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Dzień Babci i Dziadka
w Przedszkolu nr 1 w Sokółce s.2
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Dzień Babci i Dziadka w bibliotece

Świętowali na wesoło!

sobie, jak wiele cudownych rzeczy można robić z dziadkami. Na
zakończenie przedszkolaki wykonały własnoręcznie piękne laurki
i kwiaty dla babci i dziadka.
16 stycznia na specjalne życzenie „Maczków” z Przedszkola
nr 5, panie bibliotekarki przygotowały zajęcia pt. „Bajki Babuni”.
Na małych czytelników czekała
wystawa książek, a w niej takie
tytuły jak: „Szewczyk Dratewka”, „Koziołek Matołek”, „Tytus,
Romek i Atomek”, O wróbelku
Elemelku”, „Kajtkowe przygody”

W naszym oddziale obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Bardzo nam miło, że odwiedziło nas tylu kochanych gości. Jeszcze raz
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i samej pociechy z wnucząt.
Czytamy na profilu portalu społecznościowego „Różyczek i Sasanek” z
Przedszkola nr 5 w Sokółce.

Na okoliczność Dnia Babci i Dziadka Oddział dla Dzieci
Biblioteki Publicznej w Sokółce
zorganizował serię zajęć z małymi
czytelnikami. 10 stycznia odwiedziły bibliotekę „Tęczowe Kredki”
z Przedszkola nr 1. W tematykę
wprowadziła dzieci krzyżówka,
a jej rozwinięciem była wspólna lektura książki pt. „Tupcio
Chrupcio – Wizyta u dziadków”.
Bibliotekę odwiedziły także „Roztańczone nutki”. Mali czytelnicy
obejrzeli bajkę pt.: „Marysia u
babci i dziadka”, by przypomnieć

i wiele innych. Przedszkolaki z
zainteresowaniem obejrzały prezentację multimedialną pt. „Bajki z dzieciństwa moich dziadków”, przygotowaną specjalnie
na tę okazję.
„Dziękujemy za spotkanie
i zachęcamy do wypożyczania
starszych książek, które również
posiadają w sobie fascynujące historie, poruszające wyobraźnię”.
Informacja na podst.
Oddział dla Dzieci Biblioteki
Publicznej w Sokółce

Sukcesy przedszkolaków z SOSW

Dzień Babci i Dziadka
w Przedszkolu nr 1

Przedszkolaki z grupy „Jagódki” pod kierunkiem Beaty
Majer oraz Julity Nelke wzięły
udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych. W pierwszym
pt. „Przyjaźń bez barier” zorganizowanym przez SP w Żelechowie - Kuba z Oskarem dostali
wyróżnienia. Zaś w drugim konkursie, pt. „Przedszkole moich
marzeń”, zorganizowanym w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Bronowie - wielki sukces, II
miejsce. „Po raz kolejny nasze
prace zostały docenione oraz nagrodzone książkami. Cieszymy
się z naszych osiągnięć!”

poczęstunkiem z babcinych wypieków, zarówno dzieci, nauczycielki i zaproszeni goście mieli
okazję do rozmów, dzielenia się
wrażeniami, a przede wszystkim
umocnienia więzi rodzinnych i

Jak co roku, w naszym przedszkolu zorganizowana została
uroczystość z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Dzieci zaprosiły swoich
ukochanych członków rodziny i
zaprezentowały
przygotowany
specjalnie dla nich program artystyczny, recytowały wiersze,
śpiewały piosenki i tańczyły. To
były naprawdę wyjątkowe chwile,
pełne uśmiechu, radości i dumy.
Szczęśliwe i rozpromienione twarze naszych niecodziennych gości
po raz kolejny ukazały nam, jak
ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.
Podczas delektowania się słodkim

Tekst na podst.: B. Majer

Uwaga
Kluby Sportowe
bliższego poznania się. Nie zabrakło też wspólnych zabaw
przy muzyce oraz konkursów,
w których dziadkowie aktywnie
uczestniczyli, co sprawiło naszym
przedszkolakom wiele radości. Atmosfera tej uroczystości była jak
zwykle wspaniała. Wychodząc
Babcie i Dziadkowie dziękowali
za moc dostarczonych wzruszeń.
Przedszkole nr 1 w Sokółce
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Zarząd Powiatu Sokólskiego z dn. 17.01. br. ogłosił nabór
wniosków o wsparcie finansowe
rozwoju sportu. Kwota przeznaczona na realizację zadania
w 2020 r. wynosi 100 000 zł. Zapraszamy kluby sportowe, prowadzące działalność sportową
w powiecie sokólskim do składania ofert, do 17.01., do godz.
15.00. Informacji udziela Agata
Kiczuk – Kierownik Referatu
Kultury, Sportu i Kultury Fizycznej, tel. 85 711 08 55, agata.
kiczuk@starostwo-powiat.pl.
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seria:

DawnaSokólszczyzna

opr. Grzegorz Ryżewski*

Parafia
w Sokolanach

Parafia w Sokolanach została utworzona z inicjatywy
Hieronima Wołłowicza w 1618
roku, a pierwszy kościół był
drewniany. Spłonął on w 1827
roku. O tym kościele czytamy w
wizytacji z 1820 roku: „Kościół
drewniany stary prędkiej bardzo
potrzebuje reperacji, choć się w
rok reperuje. W tym kościele
ołtarzów 3 różnemi kolorami
malowane. Cymborium stare.
Tytuł tego kościoła Trójcy Przenajświętszej. Odpustów 2, to
jest na Przemienienie Pańskie i
na Świętą Trójcę. Konfesjonałów
3. Dzwonów w dzwonnicy 2.
Cmentarz odległy od kościoła i oparkaniony kamieniami w kwadrat przez parafian, lecz żadnej kaplicy.
Parafia sobie oddzielną. W parafii znajduje się dymów 315.
Komunikujących znajduje się
obojga płci 1773. Plebanem ks.
Bartłomiej Jackowski”.
Do parafii należały dwie
karczmy: „Jedna przy kościele, a
druga we wsi Plebanowcach na
gruncie funduszowym. Karczma przy kościele nie wiadomo
na jakim fundamencie pod
swoje zarządzanie zabrał Rząd

od lat 30 i przyłączył do Skarbu.
W początkach opłacał plebanowi
niejaką quantum, później zupełnie uchybił. I takowa karczma
czyni intraty do skarbu monarszego złotych polskich 200 rocznie, przy karczmie łąki morgów
2 takoż spichrz na funduszowym
gruncie, z którego ja sam według
kontraktu odbierałem corocznie
arendy zł 20. Dopiero dzierżawcy
gruntu skarbowego zaprzeczyli i
już od lat 4 nie odbieram. Druga
karczma we wsi Plebanowcach, z
której intraty pobiera teraz proboszcz zł. pol. 200”.
Nowy kościół wymurowano
w 1833 roku, o którym czytamy w
połowie XIX wieku „Ten kościół

Sokółka ma Honorowego
Obywatela
Znany w Polsce i na świecie,
prof. dr. hab. inż. Marek Biziuk
podczas XIX Sesji Rady Miejskiej
w Sokółce otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sokółka. Za projektem uchwały w tej
sprawie głosowało za 12 radnych,
przy 4 wstrzymujących się. Przed
głosowaniem laudację na temat
profesora wygłosił Lech Banachowski.
Marek Biziuk jest profesorem chemii analitycznej, specjalizuje się w analizie gleby, wody,
materiału biologicznego oraz zanieczyszczeń środowiska. Chociaż
profesor obecnie życie zawodowe
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prowadzi daleko od Sokółki (w
Katedrze Chemii Analitycznej na
wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, przewodniczy
Zespołowi Nauczania Chemii
Analitycznej w ramach Komitetu
Chemii Analitycznej PAN), zawsze wraca do swojego rodzinnego miasta. Tutaj ma znajomych,
przyjaciół, rodzinę. Doceniany
za swój wkład w rozwój nauki
Marek Biziuk zawsze podkreśla,
że stąd pochodzi. Piątkowa sesja
zakończyła się wykładem profesora pt. „Zanieczyszczenia wód
powierzchownych i wody do spożycia”. PB

posiadał ziemnego funduszu
włók 6 ziemi i 8 dymów włościańskich, i dziesięciny z parafii po 75
kop żyta i owsa, nadanych przez
tegoż Zygmunta III króla polskiego roku 1618. Kościołów filialnych w tej parafii nie masz. Obligacje tylko zwyczajne za parafian
w niedzielę i święta odprawia się.
Parafian obojej płci osób 2488.
Postać kościoła jest prostokątna,
długości arszynów 50, szerokości
20, wysokości 10 z kopułą nad facjatą, zbudowany na wzniosłym
wzgórzu nad rzeczką Sokolanką, pośrodku wioski drzewami i
błoniami ubarwiony. Lud parafią
składający jest charakteru łagodnego, pokornego i pobożnego, w

połowie umie czytać książki pobożne, w gospodarstwie pracowity i przemyślny”.
Murowany kościół powstał
z inicjatywy Ks. Jakuba Wysockiego (ur. 27 VII 1796 – zm. zap.
1879), 30 III 1815 wstąpił do seminarium w Tykocinie, święcenia
kapłańskie przyjął 10 VIII 1819,
od 1819 do 1824 wikary w Korycinie, od 27 II 1824 proboszcz w
Sokolanach, w 1840 wicedziekan,
a od ok. 1850 dziekan sokólski, od
ok. 1860 proboszcz w Różanymstoku, od ok. 1870 proboszcz w
Dąbrowie.
Murowany kościół przetrwał
do czasów II wojny światowej
kiedy w 1944 roku wycofujący się
Niemcy wysadzili świątynię. Początkowo nabożeństwa odprawiano w ruinach kościoła, a w 1946
roku został zbudowany kolejny
drewniany kościół staraniem ks.
Jana Lewkowicza. Zaś obecny powstał według projektu architekta
Jerzego Zgliczyńskiego kiedy to
pod kierunkiem ks. Władysława
Kulikowskiego w 1996 rozpoczęto jego budowę.
Na koniec spis krzyży z 1910
roku w Plebanowcach, a więc wsi,
która była uposażeniem kościoła
i w której funkcjonowała opisana wyżej karczma. W 1784 roku
pleban sokolański zapisał „Plebanowce wieś do plebanii należąca,
na zachód letni pół mili dobre.
Tamże o kroków 200 pod lasem

strzelec królewski mieszka tymże uroczyszczem nazwany”. 		
W 1789 r. folwark i wieś
Plebanowce należące do plebanii
sokolańskiej liczyły 15 dymów, w
których mieszkało 68 osób oraz
6 osób „szpitalnych”. W 1866 r.
było tu 16 dymów.
Wieś Plebanowce
1. Krzyż drewniany wystawiony przez Marcina Gaponika przy drodze w 1909 r.
2. Krzyż żeliwny wystawiony przez Jakuba Deputata na
gruntach wiejskich w 1909 r.
3. Krzyż drewniany wystawiony przez Jana Lewkowicza
na ziemi Dąbrówki w 1900 r.
4. Krzyż drewniany wystawiony przez Adama Głowkę na
jego własnej ziemi w 1895 r.
5. Krzyż drewniany wystawiony przez Jana Kondratowicza na jego własnej ziemi.
6. Krzyż żeliwny wystawiony
przez Macieja Ślinkiewskiego
na jego własnej ziemi w 1908 r.
7. Krzyż drewniany wystawiony
przez wszystkich mieszkańców
wsi na gruntach wiejskich w 1848 r.
8. Krzyż drewniany wystawiony przez Antoniego Jackiewicza
na jego własnej ziemi w 1800 r.
9. Krzyż drewniany wystawiony
przez Jana Kondrata na jego własnej ziemi w 1900 r.
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

iTeatr w sokólskim SOSW
Kolejny rok współpracy z
TVP w ramach autorskiego projektu - iTeatr dla Szkół w SOSW
w Sokółce.
Projekt oparty jest na idei
promowania i przybliżania teatru
poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów
w całej Polsce
wszędzie tam,
gdzie dostęp
do ich oferty
jest ograniczony. (…) W ramach projektu
iTeatr spektakl
na żywo odbierany jest w tym
samym czasie
przez kilkadziesiąt tysięcy
uczniów z całego kraju za
pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej. Udział wszystkich szkół w projekcie jest przy
tym całkowicie bezpłatny. (TVP
– Internetowy Teatr dla Szkół)
9 stycznia uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

J. Korczaka w Sokółce oglądali
spektakl, pt. ,,O dwóch takich, co
ukradli księżyc”. Przedstawienie
to współczesna, pełna muzyki inscenizacja znanej powieści K. Makuszyńskiego o dwóch niegrzecznych i leniwych braciach, którzy
swoim zachowaniem zatruwają

życie rodziny i rodzinnej wsi. Jacek i Placek, bo tak nazywają się
bliźniacy, spędzają całe dnie na
wygłupach, leniuchowaniu, dokuczaniu innym. W przyszłości
nie zamierzają uczyć się ani pracować, więc pewnego dnia po-

stanawiają ukraść złoty księżyc,
sprzedać go i wieść próżniacze
życie. W tym celu ruszają w pełną
przygód podróż, która całkowicie
ich odmienia. W przedstawieniu
wykorzystane zostały rockowe
kompozycje zespołu Lady Pank
tj. ,,Marchewkowe pole” czy
,,Hrabia”. Spektakl został przygotowany przez
doświadczony
zespół reżysersko-aktorski
Łódzkiego Teatru
Lalek ,,Arlekin”.
Kolorowy, dynamiczny i porywający spektakl
bardzo podobał
się uczniom, którzy z ogromnym
zaangażowaniem
towarzyszyli przygodom niesfornych chłopców podśpiewując
znane utwory. Dziękujemy TVP
za zabranie naszych podopiecznych w kolejną, baśniową realizację teatralną.
Opr. M.T.Kuziuta, E.J. Szymaniuk
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EDUKACJA ZA BONY
Kursy języka angielskiego w ramach
wsparcia finansowego
„Bony na Szkolenia"

BONY NA SZKOLENIA. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i
potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach
RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

„Mam 70 lat
i chce mi się uczyć!” cd.
A co na to pani profesor?

Małgorzata Dziewiątkowska:
Jest to grupa bardzo zmotywowana – jak pani zauważyła. Naprawdę wszyscy słuchają
ze skupieniem, notują, powtarzają, jest pełna współpraca.
Zaczęliśmy na początku listopada, mamy połowę grudnia,
to zaledwie półtora miesiąca,
tak że postęp jest ogromny moim zdaniem. Ostatnio nawet uczniom ósmej klasy szko-

ły podstawowej stawiałam za
przykład tę grupę. Mówiłam do
nich: gdybyście poszli, zobaczyli
grupę, z którą pracuję zaledwie
od półtora miesiąca, która jest w
stanie opisać swój poranek, prawidłowo zbudować zdania, nazwać wszystko. Niektórym się to
nie udaje po wielu latach nauki
języka w szkole ze względu na
to, że nie ma w nich takiej motywacji, jaka mają ci ludzie. Tu jest
ogromna motywacja do pracy i
zaangażowanie,
współpraca.

Osoby mocniejsze pomagają
tym słabszym, jeżeli coś nie wychodzi. Świetna grupa, zgrana i
na pewno będę pamiętała ją do
końca życia. Bardzo wspaniałe
doświadczenie. Bardzo chętnie
przychodzę na zajęcia pomimo,
że są to godziny popołudniowe
i jestem już po pracy w szkole jest tu ogromna chęć i zapał do
pracy, a to jest bardzo budujące
dla mnie jako wykładowcy.
Miała Pani wcześniej doświadczenia w nauce osób dorosłych?
Tak, chociaż były to osoby
nieco młodsze od tej grupy. Bardzo dobrze mi się zawsze z dorosłymi pracuje, ponieważ osoby dorosłe wiedzą, czego chcą,
są odpowiednio zmotywowane.
Jest fajna atmosfera, można w
międzyczasie pożartować, pośmiać się, a efekty pracy są bardzo dobre...
...a przy okazji - w sprzyjajacej
atmosferze - jest szansa na podnosienie własnych kompetencji
Zdecydowanie tak.
Patrycja Anastazja Zalewska
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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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Docenieni za aktywne czytelnictwo
Styczeń - miesiącem statystyk i podsumowań minionego
roku, jak wyglądał on w sokólskiej
Bibliotece Publicznej poinformowała nas Beata Grecka.
W 2019 roku Biblioteka Publiczna wraz z filiami wzbogaciła
swój księgozbiór o 2973 egzemplarze. W darze od czytelników
otrzymaliśmy 649 tytułów. Na zakup książek wydaliśmy 51,744,35
zł, a na audiobooki 1562,50 zł (80
audiobooków). Jak co roku, wychodząc naprzeciw osobom starszym i
słabowidzącym zakupiliśmy 22
egzemplarze nowych tytułów pi-

sanych dużą czcionką. W porównaniu do roku 2018 zakupiliśmy o
300 egzemplarzy więcej!
Za aktywne czytanie - dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymali
z rąk dyrektor Joanny Bienasz,
przy przysłowiowej herbatce, panie: Alicja Sokołowska, Elżbieta
Gurzyńska, Marta Sokołowska i
pan Henryk Gurzyński
W filiach biblioteki także
premiowano czytelników. Nagrodę w Filii nr 1 (Os. Zielone)
odebrała Barbara Konon, w Filii
nr 2 (ul. Broniewskiego) - Helena
Kierdelewicz i Teresa Żukowska,

w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży - Szymon Bogusławski, Jakub
Giedzicz i Szymon Możejko, w
Filii w St. Rozedrance - Oliwia
Chorąży, zaś w Filii w St. Kamionce - Magda Borowik.
Środki finansowe pozyskane
z projektów oraz od sponsorów
pomogły nam zorganizować mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Ci,
dla których kultura - to nie tylko
czytanie książek, mogli skorzystać
z wielu innych atrakcji – spotkań
z pisarzami, poetami, podróżnikami, konkursów recytatorskich i
plastycznych, warsztatów.
A po jakich autorów i tytuły
sięgano w 2019 roku?
Największym wzięciem cieszył się Remigiusz Mróz, Magdalena Witkiewicz, Magdalena
Kordel, Krystyna Mirek, Katarzyna Michalak i oczywiście Olga Tokarczuk. W Oddziale dla Dzieci i
Młodzieży (nie licząc lektur szkolnych), najchętniej wypożyczane
były pozycje Anity Głowińskiej,
która stworzyła „Kicię Kocię”,
czyli serię książeczek dla dzieci.
Nieustającą popularnością cieszą
się też książki z serii o „Tupciu
Chrupciu” autorstwa Elizy Piotrowskiej. Opr. AT

Kuźnickie Kolędowanie na Kresach
„Kuźnickie Kolędowanie na
Kresach” to cykliczna impreza organizowana w okresie bożonarodzeniowym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy.
19 stycznia w ośrodku kultury pięknie zabrzmiały utwory
wykonane przez kuźnicką Scholę,
Chór GOKiS w Kuźnicy, instrumentalistów Git Lekcji prowadzonych w GOKiS, Trio Chóru
oraz osoby indywidualne. Licznie
zgromadzona publiczność śpiewała wspólnie z artystami kolędy i pastorałki. W klimat „Cudu
Betlejemskiej nocy” wprowadziła
wszystkich sztuka teatralna w wy-
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konaniu grupy młodzieży i dorosłych działająca przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Krynkach.
To wspaniałe, że impreza ta
połączyła ludzi, pokolenia, a ciepła, świąteczna atmosfera na sali
udzieliła się wszystkim. Dziękuję
tym, którzy przyjęli zaproszenie, a
byli to: kuźnicka Schola, op. Marta Krawel, Chór GOKiS w Kuźnicy,
dyr. Lilia Żylińska, Fabian Kiszkiel,
Klaudia Borowska, Sandra i Patrycja Doroszczyk, Paweł Sokołowski,
nauczyciel Git Lekcje w GOKiS,
myzyk Klaudia Piliszko, Paulina
Korecka, Alicja Freling i Roman
Tumiel, grupa teatralna GOK w

Krynkach, Edward Klejna.

opr. na podst. E. Rapiej
GOKiS w Kuźnicy

NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROGRAMU
KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB
STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o rozpoczęciu naboru
uczestników do utworzenia
grupy terapeutycznej programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Program skierowany jest
do pełnoletnich osób, które nie
radzą sobie z kontrolowaniem
i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących
przemoc wobec swoich bliskich.
Jego celem jest ukształtowanie postawy partnerskiej,
budowa szacunku w stosunku
do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania
agresywne. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W
części edukacyjnej uczestnicy
zapoznają się z wiedzą na temat
zjawiska przemocy rozumianej
jako działanie intencjonalne. Poznają negatywne normy i wzorce
kulturowe, wykorzystywane do
wspierania postaw dominacji i
zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary. Oddziaływania
korekcyjne polegają głownie na
praktycznych ćwiczeniach w jaki
sposób zastępować przemoc, trenować umiejętności społeczne i
zachowania asertywne, a także
uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
Możliwość przystąpienia
do programu mają wszystkie
zainteresowanie osoby dorosłe,

zarówno kobiety jak i mężczyźni, którzy stosują przemoc wobec
partnera/partnerki, współmałżonka/współmałżonki lub innego
członka rodziny oraz:
•
osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym
Sąd warunkowo zawiesił
wykonywanie kary zobowiązując je do uczestnictwa
w programie korekcyjne
– edukacyjnym oraz osoby
objęte dozorem kuratorskim
wynikającym z postanowienia Sądu.
•
osoby stosujące przemoc w
rodzinie, które uczestniczą
w terapii uzależnienia od
alkoholu i narkotyków lub
odbyły taką terapię.
•
osoby, których uczestnictwo
wynika z osobistej decyzji
podejmowanej w związku z
kontaktem z instytucjami lub
organizacjami społecznymi
zajmującymi się realizacją
zadań z zakresu pomocy
społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Udział w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
jest bezpłatny.
Rozpoczęcie programu nastąpi po zebraniu grupy uczestników.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu powinny złożyć wniosek w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 8, w pok. nr 11 (budynek Starostwa Powiatowego w
Sokółce).
Szczegółowych informacji
udziela Paulina Cholewska - tel.
85 711 08-23 od poniedziałku do
piątku, w godz. 7.30-15.30
Dyrektor PCPR
w Sokółce Alicja Rysiejko
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ZSR w
Sokółce

STUDNIÓWK
Uczniowie
sokólskiego
„Rolnika” bawili się na balu
studniówkowym w sali „Bona”
w Kuźnicy. Była to noc pełna
tańca oraz chwila wytchnienia
przed pierwszym poważnym egzaminem w życiu. Bal rozpoczął
się od podziękowań dyrekcji,
nauczycielom, wychowawcom,
całemu gronu pedagogicznemu
oraz rodzicom.
Wczuwając się w atmosferę
balu, mogę tylko ze smutkiem powiedzieć, że mój bal studniówkowy jest już przeszłością. Dlatego
dziś, zazdrościmy wam, że macie ten bal jeszcze przed sobą. A
studniówka - to najwspanialsza
impreza, na którą uczniowie czekają od momentu wejścia w progi
szkoły. (…) Ten bal rozdziela dwa
etapy waszego życia - kończycie
młodość i dziś krokiem poloneza
wkraczacie w dorosłość. Mówiła
Dyrektor Anna Dorota Cilulko.
Po oficjalnym rozpoczęciu
klasy zaprezentowały poloneza,
a klasa ekonomiczna - walca. Następnie uczniowie wznieśli toast i
rozpoczęli zabawę. K.Galej

6

24 stycznia 2020 r.

INFO Sokółka nr 187

KA

ZS w Dąbrowie Białostockiej

Trwa karnawał - czas balów.
Ten wyjątkowy odbywa się co
roku w styczniu - to studniówka.
W ostatnią sobotę w naszym powiecie odbyły się aż trzy. Oprócz
przyszłych maturzystów z ZSR w
Sokółce, swój bal studniówkowy
celebrowali w „Pensjonacie Poniatowski” w Suchowoli uczniowie ostatnich klas ZS w Dąbrowie
Białostockiej.
Niebywałość tego wieczoru sprawia, że wszyscy czujemy
się wzruszeni. Każdy z nas pamięta moment, w którym po raz
pierwszy przekroczyliśmy próg
szkolnych murów. Za sto dni
przystąpimy do egzaminu dojrzałości – przed nami matura. Już
dziś jednak nadeszła ta magiczna
chwila, moment, w którym przepraszamy za nasze przewinienia i
dziękujemy za wspólnie spędzony
czas. Razem przeżyliśmy tak wiele… Studniówka, to taki wieczór,
który skłania do refleksji, każe rozejrzeć się wokół i zapytać – dzięki
komu tu jesteśmy? Właśnie teraz
pragniemy na wasze ręce, szanowna dyrekcjo, kochani nauczyciele,
złożyć słowa gorących podziękowań za wszystko. Tymi słowami,
uczniowie rozpoczęli uroczysty
wieczór.
Następnie głos zabrał Dyrektor Jarosław Budnik,
Droga młodzieży, szanowni
rodzice, koleżanki, koledzy nauczyciele, drodzy goście, w życiu
nic nie dzieje się przypadkiem, to,

INFO Sokółka nr 187

kogo spotykamy na swojej drodze
- także nigdy nie jest przypadkowe. Przychodząc do szkoły 2,5
roku temu mieliście plany, oczekiwania, wyobrażenia związane
z nową szkołą. Na swojej drodze
spotkaliście koleżanki, kolegów,
nauczycieli – osoby, dzięki którym czas pobytu w szkole przyniósł nową wiedzę, doświadczenia, przyjaźnie. Dzisiaj, na 107
dni przed maturą zdajemy także
egzamin z dojrzałości, o której
wspomnieliście. Dzisiejszy bal, w
którym bierzecie udział stanowi
granicę własnej dorosłości. Nie
przekraczajcie jej, bądźcie odpowiedzialni, zarówno za siebie jak
i za innych. Wiem, że swoją ponad
dwuletnią pracą zasłużyliście na
tę chwilę wielkiego balu, wielkiej
radości. Wiem, że jutro i pojutrze
zaczniecie znowu myśleć o tym,
co was czeka dopiero za 107 dni.
Dzisiaj jednak zapomnijcie o nauce, egzaminach, stresie. Dzisiaj
jest czas zabawy, więc się bawcie.
Dyrektor wspomniał również
nauczyciela śp. Tomasza Sztukowskiego, zmarłego rok temu.
Jego śmierć uczczono chwilą ciszy.
Po pięknym wykonaniu
poloneza, uczniowie zaprezentowali się w dynamicznym
układzie tanecznym do muzyki
rozrywkowej. Do obu aranżacji
maturzystów przygotowała pani
Jolanta Lewkowicz.
Patrycja A. Zalewska
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PSZS podsumował współzawodnictwo szkół
Początek roku jest doskonałą
okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sporto-

wego w Sokółce. W piątek (17.
01.) w Domu Rodzinnym ,,Serce”
odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze oraz pod-

sumowujące współzawodnictwo
sportowe szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w latach
2016-2019. Uczestniczyli w nim

„Przystanek Nadzieja” gościnnie w sokólskim SOSW
W styczniu 2020 roku w
Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbyło się kolejne
spotkanie w ramach grupy wsparcia „Przystanek Nadzieja”, współorganizowane przez współpracujące koła wolontariackie, m.in. ze
Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce i Geniuszach, Przedszkoli
nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 w Sokółce, jak
również Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – gospodarza spotkania.
Tematem przewodnim był
koncert zespołu „Cygańskie Serca” oraz wspólne muzykowanie.
Towarzyszyła nam również ekipa
stacji telewizyjnej Twoja Telewizja
Regionalna, która przyczyniła się
do przypomnienia, jak powstała
grupa wsparcia.
W 2015 roku prezes Stowarzyszenia „Barka” Krystyna
Stefanowicz we współpracy z
Elżbietą Szomko zorganizowały
warsztaty pod hasłem „Pomysł
na Przyszłość”, których celem
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było znalezienie odpowiedzi na
pytanie: co zrobić, by osobom niepełnosprawnym w naszym środowisku żyło się lepiej? Do udziału
zostały zaproszone osoby z niepełnosprawnościami, instytucje
publiczne, stowarzyszenia działające na rzecz niepełnosprawnych,
placówki edukacyjne, rodzice osób
niepełnosprawnych. Dwudniowe
warsztaty pozwoliły na dokonanie diagnozy środowiska i podjęcie
decyzji o powstaniu grupy wsparcia, której sami uczestnicy nadali
nazwę „Przystanek Nadzieja”. Od
tego czasu, raz w miesiącu Stowarzyszenie „Barka” we współpracy z
zaprzyjaźnionymi kołami wolontariackimi organizuje czas wolny
uczestnikom „Przystanku Nadzieja”. Są to m.in. warsztaty kulinarne, taneczne, wycieczki, wyjścia do
kina, wyjazdy do opery, wystawy,
jazda konna, spotkania integracyjne.
Tym razem odbyło się spotka-

nie z zespołem „Cygańskie Serca”
z Igrył, który zachwycił niezwykłym, poruszającym repertuarem.
Pan Wojciech zapoznał nas z
tradycjami cygańskimi i ich urzekającymi utworami, jak również
autorskimi piosenkami wokalistki,
pani Iwony. Prezentacje taneczne i
barwne stroje przykuwały wzrok
wszystkich, a niezwykłe utwory na
skrzypcach przenosiły w magiczny
świat Romów.
Po koncercie znaleźliśmy czas
na wspólne rozmowy przy herbacie
i słodkich niespodziankach przygotowanych przez wolontariuszy.
Dziękujemy serdecznie zespołowi „Cygańskie Serca” oraz dużym
i małym wolontariuszom, którzy
sprawiają radość i obdarowują
uczestników „Przystanku Nadzieja” tym, co w życiu najcenniejsze:
życzliwością, przyjaźnią i wspólnie
spędzonym czasem.
Elżbieta Szomko
Dyrektor SOSW w Sokółce

nauczyciele wf-u ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z powiatu sokólskiego, którzy
jednocześnie angażują się w działalność PSZS na czele z prezesem
Zdzisławem Dziewiątkowskim
oraz koordynatorem PSZS Stanisławem Marchielem. Zaproszenie
przyjął również Starosta Sokólski
Piotr Rećko oraz wiceprezes Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego Marek
Sadowski.
Chciałbym bardzo serdecznie
podziękować panu Zdzisławowi
Dziewiątkowskiemu, który przez
wiele lat pełnił funkcję głównego
koordynatora, prezesa, osoby, która wspierała cały sport międzyszkolny. (…) Dziękuję wszystkim,
którzy się zaangażowali w trochę
trudniejszym momencie działalności PZSS, dziękuję, że pan Stanisław Marchiel wziął to w swoje
ręce wraz z swoimi koleżankami i
kolegami, że dalej to kontynuuje-

my. Dziękuję wszystkim Państwu,
- wykonujecie olbrzymią pracę.
Chcę przypomnieć, że to Powiat
Sokólski jest zawsze drugi w rywalizacji międzyszkolnej, a dzięki
ciężkiej pracy od podstawówek po
szkoły średnie - potrafimy znaleźć
się na tak wysokiej pozycji. - Mówił
Starosta Sokólski.
W trakcie spotkania nauczyciele za aktywną pracę na rzecz
sportu otrzymali z rąk Starosty
i wiceprezesa PWSZS statuetki
oraz dyplomy. Prezes PSZS Zdzisław Dziewiątkowski, Starosta
Sokólski oraz wiceprezes PWSZS
zostali również uhonorowani
pamiątkowymi statuetkami. Nagrody ufundował Zarząd Powiatu
Sokólskiego oraz PSZS.
W drugiej części spotkania
wybrano nowego prezesa PSZS
w Sokółce, został nim Stanisław
Marchiel.
oprac. I.A. Czaplejewicz,
fot. K. Galej

Odprawa roczna w sokólskiej KPP
W Komendzie Powiatowej
Policji w Sokółce odbyła się odprawa roczna podsumowująca
stan bezpieczeństwa w powiecie
sokólskim. Wśród zaproszonych
byli m.in., Proboszcz Parafii Św.
Antoniego w Sokółce ks. Dziekan
Stanisław Gniedziejko, Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy,
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Sokółce Ewa Nowicka-Sztachelska, burmistrzowie,
wójtowie, Komendanci Placówek
SG, Z-ca Komendanta PSP w Sokółce bryg. Dariusz Łukaszewicz,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Czarna Biał. Janusz Samociuk wraz z
Komendantem SL Wojciechem
Borysem, kadra kierownicza,
funkcjonariusze oraz pracownicy
Komendy. Spotkanie prowadził
Komendant Powiatowy Policji
nadkom. Sławomir Kołakowski
wraz z Z-cą kom. Januszem Sepko.
W 2019 roku odnotowano
1018 przestępstw kryminalnych.
Wykrywalność wyniosła 82,1%.
W Sokółce było 523 przestępstw
o charakterze kryminalnym, gospodarczym - 219, narkotykowym - 77, drogowym - 204. Policja wzywana była 7787 razy, w

stosunku do roku poprzedniego,
więcej o 37. Na tzw. „na gorącym
uczynku” zatrzymano 88 osób.
Miało miejsce 31 wypadków
drogowych, w których rannych
zostało 41 osób, a 8 osób zginęło. Były 662 kolizje (32 więcej
niż w 2018 r.). Funkcjonariusze
ruchu drogowego zatrzymali 175
nietrzeźwych kierowców - liczba
zatrzymań z roku na rok rośnie.
Dzięki aplikacji Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa sprawdzono ponad 1574 sygnałów od
mieszkańców.
Na koniec głos zabrali goście,
którzy podziękowali zarówno
Komendantowi, jak i wszystkim
funkcjonariuszom za współpracę
na rzecz poprawy bezpieczeństwa
publicznego w naszym powiecie.
W imieniu własnym oraz
Starosty Sokólskiego Piotra Rećko
pragnę podziękować wszystkim
funkcjonariuszom, za to, że możemy czuć się bezpiecznie w naszym
powiecie. Wielki szacunek dla waszej ciężkiej pracy, która niejednokrotnie wiąże się z narażeniem
własnego zdrowia i życia – Mówił
Wicestarosta Jerzy Białomyzy.
Oprac. A.S
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intensywnej rehabilitacji. Państwa
ofiarność pomaga mi w realizacji
mojego celu.
PROSZĘ O POMOC W ODZYSKANIU SAMODZIELNOŚCI
Przekazując 1% podatku
FUNDACJI AVALON z dopiskiem: Ostasiewicz 1166 - pomagacie mi Państwo w codziennym
funkcjonowaniu.
DZIĘKUJĘ
Tomasz Ostasiewicz

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

Tomasz

OSTASIEWICZ

KRS: 0000270809
Cel szczegółowy:
Ostasiewicz 1166

Drodzy Państwo,
Nazywam się Tomek, w
październiku 2011 roku uległem
poważnemu wypadkowi, w wyniku którego mam niedowład spastyczny czterokończynowy.
Dziś oddycham samodzielnie i odzyskałem minimalną
sprawność w lewej ręce. Aby móc
wrócić do sprawności potrzebuję

Koncert FBI, czyli blues made in Sokółka*
W piątkowy wieczór (17.01.)
warto było zahaczyć o „Bistro u
Matczaka”, tym razem nie po
strawę dla ciała, choć i to było w
zasięgu, ale by nakarmić ducha.
Czyli miło spędzić czas przy przyjaznych, bluesowych, kołyszących dźwiękach i spotkać sympatyków muzyki granej na żywo, ale
przede wszystkim - sympatyków
grupy FBI.
Była szansa natknięcia się na
starych znajomych (często życiowo z Sokółką już niezwiązanych),
których przyciągnął sokólski
band i jego repertuar. Cieszył serce widok trzech pokoleń wśród

publiki - dziadkowie, synowie i
wnukowie - bo blues, zdecydowanie łączy, pokolenia także. Trzeba przyznać, że FBI ma żelazny
elektorat (hihi), przyjechali też
słuchacze zamiejscowi – brawo
Panowie!

Sławek Klimczak (gitara,
wokal):
Grało się - jak zwykle - świetnie,
bo atmosfera była przednia, super
publika ukierunkowana na dobrą
muzykę i zabawę dopisała - lokal
wypełnił się po brzegi.

Koncerty „U Macza” mają
klimat… kameralność sali i artyści dostępni na wyciągnięcie ręki
– nie ma dystansu, jest prawdziwe
uczestnictwo w muzycznym spektaklu.

Bartek Czyżewski (bas):
Grało się znakomicie. „Bistro u
Matczaka”, dawniej „Blues &
Rock” - jest, mimo swojej metamorfozy, przesiąknięte od fundamentów po dach właśnie muzyką
blues rockową. Niepowtarzalny
klimat tego miejsca, jak i przyjazne podejście Krzyśka i Joli (wła-

A jak się grało Federalnym zapytałam...

Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania
Osób Niepełnosprawnych
„POD SKRZYDŁAMI”
Drodzy Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”
rozpoczęło działalność w 2015
r. Jego obszarem działania jest w
szczególności powiat sokólski.
Środki finansowe niezbędne do
realizacji celów statutowych pochodzą ze składek członkowskich,
zbiórek publicznych, dotacji pozyskanych z konkursów i dotacji
pozakonkursowych otrzymanych
z fundacji i innych instytucji, organizowanych licytacji przedmiotów otrzymanych od sposorów
w czasie balu charytatywnego.
Członkowie Zarządu w stowarzyszeniu pracują charytatywnie.
Głównym celem organizacji jest wyrównywanie szans
podopiecznych w każdej sferze i
na każdym etapie ich życia, czyli
w okresie dzieciństwa, w wieku
szkolnym i pozaszkolnym.
Stowarzyszenie
realizuje
swoje cele w ramach odpłatnej i
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. W czasie czteroletniej działalności stowarzyszenie zorganizowało kilka turnusów

ścicieli) - daje muzykom pewien
feeling rodzący dźwięki, o istnieniu
których sam grający wcześniej nie
miał pojęcia. (uśmiech)
Nie bez znaczenia jest też
publiczność, która przychodzi na
nasze koncerty. Nasi fani bardzo
żywo reagują na dźwięki FBI. Niektórzy przybyli na nasz koncert
również spoza Sokółki (Białystok,
Wasilków). Świadomość, że to,
co gramy wzbudza mnóstwo pozytywnych emocji - dodaje nam
skrzydeł i wiary, że ta muzyka
nigdy nie zaginie. Smutnym jest
jednak fakt, że w czasach, w których rządzą inne rytmy, miejsce
jak to, w którym występowało

rehabilitacyjnych, wspierało podopiecznych w ich rehabilitacji
medycznej i społecznej, w zaopatrzeniu ich w sprzęt rehabilitacyjny. Organizowało specjalistyczne
zajęcia dodatkowe i czas wolny
podopiecznych, m.in. w okresie
wakacji, natomiast opiekunom
osób niepełnosprawnych organizowało szkolenia.
W chwili obecnej zbierane
są środki na organizację kolejnego turnusu rehabilitacyjnego i
letniego wypoczynku dzieci niepełnosprawnych.
Od kilku miesięcy stowarzyszenie jest organizacją pożytku
publicznego i od tego roku każdy podatnik może przekazać 1%
podatku na rzecz naszych podopiecznych.
Przekazanie 1% podatku
umożliwiłoby pomoc większej liczbie osób i rozszerzenie
naszej działalności o kolejne
przedsięwzięcia na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Prezes Stowarzyszenia Beata Tur

KRS 0000570356
tyle gwiazd, musi zmieniać swój
charakter i odchodzi od organizacji koncertów. Niemniej jednak,
ogromną przyjemnością jest granie
w miejscu, w którym zabrzmiało
tak wiele pięknych nut i z którym
wiąże się mnóstwo pozytywnych
wspomnień.
Skład FBI domykają - Adam
Ciszewski (perkusja) i Romek
Mieszkuniec (saksofon i klawisze).
Była i wysłuchała Aneta Tumiel.
Fotografie udostępnił
Adam Z Jakim.
*Tytuł Adam Z Jakim

BędzieSięDziało
26.01 - Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrz Sokółki; I Kategoria - uczniowie
klas 1-4 - godz. 9.00.; II Kategoria
- uczniowie klas 5-8 - godz. 9.00;
III Kategoria - Open - 11.30; IV
Kategoria - Open Deble. Turniej
zostanie rozegrany w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokółce.
24-26.01 - Turniej 1/6 Finału Mistrzostw Polski Juniorek w
piłce ręcznej w Dąbrowie Białostockiej.
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26.01 - Koncertu kolęd i pastorałek „Na styku kultur”, kino
„Sokół”, godz.16:00.
24.01 - Festyn dla dzieci z
okazji POŁOwinek Ferii; godz.
9:30; hala Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej
30.01. - Ferie z teatrem Maska w kuźnickim GOKiS, godz.
14.00, spektakl pt. „Prastara
książnica Skarb i Tajemnica”.
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Zajęcia TIK z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji
cyfrowych uczniów w sokólskim SOSW
Od września 2019 r. w SOSW
realizowane są zajęcia z zakresu
TIK w ramach projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka
w Sokółce na rzecz zwiększenia
wykorzystania TIK”. Zajęcia mają
na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętnosci cyfrowych uczniów szkoły podstawowej. Odbywają się w
niewielkich grupach, uwzględniających indywidualne możliwości uczniów oraz dostepność
zasobów sprzętowych. Na zajęciach wykorzystywane są zestawy
komputerowe z nowoczesnym
oprogramowaniem, tablica multimedialna, ekran interaktywny,
laptopy i tablety. Taka różnorodność sprzętu sprzyja oswajaniu się
uczniów z technologią oraz podnosi umiejętność obsługi różnorodnych urządzeń.
Realizowana tematyka jest
dostosowywana indywidualnie do
każdego ucznia i obejmuje zarówno elementarną obsługę sprzętu,
jak też korzystanie z edytorów
grafiki, tekstu, filmów, gier oraz

programów
multimedialnych.
Uczestnicy bardzo różnią się od
siebie możliwościami percepcyjnymi, komunikacyjnymi oraz
umiejętnościami. Tylko nieliczna
grupa realizuje podstawę programową z informatyki, nie wszyscy mają dostęp do komputera w
domu. Planowane zajęcia musiały
więc uwzględniać nie tylko bariery w korzystaniu z komputera
związane z niepełnosprawnością
intelektualną, lecz również wynikające z ograniczonego dostępu
do nowoczesnych technologii w
środowisku domowym.

Zadaniem nauczycieli było
dokonanie diagnozy oraz dostosowanie materiału w taki
sposób, aby uczniowie mieli możliwość jak najefektywniej przetwarzać, zapamiętywać
i wykorzystywać treści w praktyce.
Zajęcia
uwzględniają

przełamywanie obaw i lęków
związanych z korzystaniem
z komputera. Odbywa się to poprzez zabawę (m.in. za pomocą
gier komputerowych), poszukiwania i rozwijania własnego hobby (np. wyszukiwanie filmów czy
klipów muzycznych na YouTube)
oraz poprzez korzystanie z programów na tablicy multimedialnej.
Innym
celem
zajęć
jest wsparcie procesu dydaktycznego,
powtarzanie
i utrwalanie materiału z lekcji. Sprzyja to lepszej realizacji podstawy programowej, a
także
przeciwdziała
wykluczeniu cyfrowemu w przyszłosci. Uczniowie uczą się pisać
i formatować teskty, tworzyć rysunki, dyplomy, obrabiać zdjęcia,

tworzyć proste filmy. Prowadzący zajęcia każdorazowo zwracają
uwagę na kwestię bezpieczeństwa podczas użytkowania komputera, zarówno tę związaną z
własnym zdrowiem, jak też tę
- z zakresu korzystania z Internetu. Podopieczni mają bowiem
mniejsze zdolności do krytycznej
analizy treści, co sprawia że są
bardziej podatnymi na naśladowanie niewłaściwych zachowań
i manipulację medialną. W ramach zajęć, uczniowie objęci
wparciem z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych, uczą się w jaki sposób
bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni i unikać zagrożeń.
Kluczową kwestię stanowi
też sam proces rewalidacji przy
użyciu nowoczesnych technologii. Poprzez udział w zajęciach
uczniowie w ciekawy sposób rozwijają procesy poznawcze, kształcą umiejętności komunikacyjne i
manualne, rozwijają zainteresowania. Sprzyja to aktywizacji i rozwijaniu kompetencji kluczowych.
Ewa Wińska

Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej
Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-20120 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna
i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120.

XX Sesja Rady Powiatu
Sprawozdanie Starosty z prac
Zarządu w okresie między sesjami
podczas XX Sesji Rady Powiatu
Sokólskiego (17.01) zreferował
Wicestarosta Jerzy Białomyzy.
Został rozpatrzony również
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców
Osiedla Nr 2 w Sokółce w sprawie remontu drogi powiatowej nr
2385 – ul. Zabrodzie w Sokółce.
Obecna na sesji przewodnicząca
Zarządu Mieszkańców Osiedla nr
2 Elżbieta Borowska wyraziła zaniepokojenie złym stanem drogi
oraz skierowała prośbę o poprawę
jej warunków w celu zwiększenia
bezpieczeństwa.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukasz
Moździerski: Rada Powiatu, Starosta jak i cały Zarząd chcieliby
współpracować z gminą, realizować wspólne inwestycje. W 2015
roku było tzw. porozumienie między panem Starostą a panią Burmistrz na temat realizacji wspólnych inwestycji. Powiat wywiązał
się z tych zadań w 100%. Radni
powiatowi są skłonni przekazać te
pieniądze na wspólną inwestycję.
(…) Chcieliśmy połączyć główne
szlaki komunikacyjne w mieście,
zabezpieczyć je również dla rowe-
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rzystów. (…) Apel do państwa, do
mieszkańców – w tym momencie
należy przekonać panią Burmistrz
aby chciała z nami współpracować.
Szczegółowo o sprawie wypowiedział się Starosta Sokólski
Piotr Rećko: Postawiliśmy sobie
jasne założenie – 50% ma dołożyć
samorząd gminny i 50% samorząd
powiatowy. De facto po 25% dlatego, że 50% otrzymujemy z budżetu państwa lub z budżetu UE. W
tamtej kadencji wybudowaliśmy
146 km dróg za kwotę ok. 90 mln
zł. Z tego 40 mln zł pozyskaliśmy
ze środków zewnętrznych. Był to
olbrzymi sukces i precedens na
skalę województwa. Gdybyśmy
wykonywali samodzielne inwestycje powiatowe, nie wykonalibyśmy
nawet połowy z nich dlatego, że nie
zostałby osiągnięty efekt skali, który w naszym przypadku oznaczał,
że przy tak dużej ilości inwestycji
ceny na drogach powiatowych za
każdym razem są o wiele niższe.
(…) W roku 2015 stworzyliśmy i
opracowaliśmy program rozwoju
dróg powiatowych i szczegółowy
harmonogram realizacji poszczególnych inwestycji. Podpisaliśmy
porozumienia z panią Burmistrz
na większość dróg powiatowych.
(…) Mieliśmy takie wspólne marzenie – połączyć jedną stronę miasta

tzn. od ul. Targowej przez ul. Zabrodzie połączyć z ul. Konopnicką
aż do Słojnik ścieżką rowerową i
przebudowanym ciągiem komunikacyjnym, a drugą część przez ul.
Zabrodzie, ul. Nową do ul. Jana
Pawła II i do Kamionki Nowej, a
tam do Drahli, później do Wierzchlesia. Dzięki temu moglibyśmy się
w sposób bezpieczny komunikować zarówno ciągiem pieszym jak
i rowerowym. Na tę okoliczność
podpisaliśmy liczne porozumienia
i zostały wydatkowane środki z budżetu gminy. Projekt ul. Targowej
został wykonany z separatorem,
odwodnieniem 1/3 miasta, projekt
ul. Zabrodzie został dofinansowany
przez Gminę Sokółka, druga część
projektu zlecona wykonawcy do
wykonania przez Gminę Sokółka.

Do dziś wykonawca nie wykonał
tego zadania. Apel do mieszkańców - prosiłbym abyście państwo
w postaci zbierania podpisów pod
projektami, które są opracowane,
przygotowane i uzgodnione z Gminą Sokółka złożyli petycję do Gminy.
Projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji mieszkańców
Osiedla Nr 2 został rozpatrzony
pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie
utworzenia klubu „Senior+” w
Sokółce zreferowała Dyrektor
PCPR w Sokółce Alicja Rysiejko.
W roku 2019 napisaliśmy wniosek
do Ministerstwa Rodziny Pracy i
Polityki Społecznej na dofinansowanie utworzenia i wyposażenia

klubu „Senior+”, otrzymaliśmy
150 tys. zł dotacji. Zadanie to zostało wykonane w r. 2019. Teraz
napisaliśmy drugi wniosek, na
funkcjonowanie klubu „Senior+”.
Nadzór nad działalnością będzie
sprawował Starosta Sokólski przy
pomocy PCPR w Sokółce. Do celów i zadań klubu należy zapewnienie edukacji, aktywności kulturalnej, ruchowej, relaksacyjnej.
Klub otwarty będzie trzy dni w
tygodniu, przez 8 h. Pobyt będzie nieodpłatny. Beneficjentami
i uczestnikami mogą być osoby
z Powiatu Sokólskiego, seniorzy
60+, nieaktywni zawodowo.
Uchwała została zaopiniowana
pozytywnie.
K.Galej
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SOKÓŁKA tel. 600 486 444

PRZYJMIEMY DO PRACY:

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

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

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
ul. Solidarności 3, 502 855 111

SOKÓŁKA

ul. Wyszyńskiego 2 /UNIKAT/, 504 926 662

Na tropie zagadek- ESCAPE ROOM w szkole
Nowością w ofercie SOSW
w Sokółce jest innowacja pedagogiczna „Na tropie zagadek - escape room w edukacji szkolnej”.
Ma ona na na celu kształtowanie
postaw kreatywności uczniów,
rozbudzanie ciekawości i zaangażowania, szerzenie idei współpracy w grupie oraz kształcenie
umiejętności rozwiązywania problemów.
Jej główne zadanie - to zachęcać i motywować uczniów do
zdobywania wiedzy oraz do prezentowania jej i wykorzystywania
w sytuacjach praktycznych. Nowatorstwem jest wykorzystanie
metody escape room. Dotychczas
była to forma zabawy popularna
poza murami szkół, jednakże niedostosowana do możliwości dzieci niepełnosprawnych a przez to
nieosiągalna dla naszych uczniów.
Jest to gra oparta na różnych motywach, której główną atrakcją
jest dobrowolne zamknięcie się
uczestników w pomieszczeniu
pełnym różnorodnych zagadek.
Uczestnicy mogą wydostać się z
pokoju, wówczas gdy rozwiążą
masę łamigłówek, bo to pozwoli
im odzyskać klucz do wyjścia.
Drugą wersją tej metody
jest takie pokierowanie fabułą,
aby uczestnicy byli nagradzani
za poprawne rozwiązanie zadań kolejnymi fragmentami hasła do
wyjścia lub nagrody. W przestrzeni szkolnej forma escape room
łączy w sobie zabawę, emocje,
edukację i zaangażowanie w realizacji wspólnego celu.Wszystko to
ma na celu poprawę jakości pracy
szkoły, unowocześnienie i uatrakcyjnienie metod oraz wyznaczenie nowych trendów w edukacji.
W okresie Świat Bożego Na-

rodzenia został zrealizowany I
moduł innowacji pt „Świąteczna
przygoda w pokoju Św. Mikołaja
- escape room”. Po wielu poszukiwaniach ciekawych rozwiązań,
inspirujących wskazówek i wymyślnych zagadek na sali gimnastycznej powstał pokój Św.
Mikołaja z kominkiem, choinką,
czerwonym kocem na bujanym
fotelu wraz ze świątecznymi dekoracjami oraz gadżetami potrzebnymi do realizacji założeń
zabawy zgodnej z konwencją escape room. Celem zajęć było zmierzenie się uczestników z zagadkami w nowej formie metodycznej,
ich aktywizacja, zaprezentowanie
wiedzy w nowej odsłonie oraz
rozwijanie umiejętności kojarzenia faktów oraz logicznego
myślenia, doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów
oraz współpraca w grupie służąca
poszukiwaniu rozwiązania.
Całość pokoju zagadek stanowiła ciekawa fabuła oparta na
odszukaniu worka z prezentami
porwanego przez smoka, który

SIŁOWNIA ZS w Sokółce

Ferie w mundurkach

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

Sokólscy harcerze zdobywają nowe sprawności i integrują się na
zimowisku zorganizowanym przez Komendę Hufca Sokółka w Zespole
Szkół Samorządowych w Janowie. Są obowiązki, ale jest i czas na zabawę
- dowiadujemy się z profilu FB Hufca Sokółka.

ul. A. Mickiewicza 11

zagościł na szkolnym korytarzu.
Na uczniów czekały zagadki i zadania logiczne: trimino, obliczenia zegarowe, krzyżówka, praca
z mapą, obliczenia na dodawanie
i dzielenie powiązane motywem
świątecznym. Do sprawdzenia
poprawności zadań służył kod
QR, który uczestnicy zamalowywali wg szyfru otrzymanego po
rozwiązaniu kolejnych zadań.
Wskazówki pozostawione
przez smoka pozwoliły uczestnikom na poprawne rozwiązanie
zagadek i odkrycie tajemniczego
klucza cyfrowego do kłódki chroniącej skrzynię z prezentami.
Zajęcia zostały przeprowadzone w 4 grupach, w tym uczniowie 2 grup musieli zmierzyć się z
zadaniami w języku rosyjskim.
Nietypowy pomysł, ciekawa
fabuła, unikalne zagadki, wiedza
zastosowana w niestandardowy
sposób - to wszystko dało wspaniałe efekty w postaci zaangażowania uczniów oraz w myśl zasady „bawiąc-uczyć” zdobyć nowe
umiejętności i osiągnąć sukces.
Ponadto bajkowa sceneria zachęciła uczniów i ich wychowawców
do klasowych i indywidualnych
sesji zdjęciowych, których wykonaniem zajęła się pani Zuzia.
Autorami i realizatorami
innowacji oraz opracowania artykułu są panie: Urszula Drewniak
i Zuzanna Szarkowska - Czeczko.
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I N F O

Plebiscyt

SOKOŁY 2019

Trzeci rok z rzędu zachęcamy Państwa do wskazywania w
swoim otoczeniu osób nieprzeciętnych, pełnych pasji i chęci
do działania na polu dobroczynności, przedsiębiorczości, promowania aktywnego stylu życia,
animowania kultury, czy inspirowania młodzieży… Chcemy uhonorować osoby, które Państwa
zdaniem, w minionym roku dały
z siebie o wiele więcej niż inni i
więcej niż się od nich oczekiwało.
Od 28 stycznia możemy
zgłaszać propozycje swoich kandydatów w Plebiscycie „SOKOŁY”
w kategoriach: 1. OSOBOWOŚĆ
2018, 2. DOBROCZYNNOŚĆ
(osoba/-y lub organizacja), 3.
KULTURA (osoba/-y lub organizacja, placówka), 4. FIRMA
(bądź działalność gospodarcza),
5. NAUCZYCIEL, 6. SPORT
(osoba/-y bądź organizacja).
W naszym Plebiscycie nie
obowiązują płatne SMS-y – liczą
się tylko Państwa głosy!
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3.0

Swoje propozycje będzie
można zgłaszać na profilu społecznościowym FB INFO Sokółka, za pośrednictwem poczty
elektronicznej: redakcja@infosokolka.pl oraz telefonicznie: 85
711 08 50. Prosimy także o podstawowe informacje o nominowanych i 2-3 zdania uzasadniające. Ostateczną listę kandydatów
zatwierdzi kapituła.
Zachęcamy do włączenia się
i wskazywania kandydatów – by
wspólnie wytypować wyjątkowe
osobowości Sokólszczyzny! AT

prawdziwe

prawdziwk
Green Hell
Miniaturowy, kieszonkowy
kot Baź powinien spędzać więcej
czasu poza kieszenią i lodówką.
W ciasnych przestrzeniach często
osadza się poczucie rzeczywistości
i poczytalność – doskonale zdaję sobie z tego sprawę i być może
dlatego zupełnie się nie zdziwiłem,
gdy miniaturowy kotek wdrapał
się na biurko odziany w „sportową” wersję zbroi. Zwierzątko nosiło hełm z kapsla po coli i kirys z
paru hartowanych brudem pięciogroszówek.
– Pora zerwać kajdany i połamać
bat – oznajmił.
– Bat - to ci zaraz na puchatym tyłku połamię – ostrzegłem – Co ty,
chcesz gryźć rękę, która cię karmi?
– Ależ skąd! – zapiszczał potulnie.
– To o jakich kajdanach mówisz?
– spytałem, bacznie spoglądając na
bazia sponad książki.
– O takich, które zostały wykute z
zaślepienia i łyka!

– Co?
– Hmmm… Chodzi o wegan –
zmarszczył pyszczek, widząc że
cały patos szlag trafił.
– Wegan? Przecież to są ostatni
ludzie, którzy ci mogli zaleźć za
skórę.
– Ha! Wręcz przeciwnie! Weganie
to są najwięksi wrogowie zwierząt!
– Ludzie raczej nie jedzą kotów.
Nie sądzę, że weganie myślą o was
inaczej… – zamyśliłem się – Zaraz,
chodzi o jakąś głupotę… Zobaczyłeś jakieś wegańskie kocie języczki
i wegańskie ptasie mleczko i myślisz, że to jest naprawdę produkowane z kotów i wyciskane z wróbli?
– Wcale tak nie myślałem – powiedział, po zbyt długiej pauzie – Ale
nie, nie o to chodzi! Weganie są
wrogami, bo jedzą rośliny!
– No, to chyba dobrze?
– Nie, nie, nie! – zaczął tuptać nerwowo – To tragiczne! Nie wiesz,
jak działa natura?
– Owszem, wiem, czasami nawet
mnie wzywa, ale mnie oświeć.
– Jedząc rośliny - zabierają roślinożercom zasoby! Przez co głodują, a
przez to cierpią drapieżniki, takie
jak ja.
– Nic się chyba nie stanie, jeśli paru
ludzi zje parę marchewek – prze-

milczałem kwestię drapieżności
Bazia. Przy ostatnim polowaniu
uciekł mu nieruchomy plaster
mortadeli.
– Ale oni chcą, żeby wszyscy tak
robili! Wiesz, co się stanie jeśli
siedem i pół tysiąca ludzi na Ziemi nagle przeniesie się na dietę
roślinną?
– Siedem i pół miliarda. Abstrahując od wszystkiego. Co zamierzasz
zrobić?
– Pokonam króla wegan.
– Nie ma nikogo takiego – westchnąłem, domyślając się, że tak
naprawdę chodzi o „zielone piątki”
które wprowadziłem do domowego jadłospisu – A właśnie, może
chcesz spróbować bobu? Jest jak
groszek, ale większy…
– Weganizm to weganizm – odparł poważnie – Mniejszy, większy,
średni, wszystko jedno, proporcje
są umowne - a granice zatarte.
Nie jestem świątobliwym pustelnikiem, nie same dobre rzeczy
jadłem w życiu. Ale, jeżeli mam
wybierać pomiędzy jednym weganizmem a drugim… to wolę nie
wybierać wcale.
– To tylko propozycja, dla ciebie na
obiad mam wątróbkę.
– A, to w porządku. Odwołuję wojnę.
Kamyk
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