki, którzy chcą poznać
metody zdobienia liter. Na cykl
warsztatów składają się 4 spotkania po 2,5 h każde. Odbędą się one:
28-29 września oraz 5-6 października br. w siedzibie Sokólskiego
Centrum Organizacji Pozarządowych w Sokółce – pl. Kościuszki
26. Grupa początkująca spotka

się w godz. 10:00-12:30, natomiast zaawansowana - w
godz. 13:00-15:30. Zajęcia
poprowadzi Jakub Andracki, który tajniki sztuki kaligrafii poznał w Warszawie.
Współorganizatorami projektu są: Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Sokółce oraz Liceum
Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Sokółce.
Zapisywać się można w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku – pl. Kościuszki 26, w poniedziałki od 11:00 do 11:30.
tekst na podst. K. Bułkowska
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Dąbrowa Białostocka
Nagroda za wieniec dożynkowy

DOBRE STRONY POWIATU

Pielgrzymka śladami ks. Dariusza Sańko
Z kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce 24
sierpnia, o godz. 7.00 wyruszyła
do Różanegostoku V Piesza Pielgrzymka śladami Ks. Dariusza
Sańko. Pielgrzymom błogosławieństwa udzielił ks. Marek Solniczek. Trasa była malownicza
i zarazem nietypowa: Sokółka
- Gliniszcze Małe - Śniczany - Sidra - Butrymowce – Różanystok.
Droga prowadziła poprzez pola,
lasy i łąki, tak jak pokonywał ją
za życia śp. ks. Dariusz. Łącznie
do pokonania było ok. 32 km. W
okolicy godz. 17:00 pątnicy dotar-
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li do Sanktuarium Matki Bożej w
Różanymstoku, tam proboszcz ks.
Adam Wtulich sprawował mszę
św.
Ks. Dariusz Sańko pochodził z Sokółki. Posiadał duszę
podróżnika i wspaniałą cechę
zjednywania sobie ludzi, był doktorem filozofii oraz wykładowcą
seminarium duchownego. Swoją
pasją zarażał całe swoje otoczenie. Przepłynął kajakiem m.in. jezioro Bajkał i rzekę Lenę. Właśnie
za ekstremalną wyprawę Leną
otrzymał nagrodę podróżniczą

w kategorii wyczyn roku - Kolosy
2003. Zginął tragicznie podczas
wspinaczki na Kazbek w górach
Kaukazu w lutym 2006 roku. Miał
37 lat.
Pielgrzymka to był „niesamowity czas ze wspaniałymi ludźmi. Jesteśmy bogatsi duchowo.
(...) Godziny wypełnione modlitwą, śpiewem, konferencją, a co
najważniejsze świadectwami pielgrzymów, za co Chwała Panu!” czytamy na stronie Fundacji im.
ks. Dariusza Sańko „Życie to miłość”.
Tekst: MB, fot.: Fundacja
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Pożegnanie wakacji, czyli Biblioteka pełna
„Rozczochranych dźwięków”
Jak żegnały wakacje dzieciaki, którym do Biblioteki jest po
drodze nie tylko w roku szkolnym?
Głośno, radośnie, muzycznie i kolorowo. Oddział dla Dzieci wraz
z całym zespołem Biblioteki Publicznej w Sokółce zaprosił dzieci
27 sierpnia na ostatnią „Wakacyjną
podróż z biblioteką”. Tym razem
zespół muzyczny GAŁGAN zabrał milusińskich w świat autorskich piosenek Ani i Kingi, które
jak same mówią: „piszą dla ludzi w
wieku dziecięcym”. Jak informuje
Biblioteka, na koncercie nie zabrakło nutek żartobliwych („Tylko
żartem”), pełnych ważnych pytań
(„Dlaczego”), marzeń o przyszłości („Kiedy będę duża”) ale i…
dreszczyku („Strachy”). Artystki
pozwoliły dzieciom podejść do instrumentów, zapoznać się z ich budową, a nawet wypróbować własnych umiejętności muzycznych.
Biblioteka przygotowała również
inne atrakcje. Nie zabrakło stałego elementu spotkań, czyli Czytelni pod chmurką, można było
również zawitać w Pacynkowie,
poddać się „zabiegom upiększającym” w Kąciku Urody, czy dać się
ponieść własnej kreatywności w
Kąciku Plastycznym albo Domku
Pełnym Bajek. Wata cukrowa pomogła osłodzić gorycz rozstania z
letnimi spotkaniami bibliotecznymi oraz z wakacjami.

Buł istnienia
Skończyłem rozkładać zakupy w
kuchni i wszedłem do pokoju, w
którym dziadek Kotleta konstruował coś, co przypominało katarynkę.
- Co to w ogóle jest? – spytałem.
- He, he… maszynka do ćwierkania.
- A tak na serio?
- Na serio, serio… Szpaki żrą mi
wiśnie. Jak zakręcę korbką, to te im
ptasie móżdżki popękają… chodź i
mi pomożesz. Swoją drogą, co tak
długo w sklepie byłeś?
- Bo omal mnie szlag nie trafił przy
szufladach z bułkami. Ludzie są
troszkę wybredni, albo mają problem ze wzrokiem.
- A co?
- Zanim wybrałem jakieś normalne bułki, to minęło dziesięć minut.
Prawie każda wymacana i wygnieciona.
Dziadek wypuścił z dłoni śrubokręt. Nieco pobladł.
- Zaraz. Czy ty wziąłeś… niewymacane bułki?
- No tak, czemu miałbym niby…
- z kuchni dobiegł nas złowrogi
pomruk, który postawił mi włosy
na karku. Zerwałem się z miejsca.
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Seria spotkań pn. „Wakacyjna podróż z biblioteką” została
dofinansowana ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i Narkomanii. Organizację spotkań wsparły: Bank
Spółdzielczy w Sokółce, MPEC 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, Kancela-

Więcej połączeń autobusowych!

ria Notarialna Agnieszka Nelke,
„Polamel” Centrum Zaopatrzenia
Technicznego Elżbieta Hruszka,
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, SERCE Polski Dom Rodzinny.

Przedstawiciele podlaskich
samorządów stawili się 29 sierpnia w Urzędzie Wojewódzkim w
Białymstoku u Wojewody Bogdana Paszkowskiego by podpisać
umowy o objęcie dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej. Powiat
Sokólski reprezentowali Starosta
Piotr Rećko oraz Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś.
Od października (tego roku)

zostanie uruchomionych siedem
linii komunikacyjnych: Sokółka - Wołyńce przez Zadworzany,
Kuźnica; Sokółka – Dąbrowa Białostocka przez Janów, Suchowola;
Sokółka – Dąbrowa Białostocka
przez Trzcianka, Sidra; Sokółka –
Szaciły prze Szudziałowo, Kruszyniany; Sokółka - Korycin przez Bogusze, Janów; Sokółka – Wołyńce
przez Malewicze Górne, Kuźnica;
Sokółka - Sokółka przez Drahle,
Minkowce. Piotr Białomyzy

opr. A. Tumiel, fot. BP OdD

Janowskie Sploty. Święto Tkactwa i Tradycji

prawdziwe

prawdziwk

- Niby temu! – dziadek wyciągnął
spod stołu strzelbę z oberżniętą
lufą – DNA wołków zbożowych,
które trafi do ciasta aktywuje się
podczas pieczenia i powstają mutanty! Uciskanie ciepłych bułek
niszczy je nim się wyklują z bułek!
- Wyklują z bułek?
Nie zdążył mi wytłumaczyć. Obaj
znieruchomieliśmy ze zgrozy.
Bluźnierczy, niekształtny, glutenowy horror wypełnił całe przejście.
Trawestacja sztuki piekarniczej
wyciągnęła w naszym kierunku
nieskończoną ilość macek. Półpłynne cielsko otworzyło się, odsłaniając rzędy trójkątnych zębów.
Na powierzchni ciasta pojawiły się
bąble – te malutkie, liczne niby-oczy obdarzały nas żarłocznym
spojrzeniem.
Dziadek Kotleta wypalił ze strzelby.
Ciasto wchłonęło śrut.
- Takich jak ty, zjadam na śniadanie! – krzyknął i skoczył w kierunku bestii, manewrując miedzy
jej mackami, znalazł się metr od
obrzydliwego cielska niosącego ze
sobą drożdżowy odór.
- Dziadek, nie! – krzyknąłem, gdy

jedna z macek owinęła się wokół
jego pasa.
- Coś takiego to dla mnie to chleb
powszedni! – krzyknął i wypalił z
drugiej lufy, prosto w paszczę potwora, który rozlał się na dywanie i
znieruchomiał, bulgocząc.
Pokryty ciastem emeryt starł pot z
czoła.
- He, he. Bułka z masłem.
- Myślałem, że nie lubisz tego typu
żartów – wykrztusiłem z trudem i
usiadłem. Nogi mi drżały.
- Bohaterowie kina akcji przed rozwaleniem potwora zawsze rzucają
takimi… sucharami. He, he.
- Dość – westchnąłem – czyli to
chyba znaczy, że bułki nie są wegańskie…
- To akurat jest nieważne. Po prosu następnym razem ściskaj każdą
bułkę.
Usłyszeliśmy dźwięk tłuczonego szkła. Przypomniałem sobie
o pewnym przerażającym fakcie.
W sklepie kupiłem dziesięć bułek.
Rozejrzałem się za jakąś bronią.
Chwyciłem za pogrzebacz.
Dziadek załadował broń i wyciągnął spod swojej letniej uszanki
okulary przeciwsłoneczne.
- Czas rzucać CZERSTWYMI
dowcipami i odstrzelić parę zmutowanych kajzerek – powiedział
emeryt i ruszył do szturmu.
Kamyk

„Janowskie sploty - Święto
tkactwa i tradycji” to wojewódzka
inauguracja podlaskiej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Wydarzenie odbędzie się 8 września
br. na terenie Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie, która jest
jedynym tego typu miejscem w
Polsce, poświęconym unikalnym
na skalę światową dywanom dwuosnowowym. Będzie ono miało
charakter festynu, podczas którego
uczestnicy wezmą udział w różnego rodzaju warsztatach i pokazach
rękodzielniczych prowadzonych
przez twórców ludowych. Tematem przewodnim imprezy będą
janowskie tkaniny dwuosnowowe
oraz tradycje ich powstawania.
Tego dnia będzie można obejrzeć
wystawę tkanin, galerię „tkaczek

janowskich” oraz eksponaty związane z tkactwem. Prowadzone
będą warsztaty i pokazy tkackie w
wykonaniu twórczyń ludowych,
warsztaty tkania krajki, odbędzie
się projekcja audiowizualna oraz
prelekcja Wojciecha Kowalczuka
pt. „85 lat janowskiego ośrodka
tkactwa dwuosnowowego”, a także prezentacja Magdaleny Stopy
pt. „Eleonora Plutyńska i jej praca
w Janowie”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa plenerowa
poświęcona Plutyńskiej – osoby
związanej z historią i tradycją janowskiego tkactwa.
W najbliższym otoczeniu
Izby Tkactwa odbywać się będzie
jarmark z lokalną żywnością a także występy kapel ludowych. ITD

półka z KSIĄŻKAMI

„Siedmiu mężów
Evelyn Hugo”

Reid Taylor Jenkins

Powieść, którą pokochały
Amerykanki!
To spotkanie zmieni życie
Monique. Młoda dziennikarka dostaje propozycję przeprowadzenia
wywiadu z Evelyn Hugo – aktorką,
która ma za sobą imponującą ka-

rierę w Hollywood. Warunek jest
jeden: ta rozmowa nie może zostać opublikowana przed śmiercią
artystki. Evelyn opowiada o tym,
jak wyrwała się z biedy i trafiła do
wymarzonego świata kina. Sława,
pieniądze, skandale i blask reflektorów… W Hollywood nikt nie jest
bez grzechu. Dlaczego Evelyn ma za
sobą aż siedem małżeństw? Kogo
kochała naprawdę? Jej życie kryje
tajemnice, które nigdy nie powinny
trafić na pierwsze strony gazet.
Lektura obowiązkowa dla
wszystkich fanów Marilyn Monroe
i Audrey Hepburn! Gdyby Evelyn
Hugo istniała naprawdę, byłaby ich
najlepszą przyjaciółką albo… największą konkurentką.
Fascynująca powieść o miłości
i cenie sławy. Emily Giffin
Wydawnictwo Czwarta Strona
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„Wdzięczni Polskiej Wsi”
II Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi” w
tym roku odbyło się w Kolnie.
Uroczystości rozpoczęła polowa
msza święta w podziękowaniu za
plony, której przewodził Biskup
Łomżyński Janusz Stepnowski.
Wieniec dożynkowy, z którym
na obchody przyjechali przedstawiciele Powiatu Sokólskiego
wykonany został przez mieszkańców miejscowości Hałe. We
mszy czynnie uczestniczyła nasza

wybitna Powiatowa Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w
Suchowoli, która po zakończeniu
nabożeństwa szła na czele korowodu dożynkowego, a towarzyszyły jej wspaniałe mażoretki.
W związku z tym, że uroczystości miały charakter ogólnopolski, uczestniczyło w nich
wiele znaczących dla naszego
kraju osób. We mszy i dalszych
obchodach uczestniczył inicjator
wydarzenia - Prezes Rady Mini-

BędzieSięDziało

Minister Ardanowski z Wicestarostą Jelską-Jaroś.

strów Mateusz Morawiecki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan
Krzysztof Ardanowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski,
Minister Edukacji Dariusz Piontkowski, Marszałek Województwa
Podlaskiego Artur Kosicki, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski oraz
wielu parlamentarzystów i przedstawicieli samorządów różnego
szczebla.
Nasz Powiat reprezentował
Starosta Sokólski Piotr Rećko

obrzęd żniwny oraz tańce i śpiewy folklorystyczne. Nie zabrakło
akcentu z Powiatu Sokólskiego
- przed publicznością wystąpił
chór „Pogodna Jesień” z Krynek.
Gwiazdą dożynek był Szymon
Wydra z zespołem Carpe Diem.
W rozstawionych wokół sceny stoiskach można było skosztować regionalnych potraw przygotowanych przez gospodynie z
KGW i lokalnych przetwórców.
Patrycja A. Zalewska

Premier Morawiecki wręcza Medal Wicestaroście.

wraz z Wicestarostą Bożeną
Jelską-Jaroś. Wicestarosta jako
jedyna kobieta w gronie kilkudziesięciu mężczyzn została odznaczona medalem „100-lecia
Odzyskania Niepodległości”.
Podczas obchodów wręczono również odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” i wyróżnienia
dla kół gospodyń wiejskich.
Po części oficjalnej na scenie zaprezentowały się zespoły
ludowe w pięknych, kolorowych
strojach. Został zaprezentowany

Chór „Pogodna Jesień” z Krynek.
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***
O wyjątkowym odznaczeniu
– „Medalu 100-lecia Odzyskania
Niepodległości”, którym uhonorowana została Wicestarosta Sokólska Bożena Jolanta Jelska-Jaroś
dowiadujemy się, że „honoruje
osoby, które swoją zaangażowaną
postawą na rzecz przemian demokratycznych włączają się w budowę wspólnoty, wzmacniają suwerenność i tożsamość narodową.”
(www.gov.pl). Na awersie medalu
wokół wizerunku orła białego w
koronie, znajdują się portrety wybitnych Polaków: Korfantego, Paderewskiego, Witosa, Piłsudskiego,
Dmowskiego, Daszyńskiego oraz
Hallera. Natomiast na stronie
odwrotnej widnieje napis: „To, co
zdołały pokolenia tamte, dlaczego byście temu nie mogli podołać i
wy?”.

1.09 - 100-lecie parafii w
Majewie, godz. 11:00 msza św.
pod przewod. arcyb. Tadeusza
Wojdy, piknik rodzinny od godz.
13.00, odpust parafialny
1.09 - Festyn Rodzinny
oraz Gminny Dzień Pamięci –
na parkingu przy kościele oraz
przed pomnikiem Zasłużonych
dla Dąbrowy Biał. pl. Kościuszki;
od 12.30 prezentacja służb mundurowych, konkurs plastyczny,
dmuchańce, mała gastronomia,
stoisko medyczne, quiz historyczny, zespół Wyrwami z Niewoli i
ks. Adam Anuszkiewicz oraz Solatium. Gminny Dzień Pamięci msza św. o godz. 18.00 w kościele
pw. św. Stanisława BM, koncert
Ad Rem, złożenie kwiatów pod
pomnikiem, szczegóły str. 8
1.09 - Proboszcz parafii św.
Mikołaja w Nowym Dworze o.
Józef Sitkiewicz wraz z Bractwem
Cerkiewnym św. Spirydona z Tremituntu zaprasza na uroczystości
związane z realizacją projektu pn.
„Wokół kultury prawosławia” w
miejscowej świątyni i na placu
przy plebanii, godz. 10.00 - Boska
Liturgia
1.09 – mecz KS Sokół 1946
Sokółka VS UKS Krypnianka
Krypno, godz. 17.00, stadion
miejski w Sokółce
1.09 - koncert Tomasza
Stockingera pt. „Szlagiery polskiego kina przedwojennego”,
godz. 18:00 w sokólskim kinie
„Sokół” - koncert dla uczczenia
80. rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej, obowiązują zaproszenia
7.09 – XXXVIII Międzynarodowy Memoriał im. St. Kirpszy
/ Sokółka
7.09 – „Janowskie Sploty
- Święto Tkactwa i Tradycji” w
ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie, festyn, wystawy, stoiska, szczegóły s. 9
8.09 – Dożynki Powiatowo-gminne w Dąbrowie Białostockiej, szczegóły str. 8
8.09 – Dożynki Gminne w
Kuźnicy
8.09 – Dożynki Gminne w
St. Kamionce, 12.00 - msza św.
przed Wiejskim Klubem Kultury
13.30 - festyn, występ Miejskiej
Orkiestry Dętej z Sokółki, zespoły: „Wesołe Sokółczanki” ze SP
Nr 2 z Oddziały Integracyjnymi
w Sokółce, „Razem” z WKK w
St. Kamionce, konkursy, koncerty: Kuzyn Zenka, Dream Team live band, Cygańskie Serca, Jarek
Rymkiewicz
21.09 - Rajd Charytatywny - „Retro Pomoc z Duchem
Puszczy” / Sokółka, pl. przed
Kinem „Sokół”, od godz. 14:00,
17:00 Start Klasyków, 20:00 Meta,
rozdanie nagród, ognisko i niespodzianki. Wpisowe: 50 zł - cel
charytatywny.
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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 o Puchar Burmistrza Olecka
17-18 sierpnia odbyły się
Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Olecka. Mieliśmy przyjemność ścigać się na Jeziorze
Olecko Wielkie. W klasie Omega
Standard zgłosiło się 9 załóg. Nasz
klub reprezentowały dwie załogi.
W sobotę wiał bardzo słaby wiatr.
Totalna loteria, jednemu wiało,
drugiemu - nie. Większość wyścigów wiatr nie przekraczał 1 w skali
Beauforta. Ciężka praca żeglarzy,
kupa zjedzonych nerwów. Akwen
zapewnił nam wiele atrakcji. Tego
pięknego, słonecznego dnia udało się przeprowadzić trzy wyścigi.
Po posiłku regeneracyjnym był
czas na zasłużony wypoczynek.
O 20.00 żeglarze spotkali się przy
ognisku. Czas nam umilał Michał,
grający na gitarze. Rozmowy oraz
śpiewy przy ognisku do samego
rana.
Niedzielny poranek był równie piękny i słoneczny jak dzień
poprzedni. Silniejszy podmuch

wiatru. Nie zmienia to faktu, że
trwała loteria wiatrowa na wodzie. Sędzia główny na odprawie „wykrakał”, że taka sytuacja
będzie miała miejsce. Może to
specyfika tego akwenu. Udało
się przeprowadzić trzy wyścigi,
po których poznaliśmy kolejność
miejsc.
„A-037” - Wojciech Dziurdź,
Katarzyna Czarniecka, Adam
Dziurdź – 3. miejsce
„Biała Perła” - Przemysław Brzeziński, Przemysław Lewosz, żeglarz z Olecka – 6. miejsce

Wszystko, co dobre - szybko
się kończy - uroczyste wręczenie
nagród i niestety zakończenie
regat. Były to 6. Regaty Podlaskiej Ligi Żeglarskiej 2019. Do
zobaczenia na kolejnych już w
najbliższy weekend w Bryzglu u
przyjaciół z Klubu Żeglarskiego
„KAMENA”. AHOJ!
Klub Żeglarski „ŻAGIEL” Sokółka

Sokół wzleciał! Biebrza popłynęła...

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
ul. Solidarności 3, 502 855 111

SOKÓŁKA

ul. Wyszyńskiego 2 /UNIKAT/, 504 926 662

W niedzielne popołudnie
(26.08.) kibice oraz sympatycy
„Sokoła’’ mogli obejrzeć bardzo
zacięty mecz, w którym KS Sokół
1946 Sokółka rozgromił KS Biebrza Goniądz ze spektakularnym
wynikiem 4:0. Trybuny pękały
w szwach od dopingujących kibiców i entuzjastów piłki nożnej
- tego dnia było około 300 osób.
Cieszymy się z wygranej „Sokoła”
i życzymy dalszych sukcesów! KG

Szukamy
domku!

SIŁOWNIA ZS w Sokółce

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE

ul. A. Mickiewicza 11

W SOKÓŁCE

zaprasza od pon. do pt., od godz. 16:30 do 21:30
Diana - 4-miesięczna sunia, rodzice nieznani, porzucona wraz
z rodzeństwem, odrobaczona, z
kompletem szczepień.

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
galeria
JEDENKADR
Mocarze i Mocarka!

Czika (8 mies.) i Krecik (6 mies.)
są prawie nierozłączni, bardzo się
lubią. Do adopcji razem lub osobno.

Fundacja Vita Canis

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

fot. K. Galej

Twórz z nami Galerię

Wyślij swoją fotografię
o dowolnej tematyce
redakcja@infosokolka.pl
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Czwartki Kolarskie NA MECIE!
W najgorętszy czwartek
sierpnia (29.08.), na sokólskim
stadionie został rozegrany wyścig kończący serię ,,Kolarskie
Czwartki” pod patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko. Frekwencja i tym razem dopisała, na
linii startu zameldowało się mnóstwo uczestników z różnych kategorii wiekowych. Już przed startem było ciężko. Mocno świecące
słońce dawało w kość nie tylko zawodnikom, ale również widzom.
Jednak pomimo skwaru zawodni-

cy dzielnie jechali, dopingowani
przez licznie zebranych kibiców.
Na zakończenie Wicestarosta
Powiatu Sokólskiego Bożena Jelska-Jaroś wręczyła wszystkim dyplomy oraz najlepszym - puchary
i nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu Sokólskiego. „Kolarskie Czwartki” zakończyły się
również słodkim akcentem w postaci lodów i innych smakołyków
czekających na zawodników. Do
zobaczenia za rok!
Materiał: Klaudia Galej
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