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„Aniołkowe Granie” w sokólskiej Piąteczce

Styczeń - miesiącem pomagania,
zresztą, każdy miesiąc powinien nim
być, ale w styczniu jest WOŚP i …
„Aniołkowe Granie”, czyli Ogólnopolski Projekt Edukacyjny wspierający ideę
rodzicielstwa zastępczego.
Po raz pierwszy Aniołki zagrały
w 2015 roku we Wrocławiu, dziś wiele
placówek z polskich miast i miasteczek
uczestniczy w projekcie. Jak powiedziała
Dyrektor Lucyna Szymańska - sokólskie
Przedszkole nr 5 jako jedyne w naszym
powiecie włączyło się w tę akcję, już po
raz drugi i jest wola by wydarzenie wpisało się na stałe do kalendarza.
Koordynatorki przedsięwzięcia wychowawczynie Agnieszka Żemajduk,
Edyta Milczarska i Anna Drożdżewicz,
potwierdziły, że odzew ze strony całej
społeczności „Piątki”, podobnie jak w

roku ubiegłym, był duży – zaangażowali
się wszyscy: dyrekcja, panie, dzieciaki i
rodzice. Przygotowane zostały podarki dla podopiecznych Domu Dziecka
w Supraślu. Organizowana była także
zbiórka artykułów higienicznych.
Uwieńczeniem projektu w sokólskim przedszkolu był występ przedszkolaków 10 stycznia, na który zaproszono
również podopiecznych z supraskiej
placówki wraz z opiekunami. Aniołki, śnieżynki i mikołajki, czyli: „Frezje”, „Maczki”, „Storczyki”, „Stokrotki”,
„Bratki”, „Różyczki i Sasanki” zachwyciły wszystkich różnorodnym repertuarem artystycznym o tematyce zimowo-świątecznej. Było wręczanie prezentów
honorowym gościom i obietnica ponownego spotkania za rok.
opr. A. Tumiel, fot. A. Sielewicz

OGŁOSZENIE PŁATNE

Projekt pt. „Wspieramy Rodziny Zastępcze i Osoby
Usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach
realizowanego projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby
usamodzielniające się z terenu
Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej od 20 stycznia 2020
roku rozpoczyna nabór uczestników do drugiej edycji projektu, spośród rodzin zastępczych
i osób usamodzielniających się
przebywających w rodzinach zastępczych z Powiatu Sokólskiego,
pozostających pod opieką PCPR
w Sokółce. Nabór uczestników
będzie trwał do 20.02.2020 r.
Zgodnie z założeniami projektu, rodziny zastępcze oraz
umieszczone w nich dzieci będą

uczestniczyć w zajęciach grupowych i treningach różnych
kompetencji a dla osób usamodzielniających się przewidziane
są również certyfikowane kursy, wybrane przez uczestników
zgodnie z ich potrzebami. Rodziny zastępcze i osoby usamodzielniane będą mogły korzystać
z poradnictwa psychologicznego,
pedagogicznego i prawnego. Dla
rodzin zastępczych zostanie uruchomiona grupa wsparcia prowadzona przez specjalistę, dla dzieci
zajęcia z logopedą i terapeutą zajęciowym. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest wyjazd
szkoleniowo-integracyjny w sezonie wakacyjnym, do atrakcyjnej
miejscowości wypoczynkowej.

Serdecznie zapraszamy rodziny
zastępcze i usamodzielniającą się
młodzież, przebywającą w rodzinach zastępczych do udziału w

Projekcie i nabywania nowych
umiejętności i doświadczeń.
Materiał PCPR w Sokółce

Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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fot.: Pixabay/Pexels

Projekt „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu
Powiatu Sokólskiego” realizowany jest w ramach OSI priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2
Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług
społecznych i zdrowotnych na
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020.”

seria:

DawnaSokólszczyzna

opr. Grzegorz Ryżewski*

Kamienna
Nowa

(gm. Dąbrowa)
Jest jedną z najmłodszych
wsi gminy Dąbrowa Białostocka, która powstała na skutek
reform uwłaszczeniowych i
parcelacji ziemi dworskiej w
2. poł. XIX w. Nazwa jej pochodzi oczywiście tak jak i
Kamiennej Starej od rzeki Kamienny wpadającej do Biebrzy.
Wieś zaczęto osadzać zapewne
po ukazie uwłaszczeniowym z
1861 r., na gruntach należących
niegdyś do dworu Kamienna.
Zachował się bardzo ciekawy
spis krzyży przydrożnych wykonany w 1910 roku, według którego najstarszy drewniany krzyż
znajdujący się w Kamiennej Nowej został ustawiony w 1862 r.
przez Stanisława Bujnowskiego
na ziemi kolonii Świerzbutowo.
Na mapie z 1866 r. widzimy już zabudowania (zagrody)
powstałe na dawnych gruntach
dworskich folwarku Kamienna,
usytuowane wzdłuż drogi wiodącej z Kamiennej do Świerzbutowa, oraz na terenie dzisiejszej
Nowinki (część wsi Kamienna
N.) zw. jednak jeszcze Kamienną. Na terenie Nowinki naliczo-

no 7 domów, zaś na terenie późniejszej Kamiennej Nowej – 19.
Jednak już akt nadawczy
uwłaszczonych gruntów mieszkańcom wsi z 1873 odnotowuje
nazwę Kamienna Nowa w odróżnieniu od Kamiennej. Podział na
Kamiennę Nową i Kamiennę widoczny jest na mapach pruskich i
rosyjskich z czasów I wojny światowej. Wówczas to w Kamiennej Nowej naliczono 34 domy (Nowinkę
zaliczano do Kamiennej Nowej),
zaś w Kamiennej 117 domów.
Spis z 1890 r. stwierdzał,
że wieś Nowokamienna wraz
z uroczyskiem Zajkowszczyzna liczyła 273 dziesięciny
gruntu (dziesięcina = 1,09ha).
W 1899 r. na terenie gruntów wsi powstała stacja kolejowa
(piękny ceglany dworzec oraz
drewniane budynki kolejowe) zw.
Stacją Kolejową Kamienna Nowa.
Tereny te stały się widownią zaciętych walk podczas Pierwszej
Wojny Światowej, szczególnie

1915 r., kiedy Biebrza stanowiła
linię frontu między walczącymi
wojskami rosyjskimi i niemieckimi. O wydarzeniach tych świadczą cmentarze wojenne zachowane do dziś. Jeden z nich można
oglądać w lesie między wsiami
Kamienna Nowa i Kamienna Stara. Już po zakończeniu działań
wojennych w 1919 r. ewakuujące
się z Ukrainy wojska niemieckie
prowokowały incydenty zbrojne;
ludność była narażona na gwałty
i rabunek. Głośny stał się wypadek zamordowania trzech rolników we wsi Kamienna Nowa.
Pierwszy powszechny spis
w wolnej Polsce z 1921 r. wykazywał wieś nazwaną Nowokamienna spisaną wraz ze stacją
kolejową Nowokamienna, gdzie
było 37 domów, w których naliczono 195 osób, w tym 92 mężczyzn i 103 kobiety. Wszyscy byli
wyznania rzymskokatolickiego.

Agnieszka wśród podlaskich prymusów
13 stycznia w Podlaskim
Urzędzie Wojewódzkim stu
czterdziestu siedmiu uczniów
szkół średnich otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów i
ministra edukacji narodowej za
wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia za miniony rok
szkolny. W gronie wyróżnionych
podlaskich prymusów znalazła
się uczennica kl. IIIa Liceum
Ogólnokształcącego w Dąbrowie
Białostockiej – Agnieszka Budnik
z imponującą średnią 5,7 i dużymi
osiągnięciami, głównie języko-
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wymi. Agnieszka zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie
Literackim „Moja książka życia”,
otrzymała specjalne wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie
Literackim im. A. Markowej, w
III Powiatowym Konkursie Angielsko-Rosyjskim
„Poliglota”
uplasowała się na I msc., w XX
Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego
w Ortografii zdobyła II msc., zaś
w IV Powiatowym Dyktandzie z
Języka Angielskiego także zajęła
II lokatę. Aktualnie awansowała

do II etapu Olimpiady Języka Angielskiego. W uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych
uczestniczyli: Minister Edukacji
narodowej Dariusz Piontkowski, Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski oraz Podlaska Kurator Oświaty Beata Pietruszka.
Agnieszce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Tekst: E.Ołdziejewska – Budnik
fot.: Janusz Bielawski

Według spisu z 1926 r. we
wsi mieszkali następujący właściciele gospodarstw z rodzinami,
dziećmi i dalszymi krewnymi,
których tutaj pomijam.
1. Bohdan Stanisław z żoną Zofią
z Gryżewskich, 2. Ruducha Wincenty z ż. Marianną z Ruduchów,
3. Uholik Władysław z macochą
Franciszką z Kułaków, 4. Jarmoszko Wiktor z siostrą Anną
Falkowską, 5. Gryżenia Jan z ż.
Zuzanną z Kirejczyków, 6. Kulik
Jan z ż. Anną ze Stankiewiczów, 7.
Bizrukczyk Stanisław z ż. Albiną
z Stefanowskich, 8. Mołodziejko
Adam z ż. Zofią z Szerykowskich,
9. Matyszczyk Wincenty z ż. Feliksą z Gniedziejów, 10. Wołczek
Marianna z s. Katarzyną, 11.
Wołczkowa Anna, 12. Wołczek
Marcin, 13. Wołczek Stanisław
z ż. Józefą z Zarzeckich, 14. Sapkowski Ludwik z ż. Julią z Budzińskich, 15. Sapkowski Kazimierz z
bratem Józefem, 16. Kopańkowa
Zuzanna z Orpików, 17. Kopańkowa Teofila z Masłowskich, 18.
Karpiej Stanisław z ż. Michaliną
z Zujków, 19. Sapkowska Rozalia, 20. Kirej Franciszek z ż., 21.
Szczykowski Jan, 22. Szczykowski Paweł z ż. Rozalią z Kaliszów,
23. Krzywosz Wincenty z ż. Zofią z Kaliszów, 24. Krzywosz Jan
z ż. Zofią z Jezierskich, 25. Kalisz
Wincenty z ż. Ewą z Łazarów, 26.
Kalisz Marcin z ż. Józefą z Pachuckich, 27. Kirejczyk Stanisław

z ż. Stefanią z Kaliszów, 28. Maksimczyk Katarzyna z Ruduchów,
29. Kiśluk Antoni z ż. Marianną
z Karpieniów, 30. Kiślukowa
Franciszka z Lulewiczów, 31.
Orpik Wincenty z ż. Teofilą z
Siderkiewiczów oraz braćmi
Dominikiem i Andrzejem, 32.
Ugolik Aleksandra, 33. Ugolik
Stefan z ż. Zofią z Krzywoszów i
s. Stefanią, 34. Stroczkowski Stanisław z ż. Zuzanną z Kułaków,
35. Ruducha Stanisław z bratem
Józefem, 36. Maksimczyk Paulina z Zieziulewiczów, 37. Maksimczyk Marianna z s. Stefanią.
We wsi znajdowała się
3-oddziałowa VII-klasowa Państwowa Publiczna Szkoła Powszechna, której kierownikiem
w roku szkolnym 1926/27 był
Antoni Dorożyński, zaś nauczycielkami Kazimiera Wowkówna (uczyła też religii) i Eugenia
Muthówna. Do szkoły uczęszczało 148 dzieci (76 chłopców
i 72 dziewcząt) 147 dzieci było
wyznania rzymskokatolickiego i
jedno dziecko - prawosławnego.
W latach 30. XX w. w zachodniej
części wsi funkcjonował folwark
zwany Wierzbołowo. W miejscu
tym zabudowa widoczna jest i
na wcześniejszych mapach. Najstarsza mapa tego obszaru z 1800
roku nadaje mu nazwę Okolno.
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

JANÓW: Pastorałki od serca
Wspólne śpiewanie kolęd
w okresie Bożego Narodzenie
to piękna tradycja, która tak jak
dzielenie się opłatkiem, jest symbolem wzajemnej jedności, miłości i pokoju. W myśl tradycji, w
niedzielę, 12 stycznia w kościele
Św. Jerzego w Janowie, odbył się
koncert kolęd i pastorałek pt.
„Zaśpiewajmy pastorałkę od serca”. Wystąpili uczestnicy zajęć
muzycznych odbywających się w
GOKSiT: Chór Janowianie, grupy

wokalne Janusie i Janutki, grupa
gitarowa Janograjki oraz Justyna
Wieruszewska - Biniek.
„Większość z kolęd to przekazywane przez tradycję utwory,
w których odnaleźć można czystą poezję, piękne pomysły muzyczne, ale również wiele śladów
dawnych polskich obyczajów.
Kolęd jest wiele. Od najdawniejszych, staropolskich, do tych
współczesnych, od liturgicznych
do pastorałek”. Informuje Justyna
Grabowicz.
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EDUKACJA ZA BONY
„Mam 70 lat i chce mi się uczyć!”
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

Wykładowcy uczący poprzednią grupę seniorów, którą odwiedziłam, bardzo chwalili stosunek swoich uczniów
do nauki. W kolejnej grupie
zapał do zdobywania wiedzy
jest równie olbrzymi.
Proszę… - pani Jagoda
wertuje zeszyt ćwiczeń z kursu
języka angielskiego: książki wypełnione, wszystko zapisane... –
pokazuje.
Wzorowi uczniowie - jednym
słowem.
11/11
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Pani Jagoda:
Wzorowi bez dwóch zdań,
proszę… wszystko pozaznaczane na kolorowo, podkreślone, a
jak będzie w życiu z wykorzystaniem tej wiedzy, zobaczymy.
Musi się człowiek osłuchać.
Dodatkowo mamy jeszcze tutaj
takie różne prace… np. kolędy
będziemy śpiewać po angielsku.
Pani Irena:
Trochę tego jest za dużo, to
tak człowiek od razu nie ogar-

nie, ale jeśli będzie kolejny kurs
- to też się zapiszę.
Nauka języka aż tak wciąga?
Pani Irena:
Wciąga. Przecież ja mam
70 lat, kochana, to czasami jest
mi ciężko, ale mi się chce uczyć.
Czy według Pań są jakieś
ograniczenia wiekowe żeby rozpocząć naukę?
Panie zgodnie odpowiadają: Chyba nie… Potrzebne są
tylko chęci.

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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Zaraz zapytamy. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce coś się
wypowiedzieć na temat kursu?
Pani Alina:
Ja tylko chcę dodać, że
mamy pomoce naukowe i rozwijamy się w działaniu, nie tylko
werbalnie: my patrzymy - pani
mówi, ale też sami wymyślamy
sobie zabawy, dzięki którym np.
rozwijamy zdania. Jest to bardzo
przyjemny i bardzo pouczający
sposób pracy. Jednocześnie rozwijający i integrujący grupę.
Czyli współpraca wrze.
Nie dosyć, że się uczycie, to jeszcze dobrze bawicie razem.

Czy zauważyłyście Panie
różnicę w trudności przyswajania nowej wiedzy na początku
kursu i teraz?
Pani Irena:
Teraz na pewno jest łatwiej. Zaczynałyśmy od nauki abecadła, a teraz czytamy,
przynajmniej umiemy czytać
po angielsku. Może nie znamy
jeszcze wielu słówek, bo zdanie
przeczytamy, ale czasami nie
wiemy, o co w nim chodzi. Tak
samo ciężko jest czasem ułożyć
zdanie, bo brakuje nam słówek,
ale tego to ja np. mogę już sama
dalej się uczyć.

Pani Alina:
Jak dzieci, tylko więcej
chęci do nauki mamy niż dzieci.
(śmiech)
Pani Ania:
Często jeszcze gramy w
bingo w ramach powtórzeń i
utrwalania słówek. Jest to pomysł naszych pań profesorek,
które naprawdę chcą nam wiele
przekazać, wiele nauczyć i bardzo się starają.
A co na to pani profesor?
Dowiemy się w przyszłym numerze.
Patrycja Anastazja Zalewska

A co sprawia Wam najwięcej trudności?
Pani Irena:
Wie pani, nieukowi - to
wszystko sprawia problem.
(śmiech) Myślę, że wymowa, ale
nasza pani wykładająca tak wyraźnie mówi, tak fajnie i ma tyle
cierpliwości… Czyta po kilka
razy, powtarza, jak trzeba - podejdzie, pomoże, wytłumaczy.
My się, proszę pani, tak szczerze
uczymy, że przychodzi koniec,
a my krzyczymy: jeszcze, jeszcze! Może jeszcze chociaż jedno
ćwiczenie? Ciekawe, czy nasza
pani profesor jest z nas zadowolona…

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Obchody Dnia Patrona Szkoły

Plastycznym pt. „Nikodem Sulik w Związku Radzickim ZSRR,
IX 1939-XI1942” I miejsce zajęła Gabriela Krawel z ZSR w So-

ska, Mateusz Gładczuk.W I Licealnym Turnieju Strzeleckim: w
kategorii kobiety - najlepsza była
Zuzanna Jurgielewicz, II miejsce

naszej szkoły - urodził się współcześnie - czy miałby szansę zostać
bohaterem?
Kolejnym etapem uroczystości była część artystyczna w
wykonaniu uczennic z klasy I B,
Bp, Cp, IIB (laureatek konkursów recytatorskich i wokalnych),
pod opieką merytoryczną Urszuli
Puczyńskiej, wg scenariusza Elizy
Masłowskiej.
Po pięknym występie głos
zabrał Wicestarosta Jerzy Białomyzy. Bardzo mnie uderzyło to,
jak wysoki poziom prezentujecie.
Wy, młodzi ludzie potraficie stworzyć poprzez swoją recytację, czy
piosenkę - nastrój, który przenosi
nas w czasy, w których żył patron
waszej szkoły. (…) Waszą postawą, zaświadczacie o swoim patriotyzmie. (...) Dziękuję Wam za to.
W ramach Dnia Patrona
ogłoszono wyniki konkursów.
W V Powiatowym Konkursie

kółce, II - Wiktoria Prokorym z
LO w Sokółce, III - Magdalena
Brzezińska z LO w Sokółce. Wyróżnienie: Wiktoria Walenciej z
LO w Dąbrowie Biał. W XVIII
Powiatowym Konkursie Historycznym ph. „Generał Nikodem
Sulik i polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej” I miejsce
zdobył Dominik Walenciej, II
- Filip Szcześniak, III - Kacper
Gładczuk, IV - Wiktoria Kozłow-

- Gabriela Hajkowska, III - Weronika Grabowska. W kategorii
mężczyzni: I - Łukasz Chodorowski, II - Kamil Dabulis, III - Karol
Ostaszewski. Konkursy odbywały
się pod honorowym patronatem
Starosty Sokólskiego, Burmistrza
Dąbrowy Biał. oraz POSG. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Sokółce, Urząd Miejski
w Dąbrowie Biał.oraz sponsorzy.

dami gmin, drobne kwoty. Ustawodawca przyjął, że całą akcję inwestycyjną i głównym inwestorem na
terenach miejskich i gminnych - są
gminy. Dlatego podstawowym warunkiem, który zawsze stawiamy,
jest pozyskanie środków zewnętrznych, które z reguły pochodzą z
UE lub też z budżetu państwa,
25% - to dofinansowanie z budżetu gminy. W poprzedniej kadencji
na terenie Gminy Sokółka zrealizowaliśmy 63 km dróg. M.in. również na Państwa osiedlu - drogę od
DK 19, przez ul. Konopnickiej aż
do miejscowości Słojniki. Oprócz
tego, zrealizowaliśmy inwestycje
ok. 63 km, pozyskaliśmy 22 mln zł,
11 mln zł dołożył Powiat i 11 mln
- Gmina Sokółka. Na początku tej
kadencji zaproponowaliśmy pani
Burmistrz, że będziemy realizować
również ul. Zabrodzie. Wydaliśmy
wspólnie 200 tys. na projekt, który
miał obejmować kontynuację pomysłu skomunikowania ścieżkami rowerowymi naszego miasta.
Mieliśmy się połączyć z ul. Nową
wzdłuż torów przy ul. Zabrodzie.
Aktualnie jest budowany wiadukt
(przez Urząd Marszałkowski) i
chcieliśmy się połączyć z ul. Jana
Pawła II przez ul. Nową, jak również skomunikować to ze ścieżką

rowerową. Przedstawiliśmy to
pani Burmistrz. Chcieliśmy poprawić infrastrukturę drogową ul.
Jana Pawła II, która jest w fatalnym stanie. Dzięki sprzyjającym
relacjom, które mamy z wojewodą
prawdopodobieństwo otrzymania
środków na tę inwestycję jest równe 100%, a więc to dofinansowanie
by było. Co stanęło nam na drodze?
Tak naprawdę, brak wrażliwości
na interes publiczny (…) Bardzo
nam zależy aby zrealizować tę inwestycję. (...) Chcemy, aby gmina
zabezpieczyła te 25%, bo inaczej
nie jesteśmy w stanie tego zrobić.mówił Starosta.
Komisja rozpatrzyła petycję
pozytywnie. Powiat Sokólski dokonał opracowania dokumentacji
projektowej oraz uzyskał decyzję
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, natomiast Gmina Sokółka jak dotąd nie posiada
kompletnej dokumentacji projektowej ani decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji. Z chwilą gdy
Gmina będzie miała opracowaną
dokumentację i prawomocną decyzję ZRID, oba samorządy ustalą
dalszą drogę postępowania.

W Zespole Szkół im. Gen.
N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej po raz XVIII obchodzony
był Dzień Patrona Szkoły. W
uroczystości uczestniczyli m.in.
Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Zastępca Komendanta Placówki SP w Nowym
Dworze mjr Zofia Zielepucha,
Dyrektor MGOK Maciej Sulik,
Kierownik WTZ Andrzej Kamliński.
Obchody rozpoczęło przemówienie Dyrektora ZS Jarosława Budnika. Dzisiejszy świat potrzebuje bohaterów. Wydaje się, że
oni są potrzebni w takim samym
stopniu, jak i w trakcie powstań i
wojen. Bohaterów - będących wzorem dla młodego pokolenia, wyznacznikiem poziomu zachowań
i przekonań. Ludzi - będących zaprzeczeniem dzisiejszej rzeczywistości opartej na konsumpcji i braku ideałów. (...) Zastanawiam się,
czy gdyby Generał Sulik - patron

Petycja mieszkańców osiedla nr 2 w Sokółce
8 stycznia w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji, którego tematem było
rozpatrzenie petycji mieszkańców Osiedla nr 2 w Sokółce, dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 2385B – ul. Zabrodzie. W
posiedzeniu uczestniczyli także
mieszkańcy Osiedla 2 oraz Starosta Sokólski Piotr Rećko, który
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wysłuchał mieszkańców i przedstawił swoje stanowisko.
Jako Zarząd Powiatu Sokólskiego mieliśmy całą koncepcję
rozwoju dróg powiatowych na
terenie miasta Sokółka. Jednak,
(...) nie realizujemy żadnych inwestycji drogowych w Powiecie
bez dofinansowania samorządu
gminnego. Dlaczego? Dlatego, że
jest to sieć aż 900 km dróg. Powiat

nie dysponuje żadnymi podatkami
lokalnymi, które zabezpieczyłyby
mu wpływy. Otrzymujemy jedynie
odpisy subwencyjne od podatku
dochodowego od osób fizycznych
i od osób prawnych. Naszymi dochodami są jeszcze opłaty, które
wnoszą mieszkańcy z tytułu rejestracji pojazdów, wyrysów geodezyjnych i tym podobnych rzeczy,
ale są to, w porównaniu z docho-

ASA

Oprac. IC, KG, Zdjęcia: MB
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Oj, Maluśki, Maluśki… - Kolędowanie z „Jemiołą”
W kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sokółce, 12 stycznia
wystąpił Powiatowy Zespół Regionalny „Jemioła” pod kierunkiem Ewy i Zbigniewa Dębko.
Zespół od kliku lat koncertuje z powodzeniem w naszym regionie i województwie. W jego repertuarze są polskie i białoruskie

pieśni ludowe, kościelne, patriotyczne oraz pieśni z repertuaru
klasycznego. Niedzielny występ
przyciągnął tłumy sokółczan,
którzy wielokrotne oklaskiwali
artystów.
Na koncercie był m.in. Starosta Sokólski Piotr Rećko z rodziną, Przewodniczący Rady Po-

wiatu Krzysztof Krasiński, radny
miejski Daniel Supronik, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Ejsmont oraz dyrektor sokólskiego Sanepidu Jadwiga Bieniusiewicz. Koncert objął swoim
patronatem Starosta Sokólski.
Zespół przygotował oprawę mszy św., a po nabożeństwie

wybrzmiały kolędy – Gwiazdo
zaranna, Oj, maluśki, maluśki…,
Eta nocz swiataja, Pastorałka od
serca…, Nocz cicha nad Palestinoj,
W żłobie leży oraz pieśni z repertuaru ludowego – Zwyczajna ballada, Wasiloczki, Wyszłabym za
dziada, Kupalinka, Dwa serduszka, Lipka.
Materiał: MBA

„Ferie
z książką”
Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce zaprasza
najmłodszych czytelników na
cykl zajęć ph. „Ferie z książką”.
Na spotkania zapraszamy codziennie, 20-31 stycznia, od godz.
12.00. Na dzieci czeka mnóstwo
atrakcji: zajęcia plastyczne, gry i
zabawy integracyjne, spotkanie z
teatrem Kamishibai, głośne czytanie książek, mnóstwo zagadek
oraz łamigłówek. W trakcie ferii
gościć będziemy również gości
specjalnych
przedstawicielkę
Komendy Powiatowej Policji w
Sokółce srż. Paulinę Olechno,
która zapozna uczestników zajęć
z zasadami bezpieczeństwa. Drugim gościem zapewniającym moc
muzycznych opowieści będzie
Kinga Bobienko z cyklem zajęć
„ence-pence”. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 10
lat. Zapisy 85 711 24 72 lub w siedzibie biblioteki (ul. Sikorskiego
25).
Oddział dla Dzieci
Biblioteki Publicznej w Sokółce

Termomodernizacja dąbrowskiej PSP

Komenda Powiatowej Straży
Pożarnej w Sokółce reprezentowana przez Komendanta PSP st.
Bryg. Dariusza Wojteckiego, w
obecności Starosty Sokólskiego
Piotra Rećko oraz Wicestarosty
Jerzego Białomyzego podpisała umowę z WMB Łukaszem
Kiszkielem. Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót
budowlanych polegających na
termomodernizacji budynków:
administracyjno-koszarowego
i garażowo-warsztatowego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce zlokalizowanych
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w Dąbrowie Białostockiej. Inwestycja ma zostać zrealizowana do
30.11.2020 r.
„Od lat 70. 80. w Dąbrowie
Biał. były robione drobne remonty z wykorzystaniem starych materiałów. Teraz trzeba będzie zrobić wszystko i to trochę potrwa.
Musimy też zachować ciągłość
działań operacyjnych. Zależy
nam na czasie.” – mówił Komendant.
„Jesteśmy gotowi do podjęcia działań od ręki – tym bardziej, że te pierwsze prace, to pra-

ce wyburzeniowe. Oczywiście,
wszystko też będzie zależeć od
warunków pogodowych.” – mówił wykonawca.
W skład robót wchodzi
termomodernizacja,
wymiana
okien, wymiana pokrycia dachowego, stolarki, likwidacja kotłowni (dofinansowana z NFOŚ w
85%).
„Cieszymy się bardzo, że w
Dąbrowie Białostockiej kolejny
budynek zyska nową jakość”. –
komentował Wicestarosta Jerzy
Białomyzy.
„Dążymy, by inwestycja była
podłączona do sieci miejskiej w
zakresie centralnego ocieplania.
Poprawi to jakość powietrza w
mieście” – podsumował Starosta
Sokólski. PB

BędzieSięDziało
19 stycznia - Kuźnickie Kolędowanie na Kresach, godz. 12.00,
GOKiS w Kuźnicy.
26 stycznia - XXV Jubileuszowy
Gminny Koncert Kolęd Sąsiedzkich, godz. 14.00, kościół parafialny w Szudziałowie.
26 stycznia - Turniej Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej nr
2 w Sokółce, od godz. 9.00.

Możliwość pomocy finansowej dla osób
posiadających uprawnienia
kombatanckie i wdów/wdowców
po nich oraz działaczy
opozycji antykomunistycznej

Powiat Sokólski

Starosta Sokólski informuje
o nowych grupach osób uprawnionych do otrzymania pomocy
finansowej ze środków pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych. Oprócz
osób posiadających uprawnienia
kombatanckie i wdów/wdowców
pozostałych po nich, działaczy
opozycji antykomunistycznej i
osób represjonowanych z powodów politycznych, nowymi
grupami osób uprawnionych są:
osoby deportowane do pracy
przymusowej oraz osadzone w
obozach pracy przez III Rzeszę
i ZSRR, żołnierze zastępczej
służby wojskowej przymusowo
zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach
rud uranu i batalionach budowlanych – żołnierze górnicy,cywilne niewidome ofiary działań
wojennych.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może przyznać osobom
uprawnionym, znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej,
zdrowotnej oraz w związku z
zaistnieniem zdarzeń losowych
pomoc pieniężną – jednorazową lub okresową. Formularze
wniosków o przyznanie pomocy
finansowej są dostępne na stronie internetowej Szefa Urzędu,
adres strony: www.kombatanci.
gov.pl (zakładka uprawnienia >
formularze). Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez
kontakt telefoniczny z Urzędem
do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, tel. 22 276 77
75. Starosta Sokólski informuje
jednocześnie o możliwości otrzymania formularzy wniosków oraz
pomocy w ich przygotowaniu w
Starostwie Powiatowym w Sokółce, Referat Spraw Obywatelskich,
pokój 88 (III piętro), tel. 85 711 08
86.
Referat Spraw Obywatelskich

17 stycznia 2020 r.

7

...czy po prostu „Sylwester
Juliański” - tak określany jest
wieczór z 13 na 14 stycznia w
kontekście prawosławia i kultury
ludowej kresów. I choć w głębi
Polski owe stwierdzenia z reguły
niewiele mówią, to we wschodniej części naszego kraju, w tym
także na Podlasiu, tego wieczoru
zapełniają się sale bankietowe i
restauracje. Bale małankowe to
symboliczne przywitanie nowego roku, okazja do toastu lampką
szampana i wzajemne życzenia
wszelkiej pomyślności. Wierni
Cerkwi prawosławnej nie świętowali w noc sylwestrową, gdyż
w skupieniu przygotowywali się
do święta Narodzenia Chrystusa.
Teraz, gdy post filipowy dobiegł
końca, nadszedł czas na spotkania, biesiadowanie i zabawę
Trzeba podkreślić, iż wydarzenie to ma jednak zdecydowanie świecki charakter, gdyż początek roku cerkiewnego przypada
na 14 września. Owa noc nie jest
zatem kalendarzowym przeło-

mem lat sensu stricte, a raczej tradycją, mocno osadzoną w kulturze prawosławia. Podobnie jak w
przypadku np. święcenia grobów

14 listopada, duży wpływ na termin Małanki ma przyzwyczajenie
do trzynastodniowego przesunięcia świąt prawosławnych starego

Adam Matyszczyk

VIII Powiatowy Konkurs Piosenki
i Prozy Żołnierskiej
14 stycznia w budynku dąbrowskiego Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury odbył się VIII
Powiatowy Konkurs Piosenki i
Prozy Żołnierskiej. W konkursie
uczestniczyło 15 wykonawców
z Dąbrowy Białostockiej, Sokółki i Bagien, którzy rywalizowali
w dwóch kategoriach: piosenki
i prozy. Kategorię piosenki, zdominowały uczestniczki ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sokółce, zajmując I i III miejsce w rywalizacji
(Natalia Popławska - I , Małgorza-

stylu, względem obowiązującego
kalendarza państwowego.
Już trzeci rok z rzędu uroczysty bal małankowy odbył się także

i u nas. Zabawa w Sali Bankietowej
„Kalinowski” w Sokółce trwała
do białego rana, a atmosfera była
wręcz wyśmienita. Przy jednym
stole spotkali się ludzie w różnym wieku, różnych środowisk i
różnych wyznań – zostawiając za
drzwiami wszystko to, co różnicuje i skupiając się wyłącznie na tym,
co łączy. Organizatorzy z Bractwa
Cerkiewnego św. Spirydona z Tremituntu zdecydowali, iż bal odbędzie nie w poniedziałek (13 stycznia), a w piątkowy wieczór 10
stycznia - tak, by wkomponować
go w nadchodzący weekend. Pozwoliło to na zaoszczędzenie dnia
urlopu i przyciągnęło podobną
jak ostatnimi laty liczbę uczestników. I choć było to niewielkie
odstępstwo od tradycji, jednak
z pewnością pozwoliło większej
liczbie osób na wspólne spotkanie - właśnie w imię tradycji
Warto też wiedzieć, iż Małanka, podobnie jak Sylwester,
swoją nazwę bierze od imienia,
które w ów dzień przypada w
kalendarzu. 13 stycznia wspominana jest pamięć św. Melanii Rzymianki.

ta Piasecka - III). Gości z Sokółki
rozdzieliła Julia Oszmian z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. W kategorii prozy - najpiękniej zaprezentowały się uczennice
dąbrowskiego ogólniaka: Urszula
Okurowska i Gabriela Godlewska, zaś III miejsce zajął Jan Kulhawik ze Szkoły Podstawowej w
Bagnach. Jury pod przewodnictwem z Beaty Olechno zwróciło
uwagę na tegoroczny, bardzo wysoki poziom artystyczny wystąpień. Współorganizatorami oraz

Prezydent spotkał się
z samorządowcami

sponsorami nagród były: Starosta Sokólski, Burmistrz Dąbrowy
Białostockiej oraz Placówka Straży Granicznej w Nowym Dworze. Zarząd Powiatu Sokólskiego reprezentował Wicestarosta
Jerzy Białomyzy. Organizatorzy
dziękują dyrekcji i pracownikom
MGOK w Dąbrowie Białostockiej
za pomoc organizacyjną.
Dyrektor ZS
w Dąbrowie Białostockiej
Jarosław Budnik

„Polska musi rozwijać się
równomiernie” mówił prezydent
Andrzej Duda w Kolnie, podczas
otwarcia trzeciego cyklu konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”
(9.01). W spotkaniu z głową państwa wzięli także udział podlascy

parlamentarzyści, samorządowcy
i mieszkańcy. (www.wrotapodlasia.pl)
Byliśmy z samorządowcami z
Powiatu Sokólskiego na spotkaniu
z Panem Prezydentem Andrzejem
Dudą. Była to bardzo merytoryczna konferencja, poświęcona rozwojowi obszarów wiejskich. Rozmawialiśmy z Panem Prezydentem
i Ministrami rządu Premiera Morawieckiego o pozyskiwaniu środków na rozwój obszarów wiejskich.
Dużo ważnych informacji i szans
na rozwój Powiatu Sokólskiego.
Czytamy na profilu portalu społecznościowego Starosty Sokólskiego Piotra Rećko.

Alicja z sokólskiego „Rolnika”
ze Stypendium Prezesa RM
Uczennica Zespołu Szkół
Rolniczych Alicja Markowska 13
stycznia w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odebrała z
rąk Ministra Edukacji Narodowej
Dariusza Piątkowskiego Stypendium Prezesa Rady Ministrów
za bardzo dobre wyniki w nauce
oraz reprezentowanie szkoły w
olimpiadach i konkursach wojewódzkich i krajowych.
Źródło: Zespół Szkół Rolniczych
im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala
w Sokółce
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Konrad
Tomaszczyk

niby JEDEN,

a wiele może!

1

Mowa tu oczywiście o 1%
naszego podatku dochodowego.
Przypominamy, już po raz 16. rozliczając PIT-y możemy wesprzeć
wybraną przez siebie organizację
pożytku publicznego (OPP). Aktualny wykaz OPP znajdziemy na
portalu www.pozytek.ngo.pl.
Bardzo zachęcamy do przekazywania 1% organizacjom lub
osobom, które znamy lokalnie
- rodzinie, znajomym... i znajomym naszych znajomych. Tradycyjnie, będziemy podpowiadać
na naszych łamach, kogo można
wesprzeć. AT

Drodzy Państwo,

Konrad, mieszka w Gieniuszach, ma 12 lat, urodził się z
wadą genetyczną (Zespół Dawna)
z niepełnosprawnością intelektualną
umiarkowaną-sprzężoną,
wadą serca, wadą słuchu (40% i
60%), niedoczynnością tarczycy,

wadą wzroku (stygmatyzm). Syn
wymaga ciągłego leczenia i rehabilitacji. W 2011 roku Konrad
przeszedł operację serca w CZD w
Warszawie. Obecnie uczęszcza do
SOSW w Sokółce.
Prosimy o przekazanie 1%
podatku. Wszystkie środki uzyskane z tego tytułu zostaną wykorzystane na rehabilitację naszego
syna.
Z całego serca dziękujemy
wspaniałym Darczyńcom za okazane dotąd wsparcie. Bez Waszej pomocy niemożliwe byłoby
uczestnictwo Konrada w wielu
terapiach wspomagających rozwój, leczenie i rehabilitację.
Rodzice

KRS Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
0000037904
Cel szczegółowy: 10503 Konrad Tomaszczyk

Wiktoria
Kulfan
Drodzy Państwo,

Nasza 4-letnia córunia Wiktoria cierpi na bardzo rzadką chorobę
Moebiusa, nie może się uśmiechać,
marszczyć brwi, ma astygmatyzm i
nadwzroczność. Ma też opóźniony
rozwój psycho-ruchowy, ale bardzo
nadrabia w innych dziedzinach –
jest dzielnym przedszkolaczkiem i
intensywnie uczy się nowych rzeczy. 		
Widzimy OGROMNE
postępy (Wika chodzi) u naszej
córeczki dzięki rehabilitacji i dzięki
Wam Kochani, którzy nas wspieracie!
Zabiegi rehabilitacyjne i logopedyczne, wciąż są nam niezbędne
i, niestety, bardzo kosztowne. Prosimy o przekazanie 1% podatku na
Wikusię.
Z serca dziękujemy
Rodzice

KRS 0000037904
Cel szczegółowy:
30 916
Wiktoria Kulfan

Szkoły ponadpodstawowe
z tytułem „Brązowej Szkoły 2020”
nokształcące im. ks.
J. Popiełuszki w
Zespole Szkół w Suchowoli. Wszystkie
licea Powiatu Sokólskiego otrzymały tytuły „Brązowej Szkoły
2020”. W rankingu wojewódzkim techników wysokie
13. miejsce zajęło Technikum Nr
2 w Zespole Szkół Rolniczych im.
mjr. H. Dobrzańskiego-Hubala w
Sokółce i otrzymało tytuł „Brązowej Szkoły 2020”. Na 23. miejscu
znalazło się Technikum Nr 1 w
Zespole Szkół Zawodowych im.
E. Orzeszkowej w Sokółce. Gratulujemy dyrektorom i kadrze pedagogicznej, a uczniów zapraszamy
do szkół ponadpodstawowych
Powiatu Sokólskiego!

Miesięcznik
edukacyjny „Perspektywy” po raz
22. ogłosił ogólnopolski ranking najlepszych liceów i techników. Jego wyniki mają
duży wpływ na decyzję
uczniów, którzy poszukują dla siebie odpowiedniej
szkoły. Liceum lub technikum to
szkoły, które kształtują młodego
człowieka.
W rankingu wojewódzkim liceów - 26. miejsce zajęło
Liceum Ogólnokształcące im.
M. Kopernika w Zespole Szkół
w Sokółce, 36. msc. należy do
Liceum Ogólnokształcącego w
Zespole Szkół im. gen. N. Sulika
w Dąbrowie Białostockiej, a na
miejscu jest 38. Liceum Ogól-

K. Brasławska, Referat Oświaty

KOMUNIKAT
Informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
za pomocą systemu SOW (elektronicznie).
Od 14 .stycznia bez wychodzenia z domu można wnioskować o ww.
dofinansowanie. Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.
org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od
pracy, 24 h na dobę, 365 dni w roku. Jedyne, czego potrzebujesz to: dostęp do Internetu / konto w Systemie SOW / Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy
dziesięciu różnych banków – https://youtu.be/OnHWBuFV_bY. Możesz
skorzystać także z https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator. Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (dni robocze,
godziny 9.00–17.00).
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Sukces dąbrowskich Szczypiornistek
„I miejsce w Klubowych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w
piłce ręcznej dziewcząt w
kategorii Juniorka! Dąbrowskie Szczypiornistki
zdobyły złote medale w
swojej kategorii wiekowej
i zakwalifikowały się do
1/16 Mistrzostw Polski,
które odbędą się 24-26
stycznia w Dąbrowie Białostockiej. (…) Składamy
serdeczne gratulacje drużynie i życzymy dalszych
sukcesów na arenie krajowej”.
Czytamy na FB KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka.
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WOŚP grała głośno i z efektami!
Odwiedziliśmy dwie miejscowości, by zobaczyć, jak mieszkańcy powiatu bawili się podczas
28. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
W sokólskim kinie występy
rozpoczęły się o godz. 15:00. Na
scenie zaprezentowały się zespoły artystyczne dzieci i młodzieży,
m.in. mażoretki czy SOK Ladies.
Impreza prowadzona była przez
Agnieszkę Kozakiewicz. Biorący udział w licytacjach gadżetów
WOŚP oraz wielu innych, ciekawych przedmiotów byli bardzo
hojni. W holu kina odbywał się
również kiermasz ciast. W Sokółce udało się zebrać 29 936,51 zł,
pierwszy raz od lat – najwięcej w
powiecie.
W dąbrowskim kinie zabawa rozpoczęła się o godz. 13:00.
Na scenie wystąpili m.in.: zespół
„Waterside” z Białegostoku, zespół nauczycieli „Ad Rem”, zespół
„Solatium”, uczestnicy „PAARO
Wingee” - rozwiń skrzydła i wiele innych. Pomiędzy występami
również odbywały się licytacje
różnorodnych gadżetów. W sumie podczas kwesty i licytacji do
puszek trafiło ponad 27 tys. zł.
Od rana na ulicach miasta
można było spotkać wolontariuszy, którzy prowadzili zbiórkę pieniędzy

więc się zgłosiłam i jestem bardzo
zadowolona. Zachęcamy do bycia
wolontariuszem Wielkiej Orkiestry”.
Wolontariuszka Julia:
„Zawsze chciałam pomagać
innym. Uwielbiam takie inicjatywy jak WOŚP. Ludzie bardzo
chętnie biorą udział w zbiórce,
zaczyna się od niewielkich sum,
a kończy na bardzo dużych”.
Suchowola też grała w Wielkiej Orkiestrze.
Sztab zawiązał się przy
Zespole Szkół. Były występy, kwesty i licytacje.
Zebrano w sumie 21
786,24 zł.

Wolontariuszka Martyna:
„Od zawsze chciałam spróbować być wolontariuszem
WOŚP. W szkole dostaliśmy informację o możliwości udziału,
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EKO z Biblioteką!
Uczniowie klasy Vd ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. A. Mickiewicza w Sokółce, poniedziałek 13
stycznia, odwiedzili Bibliotekę Publiczną, wyjątkowo pretekstem do spotkania nie były książki, ale
kule… nie śnieżne, bo śniegu brak - musujące do
kąpieli.
Pani Elwira Zabłocka, nauczycielka z Zespołu
Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej w Sokółce,
z uczennicami - Agatą Marculewicz i Dominiką
Leosz z technikum fryzjerskiego, które wystąpiły w
roli współprowadzących, tym razem przeprowadziły
warsztaty ph. „Jak zrobić musujące kule do kąpieli?”
Wystarczy kilka prostych składników: soda oczyszczona, kwasek cytrynowy, olej kokosowy, barwnik i
olejek zapachowy.
Dzieci wyrabiały kule do kąpieli z dodatkami
kolorowych barwników, same decydowały, jaki kolor
i zapach będzie miały tworzone przez nich produkty.
Samodzielnie wykonanymi i zapakowanymi kulami
zamierzają obdarować bliskie osoby, np. z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka.
Było to pierwsze spotkanie z cyklu EKO z Biblioteką, w ramach którego szkoła i biblioteka łączą
swoje pasje, aby inspirować dzieci i młodzież, proponując nowe formy aktywności. Informuje Beata
Grecka.
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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

Kochana BABCIU,
Kochany DZIADKU....
...cudownie, że jesteście. Dziękujemy Wam za czas, cierpliwość i za rozpieszczanie naszych dzieci.
Życzymy Wam doskonałego zdrowia, super formy, sił witalnych i optymizmu.
ps. I nie wierzcie we wszystko, co Wam o nas mówią nasze dzieci… ;)
Poniżej prezentujemy życzenia nadesłane przez Wasze wnuczęta.

Za serce i cierpliwość, i zawsze znaleziony czas,
Za miłość i wyrozumiałość dziękujemy Wam!
Kochanej BABCI ADELI
i Najlepszemu DZIADKOWI CZESIOWI
dużo zdrowia i uśmiechu życzą wnuki LILA I STAŚ
Kochanej Babci dużo zdrówka, radości,
sił do zabawy
i samych pogodnych dni
życzy LILY ROSE
Dziś mojej babci GIENI życzenia złożę
w bukiecik kwiatów serduszko włożę.
Nasza Babunia najlepsza na świecie,
powiem to wszystkim, bo pewnie nie wiecie.
My Babcię kochamy, ściskamy za szyję,
niech będzie zdrowa i sto lat żyje.
- PAULINKA I PAWEŁ
Najserdeczniejsze życzenia najwspanialszym i absolutnie
wyjątkowym - BABCI KRYSI Z DZIADKIEM WŁODKIEM
ORAZ BABCI LILI Z DZIADKIEM KOSTKIEM
życzą wnuki ZOSIA I MICHAŚ

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
ul. Solidarności 3, 502 855 111

SOKÓŁKA

ul. Wyszyńskiego 2 /UNIKAT/, 504 926 662
W dniu Waszego święta,
składam Wam życzenia,
o Was pamiętam.
By życie Wasze było
kwiatami usłane,
tak piękne i czyste jak letni
poranek.
Najserdeczniejsze
życzenia kochanym
BABCIOM KRYSI
I ZOSI
ORAZ DZIADKOWI
JÓZKOWI
przesyła wnuczka JULIA

Kochana BABCIU IRENKO I CELINKO oraz DZIADKU
WOJTKU życzymy Wam samych pogodnych dni,
zdrowia i pociechy z wnuków. Życzą BARTEK I RADEK
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Choć małym jestem Brzdącem,
życzenia z serduszka mam gorące dla Babuni i Dziadziusia
dużo zdrówka od dzidziusia!
KOCHANEJ BABCI DOROCIE,
DZIADKOM - SŁAWKOWI I JÓZKOWI
oraz PRABABCIOM - GIENI I RAISIE
życzy OLUŚ :)
Z okazji Waszego Święta,
Kochane Babcie i Drogi Dziadku
dużo zdrowia, moc serdeczności,
przytulań i buziaków od Bliźniaków :)
MILENKA I MATEUSZEK
Dziś dzień Babci - nie psocimy,
tylko dobrze Ci życzymy.
Ty wybronisz nas od draki,
bośmy małe rozrabiaki.
Całujemy Cię serdecznie,
żyj nam BABCIU STASIU I DZIADKU MARIANIE długowiecznie.
- KACPER I SZYMON

Kochanej BABUNI WIESI I DZIADKOWI TADKOWI,
dobrego zdrówka, uśmiechu na co dzień
i dłuuugich lat życia
życzą wnuczęta
AMELKA I STASZEK
Najcudowniejszym Babciom na świecie:
BOGUSI I WANDZI
kłaniają się nizutko wnuki KONRAD I DAWID
i życzą Babciom doskonałego zdrowia i długich lat życia.
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Zapraszamy na Bal Charytatywny - BAWMY SIĘ I POMAGAJMY!
rehabilitację 18 podopiecznych w
Po raz piąty Starosta Sokólczasie 14-dniowego turnusu.
ski Piotr Rećko wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania
W roku 2017 we współpracy
Osób Niepełnosprawnych „Pod
z Placówką Straży Granicznej w
Skrzydłami” i Specjalnym OśrodKuźnicy organikiem
Szkolnozowaliśmy impre„Rekordową kwotę zę z myślą o kilku
-Wychowawczym
im. J. Korczaka w zebraliśmy w 2019 r. podopiecznych.
Sokółce organizuZebraliśmy ponad
– ponad 20 tys. zł” 14 tys. zł, które
ją Karnawałowy
Bal Charytatywny
przeznaczyliśmy
pn. „Bawimy się, aby pomóc”.
na sfinansowanie rehabilitacji
Oli i Damiana na turnusach reW tym roku celem balu jest
habilitacyjnych. Część środków
zebranie funduszy na rzecz podprzeznaczyliśmy na specjalistyczopiecznych Stowarzyszenia, w
ne zajęcia usprawniające Jakuba i
szczególności na dofinansowanie
Hani oraz na zabiegi rehabilitaich rehabilitacji w czasie wakacyjcyjne Jakuba. Zakupiliśmy równych półkolonii.
nież wózek inwalidzki Bartkowi.
Każdego roku, dzięki hojnoW roku 2018 zebraliśmy
ści uczestników balu, udawało się
ponad 17 tys. zł. Środki te przepozyskać takie pieniądze, które
znaczyliśmy na dofinansowanie
pozwalały na zrobienie czegoś
turnusu rehabilitacyjnego 17
dobrego podopiecznym. Z całego
podopiecznym stowarzyszenia
serca za to dziękujemy w imiei dofinansowanie zajęć rehabiliniu podopiecznych, ich rodzitacyjnych podczas półkolonii w
ców i swoim.
okresie wakacji.
Ze środków pozyskanych w
Rekordową kwotę zebrali2016 r. udało nam się sfinansować
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śmy w 2019 r. – ponad 20 tys. zł.
Przeznaczyliśmy ją na organizację
półkolonii połączonych z rehabilitacją podczas wakacji i organizację turnusu rehabilitacyjnego.
Turnus zostanie zorganizowany
na początku czerwca br., ponieważ konieczne było pozyskanie
dodatkowych środków. Zorganizowanie wyjazdu 15-osobowej
grupy podopiecznych możliwe
będzie dzięki środkom przekazanym przez Fundację PZU oraz
dzięki wygranej z wydania specjalnego Programu 1 TVP „Jaka
to melodia?”.
Podczas tegorocznego Balu
Charytatywnego planowana jest
licytacja prac dzieci ze SOSW i
przedmiotów przekazanych przez
darczyńców z różnych środowisk,
m.in.: artystycznego, sportowego i biznesowego. Zapraszamy
na dobrą zabawę w Sali Bankietowej „Centuria” 22 lutego i
zachęcamy do włączenia się w
licytację.
Beata Tur
Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami”

prawdziwe

prawdziwk
iPad(ł)
- Dzień dobry, mogę w czymś pomóc?
- Chciałbym kupić lodówkę.
- To może ta, przy której pan stoi?
- Hmm… Wygląda jak coś do fuzji
nuklearnej.
- Każdy tak mówi… To po prostu
inteligentna lodówka! Najnowszy
model.
- Inteligentna? A po co takiej lodówce inteligencja?
- Widzi pan ten ekran? Dzięki niemu może pan zobaczyć na przykład
ile zostało wody w butelce…
- Przecież to widać. Zresztą, chyba
wiem ile piję. A nawet gdyby dopadła mnie skleroza, chyba mogę do
niej po prostu zajrzeć?
- Może pan. Ale to staroświeckie
metody. Zresztą, to nie wszystko.
W tej lodówce można stworzyć listę zakupów. Widzi pan ten ekran?
- Ten sam, co mi pan przed chwilą
pokazał?
- Ten sam. Może pan na nim zapisać
listę zakupów. I na przykład wysłać
ją sobie do telefonu.
- A nie mógłbym od razu coś napisać w telefonie, bez lodówki?

- No mógłby pan. Ale to już staroświeckie metody. Ten model może
również informować, kiedy lodówka jest pusta.
- Ale mogę przecież zajrzeć i sam
zobaczyć…
- No tak, ale to staroświeckie metody…
- Aha. A co to za szczeliny?
- Ta po lewej jest na kromki chleba,
a ta po prawej jest na dyskietki. Ta
na dole jest na płyty CD, a ta niżej
na pizzę.
- Czyli lodówka odtwarza płyty z
muzyką?
- No co pan. Tylko je przechowuje.
To przecież lodówka.
- A nie można trzymać płyt i dyskietek na biurku?
- Można. Jeśli chce pan być staroświecki.
- A ten dynks do czego? To do kostkarki lodu?
- Kostkarki były w prymitywnych
i staroświeckich modelach. W tej
inteligentnej lodówce kostki lodu
powstają w drukarce 3D.
Eh, cytując anonimowego mędrca
internetowego – inteligentne telefony inteligentne komputery, inteligentne AGD i RTV… szkoda, że
ludzie dalej głupi.
Przestałem się przysłuchiwać rozmowie i poszedłem do kasy.
- Macie może baterie AAA? – spytałem.
- Tak. Jakiej firmy? Z jakim IQ?
Kamyk
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