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„Była dziura na dziurze...”
Otwarcie drogi Nowosiółki - Koniuszki

„Miło spotkać się z ludźmi, którzy tryskają radością...”
Stawiamy Karolinę na nogi? No, jasne!
28 sierpnia 2020 r.

„Miło spotkać się z ludźmi, którzy tryskają radością...”

W Bibliotece - jak w ulu…
21 sierpnia Filia nr 1 Biblioteki Publicznej w Sokółce przygotowała dzieciom serię atrakcji
wakacyjnych, by wspólnie świętować „Wakacje z biblioteką”.
Spotkanie był przedłużeniem akcji prowadzonej przez Filię nr 1 w sieci, czyli „Spotkania z
biblioteką online”. Na Facebooku
zapraszamy młodych Czytelników do zabaw i konkursów czy-

telniczych oraz plastycznych. Tydzień poprzedzający spotkanie na
świeżym powietrzu poświęciliśmy
w sieci pszczołom, naszym wspaniałym owadzim przyjaciółkom.
Spotkanie odwiedziła szczególna
biblioteczna Pszczółka Gadułka,
która odznacza się nie tylko pracowitością, ale i zamiłowaniem
do książek. Tym razem podjęła
się wspólnie z dziećmi napisać ich

własną książkę, opowiadającą
wakacyjne przygody z biblioteką.
Po lekturze i prezentacji książki
pt. „Pracowita Pszczółka” zabraliśmy się za wspólne wymyślanie
treści do naszej własnej książki,
w czym pomagały przygotowane
na tę okazję plansze obrazkowe.
Każde dziecko miało szansę stać
się autorem jednego z rozdziałów
książki: losowaliśmy rodzaj przygody i w tej przygodzie uczestniczyliśmy, wypełniając treścią
karty naszej bibliotecznej historii.
Powstała prawdziwie wakacyjna
opowieść, pełna zabaw, radości i
łakoci, których nie mogło zabraknąć przy tak słodkim temacie, jak
pszczoły i miód!
To wakacyjne spotkanie było
też okazją do podsumowania aktywności naszych Czytelników
w ramach projektu „Spotkania
z biblioteką online”. Najbardziej
zaangażowane dzieci otrzymały
upominki: słoiczki pysznego miodu (jako bardzo pracowite nasze
biblioteczne pszczółki) oraz bony
na zakup książek.

„Tworzenie i kucharzenie”
Klub Senior+ w Sokółce
Tym razem Klub Senior+ zakwitł barwami polnych kwiatów.
Panie po wycieczce w ustronne
polne i przydrożne miejsca przyniosły mnóstwo ziół i kwiatów.
Powstały wielobarwne bukiety,
które dekorują wnętrze klubu.

Cudowny zapach z łąk przenikał
powietrze, a seniorki pieky i delektowały się słodkościami. Było
tworzenie, kucharzenie i odpoczywanie w miłym towarzystwie!
Informacja: FB Klub Senior+ w Sokółce

Marta Wojewódzka-Szoda
OGŁOSZENIE PŁATNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce realizuje
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śli. Pomimo stwierdzenia przez
orzecznika NFZ całkowitej niezdolności do pracy, odwołałem
się od tej decyzji i pracuję u tego
samego pracodawcy co przed
wypadkiem - już 13 lat. Jestem
inżynierem utrzymania sieci u
jednego z polskich operatorów
telekomunikacyjnych. To moje
pierwsze zgrupowanie, pomyślałem, że czas przestać się izolować
i wyjść do ludzi.

trudne przeżycia częstą przynoszą im mądrość i siłę. Opowiadała nam sokółczanka, wolontariuszka Joanna Szyłak, która
także jest po amputacji.
W spotkaniu uczestniczył
wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, który
w imieniu starosty sokólskiego
Piotra Rećko wręczył wszystkim pamiątkowe upominki oraz
skierował słowa:
„Miło spotkać się z ludźmi,
którzy tryskają radością, i którzy
żyją pełnią życia. Obcując z Państwem można zobaczyć, co tak
naprawdę w życiu jest ważne. To
spotkanie zostanie mi na pewno długo w pamięci. Cieszmy się
życiem, cieszmy się miejscem, w
którym mieszkamy”.
Udało nam się porozmawiać z uczestnikami.
Pan Tomek z Marek pod
Warszawą.

Z uwagi na to, że straciłem
całą rękę oraz nogę powyżej kolana to zmiana była diametralna. Musiałem przewartościować
swoje dotychczasowe życie. Dziś,
po 12 latach dzięki rodzinie i
najbliższym, zaczynam odzyskiwać chęć do życia. Niestety, czasem dopadają mnie czarne my-

Pani Renata z Łukowa
wspominała swoje przeżycia.
Miałam wypadek w pracy, podczas którego doszło do
zmiażdżenia ręki. Niestety, nie
dało się jej uratować. Od wypadku i amputacji minęły 3 lata. Do
dzisiaj nie pogodziłam się z tym,
co się stało. Pierwsza proteza kosmetyczna, kawałek obcego ciała, nieruchomy, przypominający
o tym, co mnie spotkało. Druga
proteza jest bardziej przyjazna z
wyglądu, wzbudza duże zainteresowanie wśród ludzi. Niestety,
ból fantomowy towarzyszy mi

cały czas. Czuję miażdżenie ręki,
rwanie, mrowienie sztywnienie.
Moje życie zmieniło się zupełnie. Byłam osobą praworęczną,
energiczną optymistką. Muszę
uczyć się wszystkiego od nowa.
Na początku jedzenie i mycie się
było czymś trudnym. Amputacja
mnie bardzo ograniczyła, z osoby
samodzielnej i niezależnej, stałam się osobą, która potrzebuje
pomocy innych. Dzięki spotkaniom, poznałam dużo wspaniałych i pozytywnych ludzi, i dzięki
nim wiem, że można cieszyć się
życiem, mimo ograniczeń.
Pani Bożena z Łodzi.
Amputacja w pierwszym
okresie wykluczyła mnie z życia
towarzyskiego, zawodowego, pozostała mi tylko rodzina, najbliżsi, to okres beznadziei i bezradności. Po kilku latach wracam do
normalności, chociaż ze względu
na mój pesel nie jest to proste.

Projekt „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” realizowany jest w ramach OSI priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sokółce realizuje projekt pt. „Wspieramy Rodziny Zastępcze i Osoby Usamodzielniające się z
terenu Powiatu Sokólskiego.”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sokółce informuje, że w 22 sierpnia i 29 sierpnia 2020 roku 37 osób uczestniczących w ww.
projekcie będzie miało szansę na skorzystanie z
poradnictwa pedagogicznego.

Tekst: MBA, fot.: MB
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Spotkania mają na celu podniesienie
kompetencji społecznych oraz motywacji do
działania i zaufania we własne siły.
Z
poradnictwa
psychologicznego
uczestnicy projektu będą mogli korzystać we
wrześniu 2020 roku.
PCPR w Sokółce

fot.: Pixabay/Myriams-Fotos

W trzy dni sierpniowe
(21-23.08) w Poczopku, Supraślu, Bohonikach i Sokółce odbywało się zgrupowanie osób
po amputacjach z całej Polski.
Uczestnicy stracili swoje kończyny na skutek chorób lub
nieszczęśliwych
wypadków,
przyjechali na Sokólszczyznę by
w przyjaznej atmosferze podzielić się swoimi doświadczeniami
związanym z traumą amputacji
i powrotem do formy. Dla niektórych osób dopiero po amputacji zaczęło się prawdziwe
życie, pomimo trudnej walki z
bólem i przeciwnościami wracają do normalnego funkcjonowania. Są też osoby, które
pomimo tej walki - sprawności
nie odzyskują. Jednak każdy z
nich pragnie akceptacji przez
otoczenie, ponieważ brak kończyny przecież nie przeszkadza
w byciu dobrym pracownikiem,
sportowcem czy wrażliwym i
szlachetnym człowiekiem. Pomimo blizn osoby po amputacji
mają w sobie ogromne piękno a

projekt pt. „Wspieramy Rodziny Zastępcze i Osoby
Usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

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

„Była dziura na dziurze...” - otwarcie drogi Nowosiółki - Koniuszki
marzenie, na które ludzie czekali
latami - mówił pan Jan.
Starosta Sokólski zwrócił
się szczególnie do inicjatorów
inwestycji. Bardzo dziękuję najważniejszym autorom tego sukcesu. Jest to pan Wójt Andrzej
Humienny oraz grupa radnych.
Bez jego mądrości i gospodarskiego podejścia, dziś tej drogi by
nie było. Kolejną ważną osobą,
która przyczyniła się do tego, że
ta droga powstała jest pan Kazi-

Choć mieszkańcy Koniuszek, z nowej drogi mogą cieszyć
się już od pewnego czasu, to jej
oficjalnego otwarcia i poświecenia dokonano 24 sierpnia.
Zupełnie nowe oblicze zyskał
prawie 4-kilometrowy odcinek
drogi powiatowej nr 1243B na
odcinku Nowosiółki – Koniuszki – do drogi 1240B. Łączna
wartość inwestycji, której bardzo wyczekiwali mieszkańcy
gminy Nowy Dwór wyniosła 3
616 641, 29 zł., przy czym wkład
finansowy Powiatu Sokólskiego

wyniósł 1 808 320,65 zł, a 1 808
320,64 zł udało się pozyskać z
Dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Należy wspomnieć,
że gmina Nowy Dwór, z powodu trudnej sytuacji finansowej,
nie dofinansowała inwestycji,
ale w zamian podpisała deklarację wekslową, że w 2021 roku
powierzy pieniądze na przebudowę drogi powiatowej 1266B
Czuprynowo - Klimówka, w
gm. Kuźnica w kwocie 1 298
063,82 zł. W roku 2020 udało
się również przebudować ul.
Sidrzańską w Nowym Dworze,
która stanowi drogę powiatową.
Łącznie wartość obu inwestycji
to 5 192 255,3 zł. Powiat sokólski
przeznaczył na nie 2 596 127,66
zł. Z kolei dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 2 596
127,64 zł.
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Podczas wydarzenia obecni byli m.in. Starosta Sokólski
Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy
Białomyzy, Sekretarz Powiatu
Katarzyna Nowak, Wójt Gminy
Nowy Dwór Andrzej Humienny, radni powiatowi oraz gminni, dyrektorzy oraz kierownicy
Starostwa Powiatowego, proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja
w Nowym Dworze, wikariusz
Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela
Sebastian Barwiejuk, przedstawiciele służb mundurowych,
z-ca dyrektora PZD w Sokółce

Elżbieta Grygorczyk, Naczelnik
Wydziału PZD Michał Rećko,
wykonawcy „P.U.H. KAMPOL
Barbara Szymczyk” oraz okoliczni mieszkańcy. Satysfakcji z
uroczystego otwarcia drogi powiatowej nie kryli sami mieszkańcy. „Zapomniana wieś”
– tak o swojej miejscowości, w
której żyją od urodzenia, mówili mieszkańcy Koniuszek. „Na tą
drogę czekało kilka pokoleń, była
ona dla nas marzeniem. Stan
techniczny drogi był tak fatalny
i tragiczny, zwłaszcza po zimie,
że nie dało się niczym przejechać.
Była dziura na dziurze, na drodze wystawały nawet korzenie
od drzew. Tyle lat czekaliśmy
na tą inwestycję, że zaczęto wieś
nazywać „zapomnianą”. Dzięki
panu Staroście i innym osobom,
spełniło się nasze największe

Po przemówieniach nastąpiło poświęcenie drogi oraz
symboliczne przecięcie wstęgi.
Na zakończenie Starosta Sokólski zapytany o to jaki jest przepis na sukces odpowiedział: To
współpraca i zaangażowanie.
Żaden samorządowiec nie osiągnie sukcesu bez współpracy.
Uważam, że na każdym szczeblu powinniśmy razem współpracować. Nieważne są barwy
polityczne, nasze poglądy, sympatie, czy antypatie do włodarzy. Ci mieszkańcy wymagają

wa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, warstwa górna gr.
15cm – 23,30m2; Podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa
dolna gr. 15cm – 1 058m2; Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna gr. 5cm – 4
750m2; Skropienie mech. warstw
konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 22 972,40m2; Przepust
jednootworowy średnicy 80cm
– 66,50m; Przepust jednootworowy średnicy 60cm – 24,50m;

mierz Łabieniec, który jest wybitnym człowiekiem, od zawsze
walczy dzielnie o inwestycje na
terenie gminy Nowy Dwór i nie
tylko. Następnie Grzegorz Skórski, który cały czas negocjował
warunki dotyczące drogi. Kolejna osoba, która przyczyniła
się do powstania tej inwestycji
to Wiesław Hańczaruk, który
zrezygnował ze swojej inwestycji w Chilmontach, by wykonać
tą. Chciałbym też podziękować

mieszkańcom, którzy walczyli
i zabiegali ciągle o swoją drogę.
Podziękowania kieruje również
wykonawcy, państwu Szymczyk,
naszym lokalnym przedsiębiorcom oraz księżom.
W podobnym tonie wypowiedział się wójt gminy. Chciałbym podziękować szczególnie
panu Staroście Piotrowi Rećko,
całemu zarządowi, radnym, wykonawcy, pracownikom PZD, że
udało się wykonać coś pięknego.

od nas współpracy, my dla niech
to robimy, a nie dla nas samych.
Naszym celem, jako samorządowców jest realizacja różnych
inwestycji, właśnie dla ludzi.
Zakres przebudowy drogi: Dł.
przebudowywanego odcinka –
3,98 km; Szer. jezdni bitumicznej – 5,50m; Warstwa wiążąca z
betonu asfaltowego gr. 4cm – 22
973,00m2; Warstwa ścieralna z
betonu asfaltowego gr. 4cm – 22
495,00m2; Podbudowa z kruszy-

Przepust jednootworowy średnicy 100cm – 27m; Przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy 40cm
– 434m; Umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów brukowcem gr. 16-20cm – 664m2;
Oznakowanie poziome – 37m2;
Znaki pionowe wraz ze słupkami– 32 szt.; Aktywne znaki D-6
z własnym zasilaniem solarnym
– 4szt.; Tablica informacyjna – 2
szt.; Ustawienie barier stalowych
ochronnych – 40m; Ustawienie
krawężników betonowych na
ławie betonowej – 806m; Obrzeża betonowe o wym. 20x6cm
– 537,38m; Wjazdy z kostki
betonowej gr. 8cm – 690m2;
Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą – 11 205,40m2;
Zjazdy gospodarcze żwirowe – 1
671,70m2; Oczyszczenie rowów
odwadniających – 2180m.
Oprac A. Sielewicz
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Podczas XXVII Sesji Rady
Powiatu Sokólskiego 24 sierpnia Starosta Sokólski Piotr Rećko przedstawił sprawozdanie z
prac Zarządu w okresie między
sesjami, a następnie Wicestarosta Jerzy Białomyzy zreferował
sprawozdanie Starosty Sokólskiego z wykonania uchwał za I
półrocze 2020r.
Kolejny punkt porządku
obrad dotyczył rozpatrzenia
projektu uchwały w sprawie
określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez powiatowe jednostki budżetowe, prowadzące
działalność określoną w ustawie
z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, który referował Daniel Supronik Dyrektor Wydziału Finansowego. Radni pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały.
Punkt „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na
lata 2020-2033” przedstawił
Dyrektor Supronik. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2020-2033 dokonano zmian
polegających na wprowadzeniu
dwóch przedsięwzięć.
1). Zadanie pod nazwą
„Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację” realizowane
będzie w latach 2020-2021 na
łączą kwotę 272 855,00 zł. Celem projektu jest rozwijanie
aktywnych form integracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej oraz umożliwienie dostępu
do nich osobom i rodzinom
zagrożonym ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, w
tym osobom z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany
będzie przez PCPR w Sokółce.
2). Zadanie pod nazwą
„Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej lerapetry w orszaku
Apollina” na łączną kwotę 194
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742,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021
i umożliwia wyjazd uczniów
Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej z opiekunami do Grecji, gdzie wraz z uczniami goszczącej szkoły realizowane będą
przedsięwzięcia edukacyjne z

do Trzcianki przez Szyndziel,
ul. Zabrodzie z ciągiem pieszo-rowerowym na ul. Górnej
i połączeniem z ul. Nową, ul.
Jana Pawła II z ciągiem pieszo-rowerowym do Kamionki Nowej i parkingiem przy kościele.
To są nasze cele jeśli chodzi o

zakresu podstawy programowej, służące wzmocnieniu kompetencji kluczowych.Ostatnim
punktem było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Sokólskiego na
rok 2020r.
Na zakończenie Starosta
Sokólski Piotr Rećko zabrał
głos w sprawie wspólnych inwestycji z Gminą Sokółka.
„Doszło do pewnego niezrozumienia dofinansowań ze
strony gminnych inwestycji.
Nie możemy dofinansowywać
gminnych inwestycji, natomiast
każda inwestycja powiatowa, 64
km dróg, które w tamtej kadencji zrobiliśmy wspólnie z panią
Burmistrz na terenie gminy Sokółka, na terenie Powiatu Sokólskiego były to drogi do miejscowości gminnych. W tej chwili,
chcemy skończyć te inwestycje
na terenie gminy Sokółka, tj.
ul. Targowa z przedłużeniem

miasto Sokółka, jeśli chodzi o
gminę Sokółka naszym celem
są Kundzicze - zrealizowanie
połączenia między droga S19 a
drogą powiatową Rozedranka Sokółka wraz z wyremontowaniem mostu nad rzeką Sokołda.
Następnie Poniatowicze - skończenie tej inwestycji do drogi na
Kuźnicę, Nomiki i Klimówka,
Żuki, Plebanowce, cały ciąg do
drogi wojewódzkiej na Janów.
Jest to zaledwie kilka dróg które są w zasięgu możliwości finansowej Gminy Sokółka oraz
Powiatu Sokólskiego […] Wyremontowaliśmy ok. 200 km
dróg od kadencji 2014 roku,
pozyskaliśmy w tamtej kadencji
93 mln zł, w tej kadencji jeszcze
więcej. W tamtym roku wydaliśmy 40 mln zł na inwestycję,
jest to ogromna skala działań a
to wszystko dzięki współpracy.”

Biblioteka - kolorowe
laboratorium!
„We środę 26 sierpnia dzieci w wieku 10-12 lat miały okazję
uczestniczyć w wesołych, pachnących i niezwykłych warsztatach po hasłem Eksperymenty z
Biblioteką, które przeprowadziła
pani Elwira Zabłocka - nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej
w Sokółce. Pani Elwira suchą
teorię zamieniła w magię, która zainteresowała i zachwyciła
każdego uczestnika. Biblioteka
stała się naszym kolorowym laboratorium. Rozpoczęliśmy od
hipnotyzującego doświadczenia
pod nazwą Lampa Lawa. Wystarczyły łatwo dostępne składniki, a efekt był zdumiewający.
Obserwowaliśmy
magiczną
wędrówkę pięknych bąbelków
ku górze naczynia. Z wielką
radością połączyliśmy zabawę
z nauką. Dzięki doświadczeniu
dowiedzieliśmy się o różnych
gęstościach substancji.

Dzieci z wielką ciekawością
przystąpiły do kolejnego etapu
zajęć z cyklu Wakacje z Biblioteką, którym była ekologiczna
produkcja musujących kul do
kąpieli. Każdy mógł wybrać
kolor i zapach, cudowna woń
rozbudziła zmysły, a tęczowe
barwniki ucieszyły nasze oczy.
I tak stworzyliśmy wyjątkowy i
naturalny produkt kosmetyczny, który każdy mógł zabrać
do domu. Nasi uczestnicy byli
miło zaskoczeni tym, jak łatwo
można połączyć przyjemności z
czymś pożytecznym. A zajęcia
pokazały jak niewiele trzeba,
aby inspirować dzieci i młodzież, proponując nowe formy
aktywności.”
Informacja:
Monika Szyszko,
Biblioteka Publiczna w Sokółce,
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
w Sokółce

opr. KG, zdj. MB
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I wernisaż sztuki w Klubie „Senior+” w Sokółce
Pierwszy wernisaż sztuki,
w niedawno otwartym Klubie Senior+ w Sokółce wypadł
wspaniale. Potwierdzają to zarówno goście uczestniczący w
otwarciu wystawy jak i organizatorzy, a także sama bohaterka
wieczoru IWONA ZALEWSKA-KOZŁOWSKA (fot. poniżej) - rzeźbiarka, malarka,
medalierka, konserwator sztuki, człowiek renesansu - jak
zapowiedział artystkę Dyrektor
Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym w Sokółce Zbigniew Dębko.

Cudowna, niezwykle miła
atmosfera towarzyszyła temu
wydarzeniu. Do sukcesu inaugurującego - mamy taką
nadzieję - cykl wystaw artystycznych, przyczyniło się wiele
szczerze zaangażowanych osób.
Począwszy od samej autorki
prac malarskich i jej rodziny,
poprzez państwa Ewę i Zbigniewa Dębków, którzy wraz z
seniorkami włożyli wiele pracy
i energii w zaaranżowanie wnętrza klubu od zadbania o towarzyszącą wernisażowi muzykę
i pyszne przekąski, po „złote
rączki”, które pomogły dopiąć
wszystko. Całe przedsięwzięcie
nie miałoby miejsca gdyby nie
entuzjazm i dobra wola Starosty
Sokólskiego Piotra Rećko oraz
Kierownik Klubu Senior+ Angeliny Aluszyk. Również projektanci placówki mają udział w
tym sukcesie, ponieważ wnętrze
klubu jest idealnym miejscem
wystawowym. Sobotni wieczór
otworzył Dyrektor Dębko. Jednak zanim przedstawił artystkę,
wyrecytował wiersz Leśmiana.
Kiedy oglądałem te obrazy, takie nasunęło mi się skojarze-
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nie… Śnisz mi się obco. Dal bez
tła, Wieczność się w chmurach
błyska. Lecimy razem. Mgła i
mgła! Bóg, ciemność i urwiska.
Do mgły i mroku naglisz mnie
I szepcesz, zgrzana lotem: - Toć
ja się tobie tylko śnię! Nie zapominaj o tem... Nie zapominam”.
Iwona
Zalewska-Kozłowska
swój kunszt doskonaliła na ASP
w Gdańsku, gdzie zdobyła tytuł
Magistra Sztuki. Autorka z urodzenia Wielkopolanka, urodzona w Kaliszu, z wyboru serca
- mieszkanka ziemi sokólskiej,
którą ukochała, tutaj założyła
dom, rodzinę. Ma bardzo bogaty
dorobek artystyczny, jej prace są
w wielu galeriach w kraju i zagranicą, m.in. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wystawy,
w których brała udział: 1973
- Rzeźba kobiet - Gdańsk, Muzeum Narodowe 1977 - I Biennale Rzeźby - Gdańsk 1979 - II
Biennale Rzeźby - Gdańsk 1986
- I Biennale Rzeźby Portretowej
- Gdańsk 1987 - Otwarte Drzwi
- Warszawa 1986/87 - Salon Zimowy Rzeźby - Warszawa 1990
- Rzeźbiarze Poznańscy - Poznań
1998 - SOK 1998 - Wojewódzki

Ośrodek Animacji Kultury w
Białymstoku.” - mówił Dyrektor.
Po przedstawieniu autorki
wręczył jej podziękowania i życzenia od Starosty Sokólskiego,
Kierownik Klubu Senior+ oraz
Instruktora artystycznego klubu Ewy Dębko - za prezentację
swojego dorobku artystycznego, a także za promocję sztuki i
niepowtarzalnego uroku ziemi
sokólskiej poprzez swoją twórczość.

Iwona Zalewska-Kozłowska zaprosiła gości wernisażu do
oglądania swoich obrazów. Podkreśliła, że prace są zatytułowane, ale niekoniecznie trzeba się
tytułem sugerować i można doszukiwać się innej interpretacji.
Wrosłam już w tą ziemię
sokólską i Puszczę Knyszyńska,
przebywam tu od ponad 40 lat.
Nie wyobrażam sobie innego
miejsca do życia. Miejsca piękniejszego, bardziej sprzyjającego
mnie i mojej twórczości. Ta ziemia, ta puszcza i całe otoczenie wpłynęły totalnie na moją
twórczość. Przybyłam z dużego
miasta do lasu, do tych wzgórz
sokólskich i jestem nimi wciąż
zauroczona, jest to dla mnie
nieustająca inspiracja twórcza,
również dla moich córek Patrycji i Aleksandry, które tutaj się
wychowywały i tu zdobywały
wrażliwość na piękno natury.
Jest mi bardzo miło, że państwo
tak licznie przybyliście. Dziękuję
panu Staroście, Państwu Dębko,
że stworzyliście mi możliwość
wystawienia prac w tym wspa-

niałym obiekcie. Mało które
miasto powiatowe może poszczycić się tak znakomite miejscem
do ekspozycji sztuki, jak ten klub.
Mam nadzieję, że moja wystawa
zapoczątkuje ciąg następnych
wydarzeń artystycznych przez co
kultura i sztuka zadomowią się
tu na stałe.
My również jesteśmy przekonani, że Klub Senior+ będzie
się rozwijał jako centrum kultury, sztuki i przyciągnie kolejne osoby z pasją, które stworzą
prężne środowisko twórcze. Zapraszamy w swoje progi wszystkich, którzy chcą zaprezentować
swoje dokonania w różnych
dziedzinach sztuki. Wernisaże
są wspaniałą okazją do interesujących rozmów, wymiany
doświadczeń, dzielenia się refleksjami, czerpania inspiracji
i dopingu to działalności twórczej.
Wystawę można oglądać
do 19 września w poniedziałki, środy, piątki, w godz. 8:0015:30. PAZ

Zapraszamy do siłowni przy ul. Mickiewicza 11
Zróbmy to dla zdrowia,
urody i dobrego samopoczucia.
W ostatnim czasie wymieniliśmy
podłogę na naszej siłowni, zostały założone maty gumowe, które
chronią przed urazami w trakcie
wykonywania ćwiczeń. Stanowią
one również świetną amortyzację
podczas skoków. Dodatkowo dodają ciekawego charakteru wystroju wnętrza naszego obiektu
sportowego. Dzięki pomocy chłopaków z UKS Gladiator Patryka
i Kamila oraz pana konserwatora
Wojtka zdołaliśmy ułożyć podłogę, przy tym poprawiając bezpieczeństwo ćwiczących. Niebawem
spodziewamy się kolejnych nowości w postaci nowych urządzeń do
ćwiczeń i akcesoriów. Pieniądze

na inwestycje w naszej siłowni
pochodzą z Powiatu Sokólskiego, dzięki współpracy ze Starostą
panem Piotrem Rećko, któremu
serdecznie dziękujemy.

Czytamy w korespondencji mailowej nadesłanej przez
SOSW Sokółka.

Stawiamy Karolinę na nogi? Jasne!
Liczne złamania kręgosłupa, to pokłosie wypadku, któremu sokółczanka Karolina Bronowicz uległa kilka tygodni temu.
Niestety, najpoważniejszą konsekwencją jest to, że ta młoda kobieta jest sparaliżowana. Miała
pasje i marzenia, w jednej chwili
wszystko legło w gruzach. Te gruzy można jednak pozbierać, ponieważ rdzeń kręgowy nie został
przerwany. Jednak by Karolina
mogła stanąć na nogi, potrzebna jest intensywna rehabilitacja.
A tu, jak zwykle, problemem są
pieniądze, a raczej ich brak. Karolina wierzy, że będzie chodzić,
jest bardzo zdeterminowana, na
razie uczy się poruszać na wózku
inwalidzkim i samodzielnie funkcjonować. Zrobiła już duże postępy. Wykorzystuje każdą chwilę

na ćwiczenia, ale to wszystko za
mało. Musi korzystać ze wsparcia
wykwalifikowanych rehabilitantów. Koszty takiego leczenia przekraczają możliwości finansowe
jej rodziny, dlatego zwróciła się
do nas z prośbą o pomoc. A my,
zwracamy się do Was, wierząc,
że jak zawsze, nie zawiedziecie i
otworzycie swoje serca. Nie zbawicie całego świata, biorąc udział
w naszej akcji, ale zmienicie cały
świat Karoliny. Z góry dziękujemy Wam za wsparcie. Ewa, Ewelina i Łukasz.”
Czytamy na portalu społecznościowym FB, w wydarzeniu pt. „Stawiamy Karolinę na
nogi.” Wspomniane ‚wydarzenie’ - to nic innego, jak lubiana
przez sokółczan forma pomocy
potrzebującym - bazarek chary-

tatywny, na którym do 13 września będzie można wylicytować
(standardowo warte uwagi)
przedmioty i usługi, z których
dochód zasili konto Karoliny.
W przestrzeni miasta i powiatu
(sklepy, zakłady, usługi) znajdziemy puszki, do których również zbierane będą środki na ten
sam cel.
Sokółko - do dzieła, otwieramy serca i portfele! AT

Fuu Fighters
Coś się stało ze światem.
Cieniutka osnowa rzeczywistości została przecięta, wpuszczając do naszego świata osobliwości o przerażającej naturze. Aby
zachować poczytalność, trzymamy się luźno wiszących nitek
tkaniny normalności…
A może to ja niepotrzebne romantyzuję zjawiska, które dopiero co zauważyłem.
Ale jednak coś się stało. Wszyscy ludzie zaczęli ostatnio bić się
z błahych powodów. Zwrócisz
uwagę na psa bez kagańca? Łup
w ryj. Stoisz na zielonym świetle
o 0,000000000000000000005 sekundy za długo? Rym-cym-cym
w zęby. Spojrzałeś na kogoś
krzywo? Coooo? Ośmielasz się
mnie dotykać oczami? Arrivederci prosto w twój makaron al
dente. Głośno oddychasz w autobusie? Uuuuu podwójna dawka piąchopiryny.
Byłem świadkiem bójki w sklepie. Jeden klient obraził drugiego tym, że chciał kupić zbyt
niedojrzałe banany czym uraził
bojownika. W pierwszym odruchu cywilizacyjnym chciałem popełnić rolę rozjemcy, ale
zatrzymał mnie mój przyjaciel
Kotlet.

Sitawka drewnalami stoi...
A wiecie, że już powstają w naszej wsi nowe prace? Tym razem przy współpracy z UG Janów i GOKSiT - GBP w Janowie
mogliśmy ponownie zaprosić ArkadiuszaAndrejkowa do nas.
Podoba Wam się to dzieło? No i oczywiście zagadka: gdzie to jest?
Czytamy na FB Koło Gospodyń Wiejskich w Sitawce

prawdziwe

prawdziwk

- Daj spokój, niech się biją.
- Ale tak w sklepie, przy wszystkich? I o taką głupotę? To niedorzeczne! – westchnąłem. Tak to
jest, jak masz z polskiego same
jedynki i nie potrafisz się komunikować…
- To pewnie zawodnicy.
- Jacy zawodnicy? – zdziwiłem
się, patrząc jak jeden z klientów
chce zadźgać marchewką drugiego. Jego przeciwnik strugał
zębami rzepę by też nadać jej
kształt ostrza.
- To nie wiesz? W całym kraju
jest zorganizowany turniej mieszanych sztuk walki. Po prostu z
byle powodu kogoś wyzywasz na
pojedynek i jak wygrasz, to zdobywasz punkt. Jeśli masz dużo
punktów, to przechodzisz do następnego etapu. Wszędzie masz
kamery, wiec masz pojedynki na
żywo w telewizji…
- Kurde, coś w tej telewizji za
dużo jakoś ostatnio tej przemocy – skrzywiłem się.
- Oj tam, niedługo to wszystko
minie – wskazał walczących.
Jeden drugiemu robił waterboarding za pomocą wody gazowanej i papieru toaletowego
– Moda szybko się zmienia.
Pewnie niedługo wszyscy będą
się przebierać za ogórki kiszone.
- Że co?
- A no, popatrz. He, he – wyjął
komórkę i odpalił mi filmik na
Youtube – To taki żart z serialu.
Widzisz? O. Ten stary koleś no
nie?
- No?
- Ten stary koleś zmienił się w
ogórka, no nie? Najśmieszniejsza rzecz jaką widziałem, he, he.
- He, he.
*
Turniej już dawno minął. Informuję wszystkich tutaj, bo ludzie
dalej się tłuką o głupoty. Możecie przestać.
Przegraliście.
Kamyk
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