„Wszędzie, gdzie się pojawiała - robiło się cieplej i jaśniej...” s.2
śp. Jola Góryń

Wszystkim Paniom,
Dziewczynom
i Dziewczynkom,
z okazji DNIA KOBIET
nr 193
życzymy
POWIAT SOKÓLSKI 6 marca 2020 r. BEZPŁATNY TYGODNIK
żeby rzeczywistość
jak najczęściej uśmiechała się do Was,
Baby są silne, sprytne i mądre.
Anna Dymna
a każdy dzień niósł nowe pomysły
Wszystkim Babkom kłania się
i siły witalne do ich realizacji.
INFOredakcja

fot.: Pixabay / Ylanite Koppens

Starosta Sokólski Piotr Rećko
wraz z Zarządem Powiatu Sokólskiego
oraz Przewodniczący Rady
wraz z Radą Powiatu Sokólskiego

„Lubię pokazywać piękno i siłę kobiet...” s.5

Julia Gutowska - fotografka
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Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Wszędzie, gdzie się pojawiała robiło się cieplej i jaśniej...”
29 lutego dotarła do nas
smutna wiadomość o śmierci naszej koleżanki Jolanty
Góryń. Jola była znanym i
cenionym technikiem dentystycznym. Śpiewała w Powiatowym Zespole Regionalnym
„Jemioła”. Kochała zwierzęta,
dlatego często wspierała schronisko dla zwierząt w Sokółce.
Uwielbiała podróżować, układać puzzle, tworzyć piękne,
świąteczne stroiki, którymi obdarowywała najbliższych. Społecznik, biorący udział w wielu
akcjach charytatywnych. Odeszła nad ranem, niespodziewanie, znienacka, zbyt szybko, za
wcześnie, pozostawiając wielką pustkę, wiele pytań, zadumę, ciszę... Była to niezwykła
osoba, subtelna, spokojna ale
pełna życia, radości i tego, co
w człowieku najlepsze. Kochała świat, ludzi, zwierzęta. Śpiewała, marzyła i miała wiele planów. Była z nami na chwilę, żyła
każdą chwilą! Zawsze uśmiechnięta, pogodna, przybiegała na próby
aby razem z nami kochać śpiew!
Ewa Dębko, dyrektor artystyczny
zespołu „Jemioła”

***
Kilka lat temu Jola aktywnie
udzielała się w schronisku poprzez
regularne spacery z psiakami i
piękne zdjęcia, z których stworzo-

***
		
Jola,jako moja uczennica, była mi naprawdę szczególna! Nie każdego ucznia
pamiętam. Nie z każdym
mam kontakt. A Jola - mimo
lat jest!... była. Mimo tego,
że to ja byłam nauczycielką,
zdarzył się też moment, że
to ona, młoda dziewczyna
wsparła mnie! Nigdy jej tego
nie zapomniałam… Waleczna, a jednocześnie skromna i
o wielkim sercu dziewczyna.
Anna Kropiwnicka, technik
dentystyczny, wykładowca

no w Bibliotece Publicznej wystawę
fotograficzną promującą adopcje
naszych podopiecznych. W ostatnim czasie nadal działała na rzecz
pomocy zwierzętom pomagając
nam w organizacji kiermaszów
dobroczynnych i bazarków. Była
osobą nietuzinkową: uczynną,
empatyczną i wrażliwą, a przy tym
uśmiechniętą i po prostu uroczą.
Dlatego trudno uwierzyć, że już
Jej z nami nie ma.
Edyta Doroszko, wiceprezes
Fundacji Vita Canis

***
		 Jola pracowała z nami
od bardzo dawna. Robiła aparaty ortodontyczne
dla dzieci. Dobrze się z nią
współpracowało,
zawsze
miła, uśmiechnięta, bezkonfliktowa. Miała duszę
artystyczną, mamy od niej
niejedną piękną pracę, robioną
własnoręcznie. Bardzo będzie
nam Jej brakowało.
Magda Olszewska, technik rtg,
asystent stomatologa

***
Jola na zawsze pozostanie
w pamięci członków Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych. Nadzwyczaj zaangażowana, uczestniczyła w działaniach
IGTD od 2011 r. Pełniła funkcję
sekretarza. W pełni poświęcała się
działaniom na rzecz środowiska
techników dentystycznych. Nigdy
nie stanowiły dla Niej problemu
wielogodzinne narady i zarwane
noce. Pasjonatka zawodu technika dentystycznego i pracy społecznej. Pełna empatii i rozumiejąca
problemy innych ludzi. Wszędzie,
gdzie się pojawiała - robiło się
cieplej i jaśniej. Wspólne szkolenia, wystawy, kongresy, zebrania
Rady Izby, te wszystkie piękne
wspomnienia pozostaną z nami.
Dziękujemy Ci Jolu…

Dotarliśmy do miejsca szczególnego, gdzie Żołnierze Wyklęci
byli okrutnie torturowani, ponieśli śmierć. Walczyli o to, żeby
Polska nie zginęła i była wolna.
– Mówił Krzysztof Promiński ze
Stowarzyszenia Historycznego
im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej
do zebranych pod dawną siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Żołnierze Wyklęci – tak
powinniśmy ich nazywać bo
„niezłomnych” mieliśmy wielu.
Niezłomni byli powstańcy listopadowi, styczniowi, żołnierze
walczący w 1939 r., żołnierze 1.
konspiracji. Żołnierzy 2. konspiracji powinniśmy nazywać – Wyklętymi. Nie można było o nich
mówić. Zostali wykreśleni z historii – tak myślała władza, która w
1944 r. na sowieckich bagnetach
została tutaj wprowadzona. Mieli
zniknąć, a pamięć o nich miała
zaginąć. Dzisiaj zauważamy w
różnego rodzaju mediach, że tzw.
dzieci systemowe próbują wrócić
do tamtych czasów, dalej nazywając Żołnierzy Wyklętych: bandytami, mordercami… Jesteśmy
tutaj po to, by się temu przeciwstawić. Pokazać, że pamiętamy,
że ich walka nie była daremna.
(…) IPN szacuje, że w tym budynku zginęło ok. 40 osób. Nie
znamy wszystkich nazwisk i pewnie nie poznamy, dlatego, że nie
odnaleziono wszystkich grobów.
Wiemy, że w budynku byłych koszar, w ich ruinach byli rozstrzeli-

wani Żołnierze Wyklęci. Ich ciała
wrzucano do dołów kloacznych.
W miejscu tym stoi dzisiaj SP 3.
Nie ma tam tablicy upamiętniającej te wydarzenia. Domyślamy
się, że śmierć ponosili tam głównie
ci, którzy przechodzili zza tzw. Linii Curzona. Pamięć nasza o nich
będzie trwała. – Kontynuował
Promiński.
Następnie głos zabrał Dyrektor Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym Zbigniew
Dębko, który reprezentował Starostę Sokólskiego: Oddajemy hołd
ludziom, którzy złożyli przysięgę
i którzy tej przysiędze byli wierni
do końca. Słowa - Bóg, Honor, Ojczyzna nie były dla nich pustymi
słowami, to była dla nich świętość.
Za te trzy słowa złożyli najwyższa
ofiarę i tym trzem słowa byli wierni do końca. Cześć i Chwała Bohaterom!
Pod tablicą upamiętniającą
Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, delegacje złożyły
wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięli udział m.in.:
Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Krasiński, rodziny żołnierzy AK i NSZ, harcerze, klasa
mundurowa z sokólskiego LO.
Organizatorami 6. Marszu
Pamięci Żołnierzy Wyklętych w
Sokółce było Stowarzyszenie Historyczne im. Boh. Ziemi Sokólskiej i Klub Historyczny im. kpt
Franciszka Potyrały „Oracza” we
współpracy z Powiatem Sokólskim.
Patrycja A. Zalewska

Marcin Kozaczewski,
Laboratorium Ortodontyczne

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.Tak jakbyś nie chciała,
swym odejściem smucić... tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić ks. J. Twardowski

17 lutego odeszła

śp. IRENA LACHOWICZ
z Długiego Ługu (69 lat)

Wszystkim uczestnikom pogrzebu za modlitwę
dziękują mąż, córki, siostra i brat
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Z XXI Sesji Rady Powiatu - nowe inwestycje
Gmina Korycin zwróciła się
z wnioskiem o pomoc finansową
na zakup 2 nowych samochodów
ratowniczo-gaśniczych wraz z
wyposażeniem, na rzecz OSP w
Korycinie i w Ostrej Górze. Są
one niezbędne do poprawy jakości funkcjonowania ochotniczych
straży i zastąpią wyeksploatowane
pojazdy. Radni przyjęli uchwałę w
sprawie udzielenia dotacji celowej
z budżetu powiatu w wysokości
30 tys. zł, z przeznaczeniem na
zakup w/w samochodów.

Zmiany w budżecie Powiatu –
nowe inwestycje
Po zreferowaniu przez
Skarbnik Powiatu – Jolantę Mordas punktu dotyczącego projektu
uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2020, głos
zabrał Starosta Sokólski Piotr
Rećko: Zorganizujemy fantastyczny plac zabaw na terenie między
SOSW, a ZSZ. (…) Drugą grupę
wydatków budżetowych możemy
podzielić na dwa rodzaje prac projektowych. Jedna to termomodernizacja i odnawialne źródła energii w naszych budynkach. Chcemy
włączyć budynek przy naszym
SPZPO w Krynkach, który jest w
opłakanym stanie technicznym,
(…) chcemy go odnowić i pozyskać
pieniądze z FOŚ albo z RPO na
jego termomodernizację. Druga
grupa to budynki PZD w Dąbrowie Biał. i Suchowoli. Bardzo nam
zależy, by termomodernizować
te obiekty. Chcemy wprowadzić
fotowoltaikę aby budynki stały
się energooszczędne. (…) Trzecia
grupa projektowa to pompy ciepła. Ogrzewanie olejowe, które
jest w tej chwili w Suchowoli jest
bardzo niekorzystne ze względu na
koszty. Jeśli byśmy otrzymali 85%

dofinansowania na pompy, biorąc
pod uwagę dużą ilość paneli fotowoltaicznych, monokrystalicznych
– bardzo wydajnych, które będą na
dachu, zminimalizujemy koszty za
energię do minimum. Również w
ZSR w Sokółce chcielibyśmy przebudować dach i zamontować fotowoltaikę. Przymierzamy się też
do zamontowania pompy ciepła
w ZS w Dąbrowie Biał. ponieważ
w tej chwili budynek jest ogrzewany węglem. Kolejna grupa to
bardzo ważne projekty drogowe.
(…) Zmiany w budżecie mają na
celu uporządkowanie gospodarki
nieruchomościami Powiatu, właściwie zakończenie tego zagospodarowania. Zostaną nam dwie
realizacje, które jeszcze chcemy
zrobić jako etap końcowy w najbliższym czasie - projekt na łącznik pomiędzy ZSR w Sokółce i halą
sportową, a druga to przygotowanie się do budowy hali sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnej na
os. Zielonym i połączenia łącznikiem, trzech placówek: SOSW w
Sokółce, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce i ZSZ w
Sokółce.
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Patrycja A. Zalewska

Obchody Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych w Dąbrowie Białostockiej rozpoczęły się
od mszy św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele pw. św.
Stanisława BM. Następnie pod
pomnikiem Armii Krajowej złożone zostały kwiaty przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Dąbrowie Biał. Adama Wojteczko wraz z radnymi i przedstawicielami UM, Edwarda Rećko
- członka Światowego Związku
Żołnierzy AK, SG w Nowym

Dworze, Komisariat Policji, Zarząd Gminny Związku OSP RP, SP
im. T. Kościuszki, SP w Zwierzyńcu Wlk., SP w Nierośnie, Zespół
Szkolno–Przedszkolny w Różanymstoku, Samorządowe Przedszkole, ZS im. gen. N. Sulika,
przedstawicieli Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym,
I Dąbrowską Drużynę Harcerską
„Gladius” oraz MGOK. Informuje Urząd Miejski w Dąbrowie
Białostockiej.

Oddali hołd kpt F. Potyrale „Oraczowi”
27 lutego w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych uczniowie
klasy IV Technikum fryzjersko–
informatycznego udali się na
cmentarz parafii św. Antoniego,
gdzie znajduje się grób kapitana
Franciszka Potyrały „Oracza” by
oddać mu hołd i zapalić znicze na
jego grobie. Opiekę nad uczniami sprawował Sylwester Pakuła.
ZSZ w Sokółce
OGŁOSZENIE PŁATNE

Posiedzenie Zarządu Powiatu
Podczas posiedzenia 28 lutego Zarząd Powiatu Sokólskiego wyraził pozytywną opinię w
sprawie zaliczenia do kategorii
dróg gminnych, drogi położonej na działce nr 290/2, obręb
0021 Kamienna Nowa. Zarząd
zatwierdził m.in. Aneks do arkusza organizacji SOSW w Sokółce na rok szkolny 2019/20 oraz
omówiono sprawy uruchomienia
nowego kierunku kształcenia w
ZSZ w Sokółce (mechatronik).
Zarząd zawarł aneks do porozumienia z 23.10.2009 r., zawartego
pomiędzy Powiatem Sokólskim a
Gminą Dąbrowa Biał. w sprawie
powierzenia Gminie prowadzenia
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę
Publiczną zadań powiatowej bi-

Radni jednogłośnie przyjęli
projekt uchwały.
XXI Sesja Rady Powiatu
była ostatnią sesją w dotychczasowej scenerii sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym.
Obecny wystrój przetrwał w tym
pomieszczeniu od końca lat 60.
Siedziba Starostwa jest systematycznie remontowana od kilku
lat. Kapitalny remont przeszedł
parter budynku, gdzie przeniesiono Wydział Komunikacji i
Dróg. Na parterze powstało też
biuro podawcze. Następnie zamontowano długo wyczekiwaną
przez petentów – zwłaszcza tych
starszych i niepełnosprawnych
– windę. Wyremontowano poszczególne piętra i pokoje. Na
pierwszym piętrze, z wydzielonej części holu, powstała sala, w
której mieści się część Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości. Rozpoczynający się
remont sali konferencyjnej, to
ostatnia tak duża i istotna inwestycja w tym budynku.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

blioteki publicznej. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski m.in.:
dyrektora ZS w Dąbrowie Biał.
o ufundowanie nagród uczestnikom XII Konkursu Wiedzy o
Samorządzie Terytorialnym, PPP
w Sokółce o ufundowanie nagród
uczestnikom III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego ph.
„Wierszyki ćwiczące języki”. Zarząd Powiatu podjął m.in. uchwały w sprawie: zmiany budżetu Powiatu na rok 2020, zmieniającej
uchwałę w sprawie: upoważnienia Dyrektor PPP w Dąbrowie
Biał. Iwony Iwańczuk do wykonywania czynności związanych z
realizacją projektu w ramach LSR
na lata 2014-2020 dla obszaru
LGD - Fundusz Biebrzański na

operacje z zakresu EFRR, Typ
projektu nr 8; ogłoszenia otwartego konkursu partnera spoza
sektora finansów publicznych w
celu wspólnego przygotowania
i realizacji proj. pn. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu sokólskiego - pełnoprawni członkowie
społeczności lokalnej” w ramach
RPO WP na lata 2014-2020 oraz
powołania Komisji Konkursowej
wyboru partnera oceniającej złożone oferty; powołania komisji
oceniającej wnioski o wsparcie
finansowe rozwoju sportu w roku
2020; upoważnienia do wykonywania czynności związanych z
przystąpieniem i realizacją projektu finansowanego w ramach
środków PFRON „Programu
wyrównywania różnić między
regionami III” w ramach obszaru
G oraz z wyłączeniem obszaru G.
KGA

Wójt Gminy Szudziałowo
informuje
Szudziałowo, 4 marca 2020 r.
Wójt Gminy Szudziałowo na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z
dn. 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z
2020 r. poz. 65) - informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Szudziałowo ul. Bankowa 1 oraz w BIP na stronie internetowej
www.szudzialowo-gmina.pl zamieszczono na okres 21 dni, tj. od dnia
06.03.2020 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy
Szudziałowo przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, położonych w n/w obrębach, oznaczonych działkami:
1. Harkawicze: nr 187 o pow. 0,18 ha , nr 124 o pow. 0,61 ha.
2. Wojnowce: nr 68 o pow, 0,52 ha.
3. Słoja: nr 355/1 o pow. 0,05 ha, nr 355/2 o pow. 0,06 ha.
4. Ostrówek: nr 115/2 o pow. 0,16 ha.
5. Minkowce: nr 104/4 o pow. 0,24 ha.
6. Pierożki: nr 109 o pow. 0,29 ha, nr 140/2 o pow. 0,19 ha.
7. Sukowicze: nr 172/1 o pow. 0,28 ha, nr 93/2 o pow. 0,1123 ha,
nr 43/2 o pow. 0,1239 ha, nr 49/4 o pow. 0,10 ha.
8. Knyszewicze Duże: nr 191/1 o pow. 0,10 ha, nr 306/3
o pow. 0,16 ha, nr 368 o pow. 0,24 ha, część nr 312 o pow. 0,26 ha.
Szczegółowe informacje -Urząd Gminy Szudziałowo ul. Bankowa 1 (pokój nr 9 ) tel. 85 722 14 04, w. 24 oraz w BIP jak wyżej.
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EDUKACJA ZA BONY
Szkolenie interpersonalne w ramach
„Bonów 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

Uczniowie z ZS w Dąbrowie Białostockiej
mocniejsi w komunikacji interpersonalnej cz. 2
Uczniowie sokólskiego ZS, ZSZ oraz ZS w Dąbrowie Białostockiej mieli możliwość skorzystania z zajęć pt. „Szkolenie interpersonalne, asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, relacje i
umiejętności miękkie” organizowanych w ramach „Bonów na Szkolenia” przez PCE Sp. z o.o. Porozmawialiśmy z jednym z uczestników - Bartkiem Kirejczykiem.
wszystko wykonać na czas i nie
mamy problemu, że z czymś nie
zdążymy.

Bartku, czego nauczyliście się
na szkoleniu?
Nauczyliśmy się tego, jak
rozmawiać z drugą osobą, jak rozwiązywać konflikty i co to znaczy
być asertywnym. Asertywność
jest głównie kojarzona z umiejętnością mówienia „nie”, ale dowiedzieliśmy się także, że jest to również wyrażanie swojego zdania i
opinii.
Jak wyglądało to szkolenie?
Osoby, które je prowadziły
były bardzo otwarte na nasze pytania, zawsze mogliśmy poprosić
o pomoc. Wiedza nie była „wbijana” nam do głowy tylko przełożona na zadnia praktyczne, których
mieliśmy bardzo dużo.

31/45
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Jesteśmy w erze komunikowania się za pomocą komórek,
Internetu. Czy szkolenie z komunikacji jest w ogóle potrzebne?
Moim zdaniem, jest bardzo
potrzebne, ponieważ wielu młodych ludzi nie potrafi ze sobą rozmawiać, tylko komunikują się za
pomocą Internetu. Dzięki takiemu szkoleniu możemy nauczyć
się jak rozmawiać z drugą osobą
i jest to bardzo przydatne w życiu.
Czy młodzi ludzie mogą mieć
problem z zarządzaniem sobą w
czasie?
Zdecydowanie i takie szkolenie może nam pomóc dobrze
zarządzać czasem. Uczy nas jak
planować rzeczy, które mamy do
zrobienia. Dzięki temu możemy

Czego dowiedzieliście się o
konfliktach?
Mamy wiele sposobów na
ich rozwiązanie, ale najlepszy z
nich - to rozmowa i przedstawienie swoich argumentów oraz
przede wszystkim umiejętność
wysłuchania innych.
Czy taka wiedza podnosi Wasze kompetencje, może się przydać
w przyszłości, np. w pracy zawodowej?
Takie szkolenie może się
przydać wszędzie, w przyszłej
pracy, szkole czy też w życiu codziennym. Dzięki niemu możemy
rozmawiać z ludźmi i w przypadku, gdy osoba potrzebuje pomocy
- możemy jej skutecznie pomóc.
Czy polecilibyście znajomym
takie szkolenie?
Tak, ponieważ dzięki niemu
możemy wiele zyskać. Możemy
nauczyć się jak rozmawiać z ludźmi, rozwiązywać konflikty, czy
w sposób przyjazny mówić „nie”
oraz jak wyrażać swoje zdanie na
dany temat. materiał. P. Białomyzy

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

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Pani Julko, gdzie uczyła się
Pani fotografii?
Na samym początku kolekcjonowałam ładne zdjęcia z
Internetu i gazet, pożyczałam
aparat od chłopaka i próbowałam
uzyskać podobny efekt. Kiedy już
dostałam swój aparat, mama zaczęła kupować mi gazety i książki
o fotografii, czytałam i udzielałam
się na fotograficznych forach. Na
studiach miałam okazję uczyć
się fachu od znanych fotografów.
Bardzo pomogły mi też zajęcia z
malarstwa i historii sztuki, ponieważ fotografia i obróbka - to
takie małe dzieła sztuki, w których ważna jest kompozycja i
kolorystyka. Najwięcej jednak
nauczyłam się po prostu fotografując codzienność, praktykując.
Oglądałam Pani fotki, nie
bez przyjemności, kobieta częściej gości w Pani obiektywie…
To prawda, lubię pokazywać piękno i siłę kobiet. Wydaje
mi się, że to w kobietach tkwi
życiowa siła i odwaga. Mężczyzn
z równą przyjemnością goszczę
przed obiektywem, ale wydaje
mi się, że bardziej się wstydzą
być sobą, nie chcą się uzewnętrzniać. Tak czy siak, uważam, że
wszyscy są wyjątkowi i piękni.
Jakie to uczucie towarzyszyć
z aparatem rodzinom, parom w
ich ważnych momentach?
Niesamowite. Jestem bardzo
emocjonalna i zawsze wszystko
przeżywam. Na ślubach płaczę,
na chrztach zastanawiam się - czy
woda nie była za zimna, na wieczorach panieńskich - cieszę się
razem z dziewczynami. Poznając
rodziny na sesjach, często widzę
później, jak te małe dzieci szybko dorastają. Miło się to wszyst-

Julia Gutowska - fotografka
„Lubię pokazywać piękno i siłę kobiet...”

natura, zachowania i wygląd ludzi, muzyka, której słucham, prace znanych i nieznanych artystów.
Niebawem Dzień Kobiet,
choć, każdy dzień powinien nim
być, można do Pani „zapukać” z
pytaniem o sesję?

Julia Gutowska
- rocznik ’93

Obecnie specjalista
ds. marketingu
w sklepie internetowym, z wykształcenia grafik
komputerowy.
Marzycielka,
zakochana w swoim
kocie, ładnych
rzeczach
i poledance.
ko obserwuje i cieszę się, że
mogę w tym jakoś uczestniczyć.
Uwielbiam portretować ludzi bo…
...bo ludzie to emocje, różnorodność i piękno, a bez tych
czynników - zdjęcia są nudne.
Najważniejsza sesja, którą
zrobiłam…
Chyba jeszcze takiej nie
było. Do każdej sesji przygotowuję się tak samo i staram się, żeby

wyszło jak najlepiej. Wszystkie
są równie ważne, niezależnie
czy robię je swoim znajomym
czy zupełnie obcym ludziom.
Jakie ma Pani marzenie w
związku z fotografią?
Zarabiać na życie z fotografii
i zrobić jakąś dużą kampanię fotograficzną.
Bardzo mnie zaciekawiła
Pani propozycja - sesja pokoleniowa (fot. obok), proszę o niej
opowiedzieć, skąd pomysł chociażby...
Tak wyszło, że otwarcie
mojego studia w Sokółce było w
okolicach Dnia Babci i Dziadka.
Chciałam zaproponować coś ciekawego, innego niż u wszystkich.
Poza tym sądzę, że robimy sobie
za mało zdjęć z rodziną, z własnej
woli nie siadamy i nie uwieczniamy wspólnych chwil, a potem żałujemy, że nie zdążyliśmy zrobić
sobie fajnego zdjęcia, na przykład
z babcią. Szczególnie, kiedy jesteśmy już dorośli. Nie wiem dlaczego robimy tyle zdjęć tylko małym
dzieciom a zapominamy o sobie.
Apeluję o poprawę! (śmiech).

bie zamarzyła - by mieć portret
stylizowany na tę artystkę - podjęłaby Pani temat?
Oczywiście! Uwielbiam zawodowe wyzwania, szczególnie
te artystyczne.

Jak najbardziej, zapraszam zawsze. Szczególnie teraz,
gdy już nie muszę proponować
tylko plenerów i być zależną od
pogody. Sesja kobieca to na pewno fajny prezent dla samej siebie.

Gdybym nie fotografowała -

Serdeczne dzięki za rozmowę. Bierzemy teraz mamy, babcie, córki pod rękę – o męskiej
części rodziny, też nie zapominamy - i dzwonimy do pani Julki,
żeby wzięła nas w kadr – bo czas
mknie tak szybko...

to...

...na pewno spełniałabym
się artystycznie w inny sposób. Teraz też oprócz fotografowania projektuję graficznie.
Zawodowo jest Pani związana z Białymstokiem, a jak Sokółka jest obecna w Pani życiu?
Jest to moje rodzinne miasto
i póki co, to tu mam możliwość robienia zdjęć w domowym studio, z
czego bardzo się cieszę, bo w końcu mogę gościć u siebie całe rodziny, dzieci, noworodki, na co nie
mogłam sobie wcześniej pozwolić.
Co Panią inspiruje?
Może to banalna odpowiedź,
ale chyba wszystko. Pory roku,

A. Tumiel
***
Prace autorki mogliśmy podziwiać na kwietniowej (2019 r.)
wystawie pt. ,,Kobiety” w Bibliotece Publicznej w Sokółce, zainteresowanych odsyłamy na FB:
Julkimigawki - Julia Gutowska
Fotograf oraz na www.julkimigawki.com.pl

Jaki ma Pani stosunek do
cyfrowej obróbki zdjęć?
Obróbka zdjęć cyfrowych
jest jak wywoływanie zdjęć analogowych w ciemni, czyli niezbędna. Pomaga też fotografowi
nadać zdjęciu charakter i dany
styl, dzięki któremu to właśnie
ciebie wybiera potencjalny klient.
Jest takie zdjęcie, portret
Tamary Łempickiej, nie mogę się
od niego oderwać, a gdybym so-

INFO Sokółka nr 193

6 marca 2020 r.

5

Czy Sokółka dorówna Neapolowi?

Radny Daniel Supronik na
ostatniej sesji Rady Miejskiej,
podczas omawiania punktu dotyczącego problemu śmieciowego, apelował do mieszkańców.
„Widzimy, co się dzieje wokół
śmietników. Te wszystkie odpady
są doskonałym pożywieniem dla
gryzoni. Nie możemy dopuścić do
tego, aby w naszym mieście zalęgły się szczury, a do tego zmierza
sytuacja.” Radny apeluje - i podpisujemy się pod tym – starajmy
się wszyscy ograniczyć produkcję
odpadów, które mogą być pożywieniem gryzoni. Osobom, które
mają możliwość – sugeruje się
stworzenie w gospodarstwie domowym kompostownika, na którym mogliby składować resztki
organiczne lub przekazać je rolnikom, mającym kompostowniki.
Radny, nie bez racji, apeluje również o rozmyślne kupowanie produktów, aby jak najmniej z nich
lądowało w kubłach na śmieci, bo
niestety przodujemy w Europie
pod względem marnotrawienia
żywności.
Radny Supronik wskazuje
także na bezwład informacyjny,
za który odpowiadają włodarze
miejscy. Mieszkańcy powinni być
na bieżąco informowani, że odbiór jest zastopowany, a pojemniki nie powinny być wystawiane,
by ograniczyć do nich dostęp okolicznych psów, kotów, gryzoni itp.

Reklamacja usług?

Na swoim profilu FB radny
zachęca także by występować do
UM z reklamacją dotyczącą niewykonania usługi odbioru odpadów z naszych gospodarstw domowych, radny łączy formularz.

Napoli?

„Będziemy płacić coraz więcej...”

Burmistrz Sokółki, nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie
- ile jeszcze potrwa kryzys śmieciowy, ale pewność do jednego
miała całkowitą: „Proszę się liczyć
z tym, że będziemy płacić coraz
więcej. Będzie tak, że będziemy
musieli podwyższać koszty kilka
razy w roku.” Wreszcie jakiś konkret – jak uda nam się wygrzebać
spod hałdy śmieci – słono za to
zapłacimy…

6 marca 2020 r.

Internet wrze

Internautka AnnaG: „Paradoks! Góry rozkładających się
śmieci pod domami, blokami...
Dobrze, że są niskie temperatury,
to fetor da się jeszcze znieść. Góry
śmieci - kontra ekologiczne torby,
pojemniki-serca i co jeszcze wymyśli pracowita burmistrz jako
temat zastępczy?”
Tymczasem pani Burmistrz
w trakcie sesji: „Ja uważam, że
jako burmistrz powinnam zrobić
wszystko, żeby umożliwić jak najszybszy odbiór śmieci.“ Dobrze
się składa, że pani Burmistrz tak
uważa, bo jest to jej obowiązek,
a nie dobra wola. Kto odpowiada
za odbiór odpadów komunalnych? Podpowiada nam www.
gov.pl: „Za utrzymanie czystości
i porządku w gminach, w tym za
odbiór od mieszkańców odpadów
komunalnych, odpowiada gmina
lub związek międzygminny.”
Kolejny tydzień serialu pt.
„Śmieci” za nami. Poniedziałek.

I co dalej VIII klaso?
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Non, non
- Sokolka!

graf.: Pixabay/Clker-Free-Vector-Images

„Dziś jest miastem, gdzie
policja eskortuje śmieciarki a po
ulicach buszują szczury” - pisano
10 lat temu o Neapolu - jednej z
najpiękniejszych metropolii Europy tonącej wtedy w śmieciach.
Bycie metropolią raczej nam nie
grozi, ale to drugie już tak...

Odcinek enty - Burmistrz informuje, że jest szansa na to, iż
śmieci z gminy w środę wyjadą
do Poznania - 695 zł za tonę.
Środa – Odcinek pt. „Śmieci nadal zalegają w mieście”. Czwartek - prezes sokólskiego MPO
informuje o tymczasowym rozwiązaniu - odbierane są odpady
z zabudowy wielorodzinnej i jadą
do Ostrowi Mazowieckiej, cena
za tonę to 690 zł! (stawka pobierana do tej pory przez Białystok
to 230 zł). Odbiór odpadów z
domów jednorodzinnych wciąż
wstrzymany.

Dzień Języka i Kultury Maltańskiej
20 lutego w Zespole Szkół
Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce odbył się Dzień
Języka i Kultury Maltańskiej.
Podczas spotkania uczniowie
przedstawili prezentację z pobytu
na Malcie, objaśnili zwyczaje tam
panujące i rozszyfrowali proste
maltańskie słowa i zwroty, z którymi zmierzyli się podczas praktyk zagranicznych oraz w trakcie
pobytu w rodzinach. Rozegrano

też turniej wiedzy o Malcie przy
użyciu platformy internetowej
Kahoo. Dobrą zabawę uzupełniła
pizza oraz słodkości. Dzień Języka
i Kultury Maltańskiej zorganizowano w ramach projektu „Staże zagraniczne szansą na lepsze
jutro”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej.
Szkolnymi koordynatorami projektu są Aneta Tymińska i
Lech Czarnowicz. ZSZ w Sokółce

„Gmina nie może do tego interesu dopłacić, bo my tylko
jesteśmy przekaźnikiem”

Podczas sesji Burmistrz
oświadczyła: „Wchodzą przepisy unijne, które mówią o tym że
50% z odpadów, które produkują mieszkańcy trzeba recyklingować i odzyskać. Kolejne lata
prowadzą do 80%. Jeżeli tego
mieszkańcy się nie nauczą, to na
gminy będzie nakładana kara,
ale zgodnie z ustawodawstwem gmina nie może do tego interesu
dopłacić, bo my tylko jesteśmy
przekaźnikiem. My tylko zbieramy pieniądze i przekazujemy.
Jeżeli na gminę przyjdą kary, to
będziemy musieli podwyższyć
dla mieszkańców opłaty. Więc
teraz trzeba iść, edukować, edukować, edukować…”
Wnioski i pytania nasuwają się same? Czy Gmina nie
powinna opracować systemu
egzekwowania od konkretnych
mieszkańców nieprzestrzegania
wymagań unijnych? Ciągłe powtarzanie i podkreślanie przez
panią Burmistrz, że jest tylko
PRZEKAŹNIKIEM nie wróży
dobrze mieszkańcom.
Problem jest palący. Internauta JORGI: „Wszystko trzeba
rzucić i natychmiast rozwiązać
ten problem. Teraz (śmieci) do
Poznania, a później gdzie? Na
dgrkjg
księżyc!”

4 marca ZSZ w Sokółce odwiedziła młodzież z klasy
VIII SP w Geniuszach, pod opieką p. Joanny Wołyniec. Wizyta była związana z poznaniem możliwości dalszego kształcenia uczniów w ZSZ w przyszłym roku szkolnym. Goście
udali się do szkolnej pracowni komputerowej, gdzie dyrektor
Grzegorz Zalewski wraz z wicedyrektorem przedstawili im
ofertę edukacyjną oraz projekty praktyk krajowych i zagranicznych (Włochy, Malta). Następnie kierownik Pracowni
Ćwiczeń Technicznych, Mirosław Osial zapoznał młodzież z
możliwościami kształcenia praktycznego. Pan Jerzy Szymaniuk zaprezentował działanie programów komputerowych
pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Następnie uczniowie odwiedzili pracownię fryzjersko-kosmetyczną, gdzie pani Elwira Zabłocka wraz z uczennicami-fryzjerkami zapoznała ich z profilem, a goście własnoręcznie
wykonali z materiałów ekologicznych mydełka i skorzystali z
zabiegów fryzjerskich.
Tekst na podst. ZSZ w Sokółce.

ZDROWE ŻYCIE I ZDROWA KARIERA
24-25 lutego młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im.
Elizy Orzeszkowej w Sokółce brała udział w warsztatach z umiejętności psychospołecznych realizowanych we współpracy z Wyższą

Szkołą Rehabilitacji w Warszawie.
W ramach realizacji projektu „Zdrowe życie i zdrowa kariera” nasi uczniowie
wzięli udział w zajęciach, prowadzonych przez psychologa – mgr Dorotę Maliszewską.
Tematami poruszanymi na
warsztatach były m.in.: „Inteligencja emocjonalna - umiejętności psychospołeczne, emocje - jak
nimi zarządzać, żeby one nie zarządzały nami” oraz „Komunikacja interpersonalna - umiejętność
aktywnego słuchania, asertywny
przekaz”.
ZSZ w Sokółce

Akcja charytatywna na rzecz Darka
Klub wolontariusza ,,Otwarta dłoń” z sokólskiego Przedszkola nr 3, 20 lutego włączył się w
akcję charytatywną na rzecz Darka Puciłowskiego, pod hasłem
„Wybudzamy Darka”. Inicjatywa
wypieków tłusto-czwartkowych
zaowocowała wielkim sukcesem.

Wspólnymi siłami naszej
społeczności przedszkolnej udało się zebrać kwotę 1320 zł. Serdecznie wszystkim dziękujemy za
udział w tak szczytnej inicjatywie.
Niech nasze rozżarzone serca i
otwarte dłonie wciąż niosą pomoc
potrzebującym.
Materiał: Marta Olechno
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20 lutego w hali sportowej
Zespołu Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim siatkarze Zespołu Szkół
Zawodowych w Sokółce rozegrali
czwarty turniej II Ligi Siatkówki
Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego.

Reprezentanci ZSZ zaprezentowali się na miarę swoich
możliwości: w pierwszym pojedynku ulegając wprawdzie gospodarzom ZS 1 Bielsk Podlaski
0:2 (18:25, 19:25), by w drugim
po zaciętej walce pokonać ZS 4
Bielsk Podlaski 2:1 (19:25, 25:22,
16:14). Gratulacje za walkę i ciężko zdobyte 2 punkty!

Skład ZSZ: 2 - Gabriel Pietrych (I Tlig), 3 - Hubert Kazarez (II wz), 4 - Patryk Olechno
(IV Tfi), 5 - Damian Bartosz (I
Tmfp), 6 - Maciej Kiemiesz (III
Tm), 7 - Andrzej Błahuszewski
(IV Tfi), 9 - Sebastian Birkos
(I Tlig), 11 - Tomasz Paszko (IV
Tfi), 13 - Paweł Olechno (III Tm).
Trener: Grzegorz Zalewski.

REKLAMA

II Liga Siatkówki Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa

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

Klaudia - złota dziewczyna!
Od 29 lutego do 1 marca odbywały się Międzynarodowe Zawody 19 TH INTERNATIONAL
KARATE
CHAMPIONSHIPS„
CENTRAL EUROPE OPEN” w
Bydgoszczy.

Uczennica sokólskiego liceum
Klaudia Sokołowska zdobyła 3 złote
medale: złoto w kumite indywidualnym juniorek - 53 kg, złoto w kumite indywidualnym juniorek open
oraz złoto w kumite drużynowym
kadetek i juniorek.

Klaudia Gratulacje! Trzymamy kciuki w kolejnych zawodach.
Czytamy na profilu FB Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Sokółce.

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
ul. Solidarności 3, 502 855 111

Pierwsze mecze za nami!
18-22 lutego w hali sportowej
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
Białostockiej został rozegrany Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Grupy Północnej w Piłce Ręcznej
Dziewcząt.
W zawodach po wcześniejszych eliminacjach powiatowych
wzięło udział 5 szkół: SP3 Augustów, SP11 Suwałki, SP Lipsk, SP

SOKÓŁKA

ul. Wyszyńskiego 2 /UNIKAT/, 504 926 662

Szudziałowo, SP Dąbrowa Białostocka. Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”.
Klasyfikacja końcowa: 1. SP Dąbrowa Białostocka, 2. SP11 Suwałki, 3. SP Szudziałowo, 4. SP 3
Augustów, 5. SP Lipsk. Awans do
finału wojewódzkiego otrzymały
dwa pierwsze zespoły.

SIŁOWNIA ZS w Sokółce
ul. A. Mickiewicza 11

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

Materiał: W. Karp
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Sala wyposażona w profesjonalny zestaw do ćwiczeń siłowych i aerobowych / Abonament miesięczny (70 zł),
dostępny po wpłacie na konto SOSW w Sokółce: Bank
Spółdzielczy w Sokółce 07 80 93 0000 0013 90 74 2000
0030 i okazaniu przy pierwszym wejściu dowodu płatności. Abonament dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 35 zł. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
– wchodzą za darmo.
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W lutym w Bibliotece...
W lutym na czytelników
Oddziału dla Dzieci sokólskiej BP
czekało mnóstwo atrakcji.
Na początku miesiąca biblioteka gościła grupy „Różyczek” oraz „Sasanek” z Oddziału
Specjalnego w Przedszkolu nr
5 z paniami: Lucyną Śliżewską,
Martą Drożdżewicz oraz Sylwią
Halicką.
W trakcie zajęć zorganizowanych z okazji Dnia Języka
Ojczystego dzieci miały okazję
poznać bajki z dzieciństwa dziadków.
Kolejnymi gośćmi była grupa „Kolorowych Akwarelek” z
Przedszkola nr 1. Dzieci wzięły
udział w zajęciach pt.: „Bezpieczna zima”. Goście mieli okazję
wspólnie z paniami bibliotekarkami poznać dyscypliny sportowe uprawiane zimą oraz przypomnieć sobie zasady zimowego
bezpieczeństwa.

Serdecznie dziękujemy za
przemiłe spotkanie dzieciom oraz
paniom: Ewie Augustowskiej, Justynie Sańko oraz Irenie Kiewel.
Pod koniec lutego bibliotekę
odwiedziła klasa II SP 1 z wychowawczynią Katarzyną Wysztygiel. Uczniowie wzięli udział w
zajęciach pt.: „Od hieroglifów do
Internetu” i mieli okazję poznać
historię książki, pierwsze pismo,
jej rozwój, od przekazów ustnych,
aż do ery e-booków. Z zaciekawieniem obejrzały prezentację,
w której umieszczone zostały
wszystkie etapy ewolucji książki.
Dziękujemy wszystkim naszym gościom i zapraszamy na
kolejne spotkania!
Zajęcia przeprowadziły bibliotekarki: Jadwiga Słoma i Marta Marcinkiewicz.

Spotkanie grupy wsparcia „Przystanek Nadzieja”
25 lutego w Przedszkolu Nr 5
w Sokółce odbyło się karnawałowe spotkanie grupy wsparcia prowadzonej przez Stowarzyszenie
„Barka” pn. Przystanek Nadzieja.
Wieczór upłynął aktywnie, twórczo i słodko. Warsztaty taneczne
poprowadziła niezastąpiona trenerka zumby, pani Lucyna Szymańska, która porwała do tańca
wszystkich.
Wychowawczynie
grup przedszkolnych przygotowały warsztaty plastyczno-techniczne. Można było też zająć się w
kąciku sensorycznym. Po warsztatach na wszystkich czekał ostatkowy poczęstunek.
Wolontariusze i osoby z niepełnosprawnościami mieli kolej-

ną okazję do wspólnej zabawy,
rozmowy i działań twórczych.
Dziękujemy Pani Dyrektor
Lucynie Szymańskiej za poprowadzenie warsztatów oraz pozostałym
wolontariuszom za przygotowanie
kreatywnych zajęć i poczęstunku.
W spotkaniu wzięli udział:
podopieczni Przystanku Nadzieja z panią Krystyną Stefanowicz i
Elżbietą Szomko oraz wolontariusze ze SOSW pod opieką Zuzanny
Czeczko, Przedszkola Nr 1 wraz z
opiekunem Edytą Kondrat i wychowawczyniami: Barbarą Andrukiewicz i Ewą Augustowską,
ze SP w St. Kamionce pod opieką
Dyrektor p. Joanny Gejdel i Katarzyny Rabiczko oraz SP w Geniu-

szach wraz z opiekunami Joanną
Wołyniec i Marleną Ostrowską.
Gospodarzy reprezentowali wolontariusze z Przedszkola nr 5
wraz z rodzicami: Dyrektor Lucyna Szymańska, Lucyna Śliżewska,
Agnieszka Żemajduk, Justyna
Bajko, Edyta Milczarska, Marta
Drożdżewicz i Aneta Gardziejczyk.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przygotowania i
udział w ostatkowym Przystanku
Nadzieja. Do zobaczenia na następnym!
Informuje Prezes Stowarzyszenia
„Barka” Krystyna Stefanowicz.

prawdziwe

tor, zaczął masowo produkować
różne typy jednostek latających.
Trochę zaniepokoiło mnie, że zrobił coś inspirowanego wykradzionym w tamtym roku projektem ze
strefy 51.
Czas minął. Patrząc na kupę
zmarnowanego papieru, czułem
na sobie karcące spojrzenie duchów pradawnych dębów.
– Ile udało się wam zrobić samolotów? – spytał prowadzący.
Posypały się różne liczby.
– A co gdybym powiedział wam,
że moglibyście to wykonać dziesięć razy więcej samolotów?
– Po jaką cholerę? – szepnął dziadek.
– Bo czym jest samolot? - pytał
dalej szkoleniowiec.
– Załogowy statek powietrzn…
– zaczął cichutko recytować definicję emeryt, oczywiście go zagłuszono.
– Główną cechą samolotu jest to,
że może latać – obwieścił triumfalnie szkoleniowiec – Więc, teoretycznie… – prowadzący zmiął
papier w kulkę i rzucił nią w
ścianę – Lata? Lata! Więc to jest
samolot. Widzicie, chodzi o myślenie poza schematami…
Dziadek podniósł rękę.
– Przepraszam, ale czy my robiliśmy samoloty cywilne, czy wojskowe?
– A jaka różnica?

– A jest, bo ja mam najsilniejszy
i najlepszy samolot – oznajmił z
dziecięcą dumą dziadek.
– Tak? To proszę go zaprezentować – prowadzący był zaintrygowany.
Dziadek podniósł całą ryzę papieru i jednym uderzeniem rozwalił
wszystkie moje stacjonujące jednostki.
– Co pan robi?! – krzyknął prowadzący, gdy Dziadek zaczął
siać zniszczenie swoją „latającą
fortecą”. Niszczenie papierowych
dywizjonów wywołało panikę
wśród uczestników, którzy nagle zdecydowali, że jednak strefa
komfortu w porównaniu z szaleńcem uzbrojonym w ciężką broń
obuchową nie brzmi tak źle.
Ktoś zaczął wołać pomocy. Ktoś
zaczął wybierać numer policji.
Dziadek zorientował się, że trochę go poniosło, więc wypuścił
swój samolot z rąk.
Samolot też poniosło. Prosto w
szczękę prowadzącego.
Postanowiliśmy wykonać taktyczny odwrót. Gdy chowaliśmy
się w zaułku, zadałem emerytowi
jedno pytanie.
– I jak, czujesz się samorozwinięty?
– Samorozwinięty może nie… –
przyznał – Ale jakoś tak dziwnie
poweselałem.

Informacja: Oddział dla Dzieci
BP w Sokółce

prawdziwk
Aerosmith
Pewien nieszczególnie lotny Jerzy...
O tym, kto całą młodość
przeżył w przechowalni pierzyn,
wśród zbieranych skrzętnie gadżetów i co robił u żołnierzy,
mogli dowiedzieć się uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych w
Sokółce, pisząc dyktando z języka
polskiego.
W szkolnych Mistrzostwach
w Ortografii mistrzem okazał się
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Marcin Strzałkowski (kl. III TFI).
Kolejne miejsca zajęli: Amelia
Doroszkiewicz (II TI), Eliza Izdebska (I TFp) i Natalia Borys (I
TLg).
Szkolne dyktando zorganizowały nauczycielki języka
polskiego - Anna Tolko i Iwona
Mackiewicz-Kowalczuk.
ZSZ w Sokółce

W poszukiwaniu samorozwoju Dziadek Kotleta wylądował
na szkoleniu prowadzonym przez
jakiś hipsterów. W ulotce napisali, że szkolenie między innymi
pozwoli opuścić strefę komfortu. Emeryt przyznał, że w życiu
żadnego komfortu nie odczuwał,
więc może szkoleniowcy pokażą
mu jakąś wolną.
Kiedy usadowiliśmy się w sali stylizowanej na szkolną klasę epoki
wczesnego gierka, dostaliśmy
bardzo dużo papieru… Gdyby
znajdował się tu jakiś ekolog, po
usłyszeniu polecenia szkoleniowca dostałby zawału.
– Waszym zadaniem jest zrobienie jak największej ilości samolotów z papieru.
Zapanowała lekka konsternacja,
bo nikt za bardzo nie wiedział, co
to może mieć wspólnego z samorozwojem. Westchnąłem i mając
świadomość, że tkwi w tym jakiś
motywacyjny haczyk zacząłem
składać bombowce b2. A raczej
bombowce A4, haha.
Dziadek, jako dumny konstruk-

Kamyk
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