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Seniorzy mieli swoje święto

R E K R U T A C J A

„DbaMy o nasz klimat na wsi”
Sokół zremisował z Dębem

Turniej wiedzy o pożarnictwie

Międzynarodowy
Dzień Białej Laski

Obchody Dnia
Edukacji Narodowej
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WYDARZENIE

Turniej wiedzy o pożarnictwie
„To pierwszy turniej tej rangi, ponieważ związany jest przede
wszystkim z 70. rocznicą Zawodowej Straży Pożarnej w Sokółce.”

Szanowni Państwo,

Za nami ważny tydzień poświęcony nauczycielom i szkolnictwu. Dlaczego taki ważny? Ponieważ dzieci, młodzież, są solą
narodu. Musimy dbać o ich wykształcenie, wychowanie w duchu ponadczasowych wartości, bo to oni kiedyś zajmą nasze
miejsca w urzędach, na wysokich stanowiskach, w rządzie. Nie
bez powodu mówi się, że czym skorupka za młodu nasiąknie,
tym na starość trąci. Tak właśnie jest. Musimy zadbać o nasze
dzieci teraz, gdy dorastają, kształtują się ich postawy i umysły.
Zasługują na wszystko, co najlepsze: na świetnie wyposażone
sale dydaktyczne, na możliwości rozwoju swoich zainteresowań
i na najwspanialszych nauczycieli. W naszym powiecie mamy
fantastyczną kadrę w szkołach średnich, która co roku przyciąga
do szkól setki młodych ludzi. Z tego miejsca, Życzę Wam, drodzy pedagodzy, byście nie zmieniali się, wciąż z takim samym
zaangażowaniem, działali na rzecz naszych uczniów. Chcemy,
by mimo niżu demograficznego, było ich jeszcze więcej. Dlatego
wciąż, każdego dnia, pracujemy nad podniesieniem poziomu
dydaktycznego naszych szkół. I chyba nam to wychodzi, ponieważ co roku wypuszczamy z nich dziesiątki wspaniałych absolwentów, z których każdy może być dumny. Dlatego już dziś
zwracam się do ósmoklasistów i ich rodziców - zachęcam Was
do zapoznania się z ofertami naszych szkół, nie odbiegają poziomem od tych białostockich. U nas warto się uczyć!
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

- Dotychczas były to turnieje pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”,
szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i
krajowego. W chwili obecnej przez pandemię te konkursy zostały wstrzymane.
W związku z obchodami
70-lecia Zawodowej Straży
Pożarnej i zawodami powiatowymi, wspólnie z Powiatem postanowiliśmy zorganizować konkurs dla dzieci
i młodzieży, żeby podnieść
rangę, żeby zapoznać młode
pokolenie z pożarnictwem,
jego historią, jak również
z wiedzą ogólną na temat
ochrony przeciwpożarowej
– powiedział st. bryg. Dariusz Wojtecki, Komendant
Powiatowy
Państwowej
Straży Pożarnej w Sokółce
- Posiadanie wiedzy związanej z pożarnictwem jest
bardzo pożyteczne, podnosi świadomość o udzielaniu
pierwszej pomocy, którą
później można wykorzystać
w codziennych, nieplanowanych sytuacjach – mówiła 16-letnia Patrycja.
Natalia i Monika stwierdziły, że wiedza pożarnicza

przydaje się bardzo w życiu,
ponieważ w nieprzewidzianych sytuacjach, dzięki niej
jesteśmy bogatsi o pewne
umiejętności i wiemy jak
zachować się w danym momencie.
Trójka młodych ludzi z
Zespołu Szkół w Sokółce
zgodnie stwierdziła, że w ich
przypadku udział w teście
jest kontynuacją poprzednich, ogólnopolskich turniejów wiedzy pożarniczej, do
których przystępowali. Ich
zdaniem wiedza pożarnicza
przydaje się zarówno w życiu
codziennym, jak i przy różnego rodzaju wypadkach.
17-letni Filip swoją przyszłość wiąże stricte z pożarnictwem, ma w planach studia w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej w Warszawie.
Z kolei, w trakcie rozmowy z Klaudią, okazało się,
że jest ona od ponad dwóch
lat członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w
Czarnej Wsi Kościelnej.
- Kiedy zaczęłam brać
udział w ogólnopolskich
turniejach wiedzy o pożarnictwie stwierdziłam, że ten
temat bardzo mnie ciekawi

t a n i e c

i chciałabym wiedzę w tym
zakresie pogłębiać - przypomina dziewczyna. - Na razie
uczestniczę jedynie w różnorodnych ćwiczeniach: w komorze, czy wysokościowych.
Z chwilą ukończenia 18 lat i
zrobienia kursu ratownika,
będę mogła wstąpić w szeregi OSP – mówi z dumą.
Krzysztof z Zespołu Szkół
w Dąbrowie Białostockiej o
turnieju dowiedział się od
nauczyciela. Miał zaledwie
kilka dni na przygotowanie,
ale postanowił spróbować
swoich sił. Uczeń uważa, iż
uświadamianie młodych ludzi i przekazywanie im wiedzy z zakresu pożarnictwa
jest niezwykle ważne, ponieważ ogień jest bardzo niebezpiecznym żywiołem.
oprac. Sylwia Matuk
fot. Elżbieta Rapiej
***

W kolejnym numerze szerzej o obchodach 70-lecia
Zawodowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz XI
Powiatowych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych
Jednostek OSP - Sokółka
2021, które miały miejsce
17 października.

Powiat Sokólski

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

WYNIKI TURNIEJU: Szkoły podstawowe kl. 1-6: I miejsce - Natalia Domin SP 1 w Sokółce,
II - Jakub Piekarski SP Bogusze, III - Janusz Lipski SP w Chodorówce Nowej; kl. 7-8: I - Szymon
Gniedziejko SP w Dąbrowie Białostockiej, II - Monika Malicka SP 1 w Sokółce, III - Konrad Maliszewski SP Szudziałowo; Szkoły średnie: I - Filip Kisiel ZS w Sokółce, II - Krzysztof Boruch ZS
w Dąbrowie Białostockiej, III - Zofia Lewosz ZSZ w Sokółce.
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Działania KGW

Seniorzy mieli swoje święto

Pieczenie gotowanie, blendowanie czyli „Kamioneczki” kulinarnie

1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Osób Starszych, 20 października - Europejski Dzień Seniora, a 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora.

Światowy Dzień Seniora
to wyjątkowe święto pamięci i wdzięczności kierowanej
do osób starszych, którego
celem jest integracja środowiska senioralnego oraz
umocnienie więzi międzypokoleniowych.
W sokólskiej kawiarni
„Lira” 16 października świętowano Powiatowo-Miejski
Dzień Seniora.
- Wszystkim członkom kół
emeryckim z całego serca
dziękuję. Bądźmy wszyscy,
w tej służbie społecznej, wynikającej z miłości do ludzi.
Ja nazywam to „służbą bliźniemu” – powiedział Henryk Cudnik, przewodniczący
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce.
W uroczystości wziął również udział Piotr Rećko, Starosta Sokólski, który wręczył
kwiaty panu Cudnikowi w
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Wszystkim Seniorom życzymy
dużo zdrowia i sił witalnych
oraz wielu pomysłów
na ciekawe spędzanie czasu.
podziękowaniu za społeczne
działanie na rzecz środowiska seniorów oraz całokształt
pracy na rzecz społeczności
lokalnej.
- Dla nas jest pan przewodnikiem, takim mentorem z
bagażem doświadczeń i wiedzy. Dziękujemy panu i całemu Związkowi za owocną
współpracę z samorządami.
Za to, że wzbogacacie państwo cały Powiat Sokólski w
działania kulturalne i rekreacyjne – powiedział Starosta.
Na uroczystość przybyli również samorządowcy
gminni. Ważnym punktem
obchodów Dnia Seniora były
odznaczenia, wręczane przez
Henryka Cudnika i Czesława

Sańkę, zastępcę przewodniczącego zarządu rejonowego
ZERiI w Sokółce.
W Sokółce, z inicjatywy
Powiatu Sokólskiego, funkcjonuje Klub Senior+, który
swoje różnorodne działania
adresuje do seniorów. Działania te mają na celu podniesienie jakości ich życia,
wzmocnienie więzi pokoleniowych, jak i integrację.
W Polsce seniorzy, czyli
osoby powyżej 60. roku życia, stanowią 24,85% populacji, do 2050 roku będą stanowić aż 40,4%. Inicjatywy
na poziomie lokalnym pomagają starszym osobom nie
tylko się rozwijać, ale przede
wszystkim zająć ich czas i
często zapomnieć o chorobach i samotności.
Opr. Elżbieta Rapiej

- Oj, działo się, działo w
naszym klubie. Smażenie,
pieczenie gotowanie, blendowanie i mnóstwo ciekawostek dotyczących tego, jak
dobrze i smacznie gotować.
Warsztaty, które realizowaliśmy w ramach projektu pn.
„Kamioneczki kulinarnie
- odkrywamy zapomniane”
poprowadził znany kucharz
Mariusz Dąbała, który z
polską reprezentacją zdobył
brązowy medal na Między-

narodowej Olimpiadzie Kulinarnej w Stuttgarcie - czytamy w korespondencji od
KGW Kamioneczki.
Projekt dofinansowano z programu „Działaj lokalnie Polsko-Amerykańskiej
Fundacji
Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz ośrodek Działaj
Lokalnie, Fundację SFL w Sokółce, Gminę Sokółka oraz firmę
Metal-Fach i SOK.

Spotkania młodzieży z kulturą dofinansowane!
Referat Oświaty w Wydziale Spraw Społecznych w
Starostwie Powiatowym informuje, iż Powiat Sokólski
pozyskał ze środków MEiN
78 282,00 zł na realizację
Rządowego przedsięwzięcia
pn „Poznaj Polskę”. W jego
ramach 10 szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat, otrzyma
wsparcie finansowe na reali-

zację wycieczek do muzeów,
miejsc pamięci, obiektów
kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki, w zakresie 4 obszarów
tematycznych: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i
dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej
nauki.
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Wymaganiom młodzieży trzeba umieć sprostać...
...o to, czy to trudne zapytaliśmy samych zainteresowanych.
Żyjemy w dobie cyfryzacji, mediów społecznościowych,
o których kiedyś nikt nie myślał, że powstaną. Mniej czytamy, mniej uwagi przywiązujemy do kształcenia. Jest jednak
ktoś, kto jest z nami od zawsze, a przede wszystkim jest dla
nas, bez względu na trendy. To NAUCZYCIEL.
Barbara Kołosowska nauczyciel historii i wos-u w ZS
w Sokółce podkreśla, że praca z młodzieżą daje jej mnóstwo satysfakcji. Absolwenci
często kontaktują się z nią,

chwaląc się swoimi osiągnięciami w dalszej karierze naukowej, czy też w sprawach
prywatnych. Nauczycielka
zauważa jednak, że młodzież
była kiedyś bardziej posłusz-

Akademia w ZS w Sokółce
Uroczystą akademię z okazji Dnia Nauczyciela, w Liceum Ogólnokształcącym
rozpoczął występ młodzieży.
Nie zabrakło również oficjalnych przemówień, życzeń,
wręczania nagród kadrze
nauczycielskiej, dyplomów
uczniom oraz części artystycznej, w tym skeczu pt.
„Atlas Uczniów” i Quizu: nauczyciele kontra uczniowie.
Na święto całej społeczności
szkolnej zaproszeni zostali
także nauczyciele emerytowani oraz pracownicy administracyjni.
- Chciałabym bardzo państwu podziękować za serce,
za cierpliwość, życzliwość,
wyrozumiałość i za energię,
którą wkładacie w pracę z
uczniami – mówiła Anetta
Zubrzycka, Dyrektor ZS w
Sokółce.
- Szanowni nauczyciele,
składam wam wyrazy uznania za wasze zaangażowanie
w działalność dydaktyczno-wychowawczą, za trud co-
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dziennej pracy - w imieniu
Piotra Rećko, Starosty Sokólskiego, głos zabrała Urszula Januszkiewicz zastępca
Dyrektora Wydziału Spraw
Społecznych.
Po przemówieniach i życzeniach, pierwszoklasiści
złożyli ślubowanie i tym
samym stali się pełnoprawnymi uczniami sokólskiego
Liceum.
Nauczyciele i pracownicy
otrzymali nagrody Dyrektora szkoły, za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze
i pracę na rzecz placówki.
Wśród nagrodzonych znaleźli się: Eugenia Garbus,
Jolanta Czołpińska, Barbara
Kołosowska, Joanna Supronik, Stanisław Marchiel. Z
kolei w gronie wyróżnionych
pracowników byli Malwina
Choruży, Halina Rochalska,
Anna Bożena Rećko, Ewa
Kułak i Andrzej Andrzejewski.
Oprac. Sylwia Matuk
fot. Agnieszka Sarosiek
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na, ciekawa świata i chętna
do współpracy - Mam wrażenie, że teraz jest bardziej
żywiołowa. Wydaje im się,
że wiedzą wszystko, bo mają
nieograniczony dostęp do
szeregu informacji, jednak
w momencie, w którym zaczyna się im tłumaczyć elementarne rzeczy, szeroko
otwierają oczy ze zdziwienia
– dopowiada Barbara Kołosowska.
Zdaniem naszych rozmówczyń, w XXI wieku,
nauczyciele powinni uczyć
młodzież krytycznego myślenia, rozumienia, że nie
wszystko jest czarne lub białe, że jest też coś pomiędzy.
Z jednej strony konieczność
takiej edukacji jest skutkiem
pandemii, ale z drugiej strony młodzi tego po prostu
potrzebują, ponieważ od
dawna tracą zainteresowanie
„suchym” podręcznikiem, a
bardziej skupiają się na przekazie obrazkowym.

Ewa Firs nie myślała o zostaniu nauczycielem. Wiele
lat pracowała w innym zawodzie, aż w końcu splot wydarzeń sprawił, że postanowiła
spróbować sił jako nauczy-

ciel języka polskiego w ZS w
Sokółce. Sięgając pamięcią
do czasów swojej nauki w liceum stwierdziła, że dzisiejsza młodzież ma dużo więcej
swobody, niż młodzi z jej
pokolenia - Ostatnio pytałam uczniów o to, przeciwko
czemu się tak buntują. Skoro
wszystko mogą - zrobić tatuaż, wyjść do baru za pozwoleniem rodziców. My musieliśmy się ukrywać, mieliśmy
zdecydowanie więcej obowiązków i mniej możliwości
– podkreśla pani Ewa. W jej
opinii, również nauka była o
wiele trudniejsza. Dostęp do
internetu był ograniczony,
komputery były luksusem.
Synonimem skarbnic wiedzy
były książki, często drogie i
niedostępne. By móc z nich
czerpać, trzeba było przesiadywać godzinami w czytelniach.
Bożena Rećko, wieloletnia
nauczycielka ze SOSW w Sokółce, od zawsze marzyła o

pracy z dziećmi. W ośrodku,
w którym pracuje, organizowane są cykliczne zajęcia
integrujące obecnie uczące
się dzieci i absolwentów Utrzymujemy stały kontakt z
naszymi wychowankami poprzez media społecznościowe. Dzięki rozwojowi technologii, nauczyciele mają
więcej możliwości, mogą
korzystać z multimediów, a
tym samym bardziej zainteresować dzieci nauką - kończy pani Bożena.
- Młodzież jest na pewno
tak samo kreatywna, jak kiedyś. Identycznie zbuntowana

Obchody Dnia Edukacji Narodowej
w pewnym wieku, jak ich rodzice. Na pewno jest trochę
bardziej zagubiona po pandemii, dlatego teraz naszym
zadaniem jest jej wspieranie
- podkreślił Dariusz Żołądkowski, nauczyciel historii
i wos-u, Dyrektor ZSR w
Sokółce. Sam przyznaje, że
zaczął uczyć przypadkowo.
W trakcie praktyk studenckich dostał propozycję pracy w szkole, a po miesiącu
już wiedział, że jest to zawód, który chce wykonywać.
Mówi, że pedagogika, jak i
generalnie nauka, nie znosi
próżni, cały czas się rozwija.
Kiedyś więcej było metod
podających i wykładowych,
na pewno skromniejsze były
możliwości szkół. Dziś bez
technologii cyfrowej nie trafi
się do młodych.
Tomasz Potapczyk, wuefista, dodaje, że trendy się
zmieniają, ale młodzież jest
zawsze taka sama, tylko idzie
z postępem. Należy to tolerować, ale przy tym wpajać
im pozytywne wartości.

Małgorzata Karczewska,
nauczycielka języka angielskiego z ZS w Suchowoli i
dyrektor szkoły, wtrąca, że
dziś w nauczeniu wykorzystuje się całe zaplecze technologiczne i nowe platformy multimedialne, które
usprawniają pracę. Wyniki
jej uczniów, są potwierdzeniem tego, że technologia nie
musi być synonimem tego,
co złe. - Moi uczniowie na
maturze rozszerzonej uzyskali 96 %, jest to ich sukces
i również mój, moja duma puentuje Karczewska.
Oprac. S.Matuk, fot. E. Rapiej
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Dobry nauczyciel uczy, najlepszy - inspiruje

Możliwość pomocy młodzieży przy rozszerzaniu horyzontów jest niesamowita.
Renata Sudorowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSR w Sokółce.

Nauczycielstwo to misja,
kontakt z uczniem, współpraca z nim, rozwijanie odpowiednich umiejętności. To
również droga w moim życiu,
jaką podjęłam 20 lat temu.
Trudna droga, ale dająca
dużo satysfakcji.
Joanna Pigiel - wicedyrektor ZS w Dąbrowie Białostockiej.

Od zawsze moim pragnieniem było uczyć i rozwijać
zainteresowania dzieci i młodzieży, sprawiać, żeby odkrywali swoje talenty, które
często były dla nich zaskoczeniem.
Jolanta Siemieniako - bibliotekarz i nauczyciel jęz.
polskiego w ZSZ w Sokółce.

Powołanie, pasja, dobro
dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, szacunek,
radość i miłość - to cechy, które kojarzą się z zawodem nauczyciela.
Elżbieta Szomko - dyrektor SOSW w Sokółce.

Czasem pod skorupką
ucznia, który wydaje się być
niedostępny, nieokrzesany jest
naprawdę fajny, młody człowiek.
Anna Malczyk - nauczycielka jęz. rosyjskiego w
ZSR w Sokółce.

Nauczycielstwo to wychowywanie młodego pokolenia. To również przygoda z
młodzieżą. Otwieranie im
nowych horyzontów, nauka
krytycznego myślenia, pokazywanie świata z różnych perspektyw.
Barbara Kołosowska - nauczyciel historii i wou-u w
ZS w Sokółce.

Sokólscy nauczyciele wyróżnieni przez Ministra
Podczas
Wojewódzkich
Obchodów Dnia Edukacji
Narodowej 11 października nauczyciele i pracownicy
oświaty województwa podlaskiego otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody Ministra
Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Znalazły się wśród nich wybitne nauczycielki z naszego
miasta.
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Jedną z wyróżnionych
była pani Grażyna Laszuk,
wieloletnia nauczyciel LO
w Sokółce (1984-2021) za
wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz integrowanie
wiedzy przedmiotowej z
różnych dyscyplin. W ciągu
długoletniej pracy przygotowywała uczniów do licznych
konkursów, co zapewniło im
sukcesy na wysokich szcze-

blach ogólnopolskich.
Srebrnym Medalem za
Długoletnią Służbę z kolei
odznaczona została Katarzyna Zalewska - nauczyciel
z 21-letnim stażem w SOSW
w Sokółce. Pani Katarzyna
współpracuje z rodzicami
oraz instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy, wspiera i wskazuje drogi
rozwiązań problemów.

Dziś nauczanie to czas
spędzony z młodzieżą.
Uczymy się siebie nawzajem.
Elwira Zabłocka - nauczyciel biologii, chemii
i przedmiotów zawodowych w ZSZ w Sokółce.

Śpiewająco świętowali
Dzień Edukacji Narodowej
W tym roku Dzień Edukacji Narodowej przypadał we
czwartek, ale z uwagi na Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Sokółce, nasza szkoła uroczyście
uczciła ten wyjątkowy dzień
już 12 października.
Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu państwowego. Potem licznie zgromadzona młodzież wraz
z gronem pedagogicznym
wysłuchała przemówienia
dyrektora szkoły Jarosława
Budnika. Podkreślone zostało w nim znaczenie roli nauczyciela, jako przewodnika
i mentora młodych ludzi.
Nie zabrakło również życzeń
i ciepłych słów skierowanych
do wszystkich pracowników szkoły, dzięki którym
młodzież może rozwijać się
sportowo, naukowo, ale też
czuć wsparcie, zrozumienie i
bezpieczeństwo. Po przemówieniu nastąpiło wręczenie
Nagród Dyrektora ZS im.
gen. N. Sulika wyróżnionym
nauczycielom, którzy swoją
ciężką pracą, poświęceniem
przyczynili się do sukcesów szkoły i jej rozwoju. W
drugiej części apelu uczniowie zaprezentowali swoje
umiejętności
artystyczne.

Młodzi, zdolni ludzie z naszego liceum wykazali się
kreatywnością w przygotowaniu rymów częstochowskich,
lirycznych wierszy, piosenek
oraz układów tanecznych.
Występ przebiegał w formule
rywalizacji między uczniami
oraz nauczycielami. Nad jego
prawidłowością
panowała
Fortuna wraz z towarzyszką
- Narratorką. Konkurencje
były oceniane przez sprawiedliwe, ale łagodne jury. Na
zakończenie odbył się koncert uzdolnionych szkolnych
wokalistek, które zaśpiewały
znane, modne w ostatnim
czasie przeboje, zachęcając
wszystkich do wspólnej zabawy. Część artystyczna nie odbyłaby się bez niezastąpionej
mgr Krystyny Kopańko, czuwającej nad wszystkim mgr
Urszuli Puczyńskiej oraz dodającego otuchy ks. Łukasza
Ruminowicza.
W imieniu wszystkich
uczniów chcielibyśmy złożyć
naszym pedagogom najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
wielu sukcesów zawodowych
oraz osobistych, satysfakcji i
radości z pracy każdego dnia.
Paulina Sotnik kl. III B,
fot. Natalia Laskowska

Na podst. Ref. Oświaty
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Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Patron to symbol wartości
przekazywanych uczniom

- Dzień Nauczyciela został ustanowiony na pamiątkę pewnego wydarzenia uchwalenia uchwałą Sejmu
Rozbiorowego 14 października 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego ministerstwa oświaty
w Europie. Od 1972 roku
obchodzimy Dzień Edukacji
Narodowej, potocznie zwany
Dniem Nauczyciela - Dariusz Żołądkowski, dyrektor
ZSR w Sokółce, przypomniał
rys historyczny powołania
święta rozpoczynając szkolne obchody.
Podczas
uroczystości
obecni byli także emerytowani dyrektorzy placówki:
Czesław Kozłowski, Anna
Dorota Cilulko oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji szkoły.
Dyrektor podkreślał, że
nie byłoby szkoły bez całej
społeczności, którą tworzą
nie tylko nauczyciele i rodzice, ale przede wszystkim
uczniowie, bez których szkoła byłaby tylko budynkiem.
Szkoła to także wartości,
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które nauczyciele starają się
przekazać młodzieży, a których symbolem jest Henryk
Dobrzański-Hubal, jej patron - mówił Żołądkowski.
Jednocześnie życzył pedagogom wytrwałości i sukcesów,
a uczniom, aby doceniali
wartość edukacji, chociaż
czasem wątpią w jej celowość.
Urszula Januszkiewicz zastępca Dyrektora Wydziału
Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym odczytała
list przekazany przez Piotra
Rećko, Starostę Sokólskiego,
w którym padły ciepłe słowa pod adresem nauczycieli
i uczniów. Poinformowała także młodzież o tym, że
zostali wyłonieni tegoroczni stypendyści i 5 listopada,
podczas uroczystego otwarcia kompleksu sportowego
przy ZSZ w Sokółce odbiorą
stypendia Starosty Sokólskiego.
W trakcie uroczystości
Dyrektor Żołądkowski wręczył nagrody nauczycielom,
którzy w szczególny sposób
przyczyniają się do rozwoju
szkoły, bardzo dobrze pracują z młodzieżą poświęcając jej swój czas. Tegoroczni,
wyróżnieni to: Barbara Czechowicz, Jolanta Czyżewska,
Katarzyna Gorlewska, Dorota Gudalewska, Anita Hanczaruk, Jerzy Kimborowicz,
Anna Kuklicz, Anna Malczyk, Bogdan Stackiewicz,
Marta Jurgiel i Jerzy Rakieć.
Patrycja A. Zalewska
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Powiatowe Obchody
Dnia Edukacji Narodowej

„Nauczyciel to podstawa, to fundament szkoły. Gratuluję nauczycielom powiatu sokólskiego tego, iż są wspaniałymi przewodnikami przez meandry wiedzy.”
- Nasze szkoły cieszą się
ogromną
popularnością
wśród uczniów, dlatego też
staramy się podnosić wciąż
poziom edukacji i jakość
wyposażenia. Inwestycje w
szkoły są celem, który niezmiernie realizujemy - mówił Piotr Rećko, Starosta Sokólski, inicjator i gospodarz
wydarzenia, rozpoczynając
Powiatowe Obchody Dnia
Nauczyciela.
Tegoroczne obchody Dnia
Edukacji Narodowej zostały
zorganizowane jako Powiatowe Obchody Dnia Nauczyciela w Zespole Szkół
w Sokółce. - Dzień Edukacji Narodowej jest świętem
wszystkich, którzy tworzą
szkołę, uczniów, nauczycieli,
pracowników administracji rozpoczęła Anetta Zubrzycka, Dyrektor ZS w Sokółce.
W obchodach uczestniczyli ponadto Jerzy Białomyzy, Wicestarosta Sokólski, Tomasz Potapczyk,
wiceprzewodniczący Rady
Powiatu, Wiesława Burnos
wicemarszałek Województwa, Paweł Wnukowski, radny wojewódzki, Kazimierz
Łabieniec, członek zarządu

Powiatu, Anna Marta Aniśkiewicz, Dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych, Daniel
Supronik, Dyrektor Wydziału Finansowego, Tomasz
Tolko, Dyrektor Wydziału
Organizacyjnego,
Małgorzata Ejsmont, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
Maria Julita Budrowska, z-ca
Dyrektora PUP w Sokółce,
Urszula Januszkiewicz, z-ca
dyrektora Wydziału Spraw
Społecznych, Łukasz Owsiejko, prezes firmy Ares, Zbigniew Dębko, Dyrektor Powiatowego Domu Kultury,
dyrektorzy szkół i placówek,
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół powiatu, nauczyciele-emeryci, pracownicy
administracji i obsługi oraz
uczniowie.
- W imieniu własnym,
marszałka Artura Kosickiego, zarządu województwa
życzę całemu gronu nauczycieli wszystkiego, co jest najlepsze w życiu. A wam droga
młodzieży, żebyście wyznaczyli sobie szlak, którym nikt
nie podążał, żebyście pokazali światu, że niemożliwe
jest możliwe – mówiła Wie-

sława Burnos, członek zarządu województwa.

Zgodnie z tradycją, nauczycielom wręczone zostały
nagrody Starosty Sokólskiego, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wśród
wyróżnionych znaleźli się:
Sylwia Multan-Kilczewska,
wicedyrektor ZS w Sokółce,
Patrycja Woronowicz, nauczyciel ZS w Sokółce, Sylwia Czaban, nauczyciel ZSR
w Sokółce, Jarosław Sylwester Hołownia, nauczyciel
ZSR w Sokółce, Anna Tolko,
nauczyciel ZSZ w Sokółce,
Joanna Renata Pigiel, wi-
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Obchody Dnia Edukacji Narodowej
cedyrektor ZS w Dąbrowie
Białostockiej, Elżbieta Kondracka, nauczyciel ZS w Dąbrowie Białostockiej, Małgorzata Karczewska, dyrektor
ZS w Suchowoli, Beata Tur,
nauczyciel SOSW w Sokółce, Bożena Rećko, nauczyciel
SOSW w Sokółce, Elżbieta
Joanna Panasewicz, pedagog
PPP w Sokółce, Marta Tolko-Kuziuta, pedagog PPP
w Dąbrowie Białostockiej,
Jarosław Szczerba, dyrygent
Powiatowej Młodzieżowej

Orkiestry Dętej w ZS w Suchowoli.
Część oficjalną zakończyło
odczytanie przez Dyrektor
Anettę Zubrzycką listu od
Dariusza Piontkowskiego,
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
Zwieńczeniem uroczystości był spektakl w wykonaniu artystycznie uzdolnionej
młodzieży, działającej w Powiatowym Zespole Studio
Poezja, pod okiem cenionego Krzysztofa Zalewskiego
i utalentowanej Katarzyny
Szczesiul. Zebrani goście, ka-
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dra nauczycielska i uczniowie mieli okazję obejrzeć
niezwykle
emocjonujący
musical „Dwa oblicza. Historia Dr Jekylla i Mr Hyde’a”,
którego premiera odbyła się
w kinie Sokół 3 września.
- Każdy, kto ma ochotę
zacząć artystyczną podróż,
jest w naszym zespole mile
widziany. Nie trzeba być
utalentowanym muzykiem
czy aktorem, żeby robić fajne rzeczy. Wystarczą chęci,
resztą się zajmiemy – dodała
Katarzyna Szczesiul.
W spektaklu wystąpili: w
roli Jekylla – Jan Czarnowicz, Lucy – Natalia Popławska, uczennica LO, Emma
– Magdalena Gurzyńska,
absolwentka, Danvers –
Krzysztof Zalewski, Utterson – Mateusz Zalewski,
absolwent, Poole - Weronika
Bergiel, uczennica LO, Nellie
- Zuzanna Bałakier, Proops Antoni Chomutnik, Lord Savage – Seweryn Wiśniewski,
uczeń LO, Biskup – Artur
Lingo, absolwent, General
Lord Glossop, Kapłan - Jeremi Miroń, Lady Beaconsfield – Małgorzata Piasecka,
Simon Stride, Spider - Konrad Rećko, absolwent. A także: Amelia Bakun, Karolina
Zalewska, Maja Garkowska,
Monika Malicka, Paulina
Rećko, Weronika Waszczuk
oraz Maria Boćkowska.
Gromkie brawa mówiły
same za siebie. Po raz kolejny aktorzy ze Studia Poezja
pokazali klasę i wartości artystyczne na najwyższym poziomie.
Oprac. Sylwia Matuk,
fot. Elżbieta Rapiej
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OŚA-V.6740.7.7.2021
OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z dnia 19 października 2021r.

„Młodzież jest taka sama,
jak przed dekadami…”
- Serce rośnie, gdy się widzi rozwój swoich uczniów
- mówi dyrektor Anna Dorota Cilulko nagrodzona przez MEiN.
– Jestem zaskoczona tym
wyróżnieniem a jednocześnie cieszę się - powiedziała
nam Anna Dorota Cilulko,
której Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Dariusz Piontkowski 11 października, podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia
Edukacji Narodowej wręczył nagrodę za wieloletnią
pracę dydaktyczną i wkład
w rozwój placówki oraz za
zaangażowanie i za pasję w
wykonywaniu obowiązków
dyrektora,
Pani Anna to nauczyciel z
pasją i powołaniem. To wieloletnia dyrektor Zespołu
Szkół Rolniczych im. mjr.
H. Dobrzańskiego – Hubala
w Sokółce (w latach 20012021).
Nim została dyrektorem,
uczyła przedmiotów zawodowych, najpierw rolniczych,
potem ekonomicznych. To
pokłosie jej marzeń. Od zawsze była związana ze szkołą, a nawet w niej mieszkała.
Wszystko przez to, że ojciec

był kierownikiem szkoły,
mama nauczycielką. Pani
Anna kochała ponad wszystko wieś i z nią wiązała swoją
przyszłość, chociaż wiedziała z jak ciężką pracą to się
łączy, mimo to chciała mieć
swoje gospodarstwo. Idąc
na studia wybrała rolnictwo,
które ukończyła w Olsztynie.
Jeszcze wtedy nie wiedziała,
że podąży w ślad za swoimi
rodzicami. Tak bardzo kochała przyrodę, ziemię, że po
studiach wróciła do Sokółki.
I wtedy obudził się w niej
duch pracy z młodzieżą. Co
prawda, wybór zawodowej
ścieżki nie był podyktowany
przypadkiem, ale wcześniej
nie marzyła o dydaktyce.
– Teraz wiem, że praca w
szkole była moim życiowym
powołaniem. Miłość do wsi
mi jednak nie minęła. Wyprowadziłam się z Sokółki.
Można powiedzieć, że dziś
moje serce jest rozdarte między dwoma pasjami: wsią i
młodzieżą – zaznacza laureatka.

Zaczynając pracę w szkole
miała jeden cel: zaszczepić w
młodych ludziach miłość do
przyrody i do rolnictwa. Po
latach mówi, że ma poczucie
spełnienia tej misji
– Wciąż spotykam moich
absolwentów, którzy zostali
rolnikami lub specjalistami
w instytucjach związanych z
wsią i ich rozwojem, co mnie
bardzo cieszy – podkreśla.
Przyznaje, że gdy została dyrektorem, brakowało
jej pracy dydaktycznej, bo
uwielbiała młodzież. Bez
względu na zakres obowiązków, zawsze więc starała się
być blisko niej, uczestnicząc
we wszystkich szkolnych wydarzeniach. Po latach pracy
z młodymi ludźmi, mówi, że
dzisiejsza młodzież wiele nie
różni się od tej, którą kształciła lata temu.
– Są tak samo fajni. Kiedyś
tylko mieli mniejsze oczekiwania od życia, dziś są bardziej roszczeniowi – zauważa
pani Anna.

Wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr. H.
Dobrzańskiego–Hubala w Sokółce Anna Dorota Cilulko z
inicjatywy Starosty Sokólskiego Piotra Rećko odebrała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki. W czasie pełnienia przez Annę
Cilulko funkcji dyrektora w placówce powstała bogata oferta
edukacyjna szkoły. Przy współpracy z Powiatem Sokólskim
nowocześnie wyposażono pracownie do kształcenia w zawodach: technik ekonomista, technik rolnik, technik hotelarstwa
i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz utworzono
Centrum Kształcenia Zawodowego.
– Nie zmienił się przez
lata proces dorastania, który
przechodzą na oczach nauczycieli - zaczynają szkołę
średnią jako dzieci, kończą
jako dorośli ludzie. Wciąż w
pierwszej klasie są zagubieni
i bez względu na „panujące
czasy”, tak samo dorośli na
studniówkach.
– Wciąż niezmienne są ich
potrzeby: wymagają uwagi,
poświęcenia, uczucia, czasami pokierowania, na które często nie mogą liczyć w

Działania KGW

na nasze zdrowie i samopoczucie – powiedziała Ewa
Wilczyńska, przewodnicząca
KGW w Łapiczach.
Uczestnicy warsztatów zapoznali się także z pojęciem
zdrowej i zbilansowanej diety, prawidłowego trybu życia
oraz dowiedzieli się o tym,
jaki wpływ mają używki na
zdrowie.

„DbaMy o nasz klimat na wsi”

Za nami spotkanie warsztatowe pn. „DbaMy o nasz
klimat na wsi” zrealizowane
przez KGW „Łapiczanki” w
ZSR im. mjr. H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce.
Ten projekt ma na celu
zwiększenie wiedzy dotyczącej ochrony klimatu wśród
mieszkańców
obszarów
wiejskich, a także osób prowadzących działalność związaną z ekologią. Uczniowie,
dzięki zajęciom, zrozumieli
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jaki wpływ ma klimat na nasze zdrowie, co powinniśmy
robić, aby nie niszczyć i zaśmiecać gleby, wody i dbać o
powietrze. Szczególną uwagę
poświęcono
ograniczaniu
emisji CO2. Skupiono się
również na zasadach prawidłowego recyclingu.
- Gleba, powietrze i woda,
nie są nam dane na zawsze,
dlatego naszym zadaniem
jest walka o przyrodę, o to
co nas otacza. Aby zmieniać
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domu. Szkoła wczoraj i dziś
jest miejscem, w którym poświęca się młodzieży czas,
obserwuje ewaluacje ich
wartości, charakterów. Nie
ma nic piękniejszego, niż obserwowanie tych przemian –
puentuje dyrektor.
Mówi, że nie zamieniłaby
swojego życia zawodowego na żadne inne. Ma tylko
jedno życzenie, związane ze
szkołą. Chciałaby móc jak
najdłużej obserwować jej
rozwój. I tego życzymy!
Piotr Białomyzy

oprac. Sylwia Matuk,
fot. Agnieszka Sarosiek

klimat, musimy zacząć od
siebie, od zmiany swoich

nawyków. Pamiętajmy, iż
klimat ma ogromny wpływ

Projekt współfinansowany ze
środków UE „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”.

INFO Sokółka nr 246

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 oraz art. 11c – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn.
zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.
U. 2021r., poz. 735 z późn. zm.) Starosta Sokólski informuje, że w dniu 19 października 2021r. na wniosek Zarządu Powiatu Sokólskiego z siedzibą przy ul.
Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, w imieniu
i na rzecz, którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w
Sokółce z siedzibą przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka z dnia 09 września 2021r. decyzją nr 3/21, znak
OŚA-V.6740.7.7.2021 zezwolił na realizację inwestycji
drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1331B Kizielany – Szczuki - Gabrylewszczyzna na terenie Gminy Janów w Powiecie Sokólskim” z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału
nieruchomości.
Decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:
Działki objęte inwestycją:
1. Gmina Janów – jednostka ewidencyjna 201102_2
Janów:
Obręb 0008 Kizielany, działki o nr ewidencyjnym:
126, 186, 207, 206, 183;
Obręb 0028 Szczuki, działki o nr ewidencyjnym:
62, 58/1, 58/2, 58/3, 66, 67 oraz działki o nr ewidencyjnym: 61, 64, w zakresie skrzyżowań;
Obręb 0013 Kuplisk Kamienica, działki o nr ewidencyjnym: 1, 15, w zakresie skrzyżowań;
Obręb 0005 Gabrylewszczyzna, działki o nr ewidencyjnym: 25, 51, 19, oraz działki o nr ewidencyjnym: 39, 34, w zakresie skrzyżowań;
Działki po podziale przeznaczone pod inwestycję:
1. Gmina Janów - jednostka ewidencyjna 201102_2
gmina Janów:
Obręb 0008 Kizielany, działki o nr ewidencyjnych:
185/2, 185/3 (z podziału działki 185), 184/1 (z podziału działki 184), 96/2, 96/3 (z podziału działki 96),
97/2 (z podziału działki 97), 125/2 (z podziału działki
125);
Obręb 0028 Szczuki, działki o nr ewidencyjnych:
1/6 (z podziału działki 1/4), 6/9 (z podziału działki
6/7), 8/19 (z podziału działki 8/9), 8/21 (z podziału
działki 8/16), 8/23 (z podziału działki 8/17), 9/5 (z
podziału działki 9/3), 10/4 (z podziału działki 10/1),
11/14 (z podziału działki 11/11), 11/16 (z podziału
działki 11/12), 12/4 (z podziału działki 12/1), 17/4
(z podziału działki 17/1), 20/6 (z podziału działki
20/3), 20/8 (z podziału działki 20/4), 21/4 (z podziału działki 21/2), 24/2 (z podziału działki 24), 23/12 (z
podziału działki 23/2), 25/2 (z podziału działki 25),
26/4 (z podziału działki 26/1), 26/6 (z podziału działki 26/2), 27/5 (z podziału działki 27/1), 35/8 (z podziału działki 35/6), 36/1, 36/2 (z podziału działki 36),
59/1 (z podziału działki 59), 23/7 (z podziału działki
23/3), 23/9 (z podziału działki 23/4), 38/7 (z podziału działki 38/6), 39/5 (z podziału działki 39/3), 39/6
(z podziału działki 39/2), 27/6 (z podziału działki
27/2), 55/4 (z podziału działki 55/1), 55/5 (z podziału
działki 55/2), 56/8 (z podziału działki 56/4), 56/10 (z
podziału działki 56/5), 28/5, 28/4 (z podziału działki
28/2), 56/12 (z podziału działki 56/7), 57/1, 57/2 (z
podziału działki 57);
Obręb 0013 Kuplisk Kamienica, działka o nr ewidencyjnym: 2/1 (z podziału działki 2)
Obręb 0005 Gabrylewszczyzna, działki o nr ewidencyjnych: 52/1 (z podziału działki 52), 23/2 (z podziału działki 23), 22/2 (z podziału działki 22), 26/2 (z
podziału działki 26), 53/1 (z podziału działki 53), 54/1
(z podziału działki 54), 56/1 (z podziału działki 56),
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27/2 (z podziału działki 27), 57/1 (z podziału działki
57), 58/3 (z podziału działki 58/1), 28/2 (z podziału
działki 28), 29/3, 29/2 (z podziału działki 29), 58/5 (z
podziału działki 58/2), 38/2 (z podziału działki 38);
Działki powstałe z podziału (pogrubione numery),
planowane do przejęcia pod drogę, stają się własnością Powiatu Sokólskiego z dniem, gdy decyzja Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej stanie się ostateczna.
Postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy
prowadzone będzie w Wydziale Geodezji, Katastru i
Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego w toku postępowania strony oraz
ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu,
ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz
inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż
w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o
której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru
natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
-wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę
równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Niniejszej decyzji zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy
o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony
interes społeczny.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty
Sokólskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy z dn.14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z
dn. 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zawiadomienie stron postępowania uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie
Powiatowym w Sokółce, w Urzędzie Gminy Janów, w
Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, które
nastąpi w dniu 20 października 2021r., a także w
prasie lokalnej.

Zdrowie

Profilaktyka to potrzeba
człowieka
„Różowy październik” nabiera intensywnych kolorów.
Wszędzie można zobaczyć
albo usłyszeć o profilaktyce
raka piersi. Profilaktyka to
zapobieganie chorobom, nie
tylko raka piersi i nie tylko
w tym miesiącu. Zapobiegać
to znaczy być czujnym i rozsądnym, w porę uprzedzić
najgorsze wyjście by ratować
swoje życie. Obserwować,
sprawdzać, badać, kontrolować, uprawiać sport, dobrze
się odżywiać i, co według
mnie najważniejsze, redukować stres, starać się tworzyć
przyjazne sobie środowisko
fizyczne i psychiczne.
Abraham Maslov – jeden
z najważniejszych przedstawicieli nurtu psychologii
humanistycznej i transpersonalnej jest autorem teorii
hierarchii potrzeb człowieka.
Potrzeby to inaczej odczuwalny brak czegoś. Maslov
stworzył sekwencję potrzeb od
najbardziej podstawowych,
wynikających z funkcji życiowych czyli przed wszystkim
fizjologicznych, do potrzeb o
wyższym poziomie poprzez
poczucie
bezpieczeństwa,
przynależności, szacunku, samorealizacji i uznania.
Podstawowa i najważniejsza potrzeba nie podlega
dyskusji. Możesz żyć bez klimatyzacji i bez kanalizacji.
Jednak długo nie pożyjesz bez
jedzenia, wody, snu i powietrza. Eksperci od przetrwania
stosują „zasadę trójki”, aby
określić, ile możemy wytrwać
bez rzeczy niezbędnych. Szan-

se przeciętnego człowieka to
„trzy minuty bez powietrza,
trzy dni bez wody, trzy tygodnie bez jedzenia”. Jednak to
tylko wytyczne a ekstremalne
przypadki pokazują wciąż
zaskakujące i niezbadane
możliwości człowieka. Może
się wydawać, że ciało ludzkie jest dość słabe, jednak to
nieprawda. Posiadamy szereg
funkcji chroniących nas przed
śmiercią. Adrenalina w sytuacji stresowej odgrywa decydującą rolę w reakcji człowieka na zagrożenie.
Jemy po to by żyć, ale żyjemy nie tylko po to by jeść.
Profilaktyka to również dbanie o nasze emocje, uczucia.
To temat tak głęboki i szeroki jak „rzeka”. Zasługuje na
odrębną i głębszą uwagę. Potrzeby są ogromne z dużymi
deficytami w sferze bliskości i
obecności drugiego człowieka.
Długie wieczory przed nami,
więcej czasu spędzimy w domach. Zachęcam do przyjrzenia się swoim potrzebom pod
tym względem. W kolejnej
„przypominajce” o profilaktyce zgłębimy ten temat.
Z kubkiem gorącej herbaty
w ręku (z imbirem i syropem z
pigwy), owinięta ciepłym kocem, zachęcam by się zastanowić nad tym, co dla każdego z Was jest najważniejsze.
Czego Wam brakuje, a czym
możecie się podzielić.
Barbara Wnukowska
#rakwmalymmiescie

*Materiał przygotowany
w ramach profilaktyki
nowotworowej, którą realizuje
Powiat Sokólski.

Basia po wizycie w suchowolskim ZS pisała: Nie pamiętam kiedy ostatni raz aż tyle
osób, tak mocno i szczerze mnie przytuliło...
Najpiękniejsze, co można dostać od drugiego
człowieka to ciepło, kiedy oplatają nas ręce,
oczy lekko zaszklone patrzą z wdzięcznością
a buzie są uśmiechnięte... Uzupełniamy deficyty interpersonalne po zdalnym nauczaniu.
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Zdrowie

Międzynarodowy
Dzień Białej Laski

Próbowaliście kiedyś wczuć się
w rolę niewidomych…

W naszym powiecie to święto celebrujemy od lat.
Dzień Białej Laski, to święto, które ma przypominać o
tym, że na całym świecie są
miliony osób dotkniętych
dysfunkcją wzroku i o tym,
że niewidomi, wcale nie chcą
być niewidzialni. Lokalne
obchody jak co roku, odbyły się w sokólskiej kawiarni
„Lira”. Była to kontynuacja
happeningu, który zorganizowano 15 września. Na spotkaniu pojawiło się mnóstwo
gości, w tym członkowie
Koła Terenowego Polskiego
Związku Niewidomych w Sokółce. Powiat Sokólski miały
przyjemność reprezentować
Sekretarz Katarzyna Nowak
oraz Alicja Rysiejko, Dyrektor PCPR, z ramienia Urzędu
Marszałkowskiego obecna
była Wiesława Burnos, członek zarządu województwa
podlaskiego. Na spotkanie
licznie przybyli przedstawiciele samorządu i instytucji publicznych. Zebranych
powitała Barbara Sawicka,
Prezes Koła Terenowego
Polskiego Związku Niewidomych w Sokółce.
- Ludzi niewidomych i
niedowidzących
należy
wspierać, stwarzać wszelkie
możliwości, żeby realizowali to, co zamierzają i Polski
Związek Niewidomych właśnie to czyni. Zarząd Związ-
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ku realizuje mnóstwo różnorakich spotkań, zajęć i wiele
osób z tego korzysta - podkreślała prezes sokólskiego
KTPZN.
W trakcie wydarzenia
Rafał Gawkowski, prezes
Zarządu Polskiego Związku Niewidomych, okręgu
w Białymstoku, nadał tytuły nowym Przyjaciołom
Niewidomych, czyli przedsiębiorcom, którzy wspomagają związek rzeczowo
bądź finansowo. Znaleźli się
wśród nich: Bożena Matuk,
właścicielka baru Smakosz,
Krystyna Biziuk, przewodnicząca Związku Sybiraków w
Sokółce, Alfred Głuszyński,
prezes spółdzielni Eco-Grill
w Sokółce, firma Eskimos
S.A., Marcin Dylewski, właściciel sklepu papierniczego
w Sokółce. Podkreślano, że
to szacowne grono powiększa się z roku na rok, za co
Związek Niewidomych jest
bardzo wdzięczny.
Na ręce Barbary Sawickiej
kwiaty i upominki złożyli
przedstawiciele
samorządu i instytucji publicznych.
Wszystko to w ramach podziękowania za jej wspaniałą
pracę i oddanie.
- W imieniu Starosty Sokólskiego, całego zarządu
powiatu oraz własnym, pra-
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gnę podziękować za serce i za
zaangażowanie w działaniu
na rzecz osób niewidomych
i słabo widzących. Niech ten
Jubileusz będzie inspiracją
do realizacji kolejnych planów i zamierzeń – życzyła
Katarzyna Nowak, Sekretarz
Powiatu Sokólskiego.
Alicja Rysiejko, dyrektor
PCPR, zaznaczyła, że związek działa już 70 lat, gromadząc wokół siebie ludzi
dobrej woli, działających na
rzecz osób niedowidzących i
niewidomych.
- Jako Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie cieszymy
się, iż możemy brać udział
w tych działaniach, a przy
pomocy środków PFRON,
dofinansowywać różnego rodzaju imprezy integracyjne,
turnusy rehabilitacyjne. Pani
Basia jest dla nas wzorem do
naśladowania jak skutecznie
działać – mówiła Alicja Rysiejko.
Głos zabrała też Wiesława
Burnos:
- Chciałabym bliżej was
poznać, nawiązać współpracę, wspomóc i też zasłużyć
na miano Przyjaciela Osób
Niewidomych. Te kwiaty
kieruję do was wszystkich, z
najlepszymi życzeniami od
Marszałka Artura Kosickiego i całego zarządu.
Sylwia Matuk

Jako dzieci bawiliśmy się
w ciuciubabkę, zakrywaliśmy oczy i udawaliśmy,
że nie widzimy. Zabawa
jednak ma to do siebie, że
zawsze się kończy. Życie
niewidomych w ciemności
trwa cały czas, często od zawsze. Jedni bowiem rodzą
się z wadą wzroku, inni tracą go z czasem.
Próbując sobie wyobrazić
bycie niewidomym, zamykamy oczy i widzimy po prostu ciemność. Ale widzimy.
Niewidomi od urodzenia nie
widzą ani bieli, ani czerni.
Widzą nic. Nie mają odczucia widzenia. Ludzie, którzy
stracili wzrok, mają nieco
inne doświadczenia. Niektórzy opisują to jako „widzenie
ciemności”. Inni zaś widzą
od czasu do czasu iskry lub
doświadczają żywych halucynacji wzrokowych, które mogą przybierać formę
kształtów, kolorów lub przebłysków. Oczy zastępują im
inne zmysły i bliscy, z którymi łatwiej się funkcjonuje.
Przy okazji Dnia Białej Laski, zapytaliśmy Sokółczan
dotkniętych wadami wzroku, jak wygląda ich codzienność.
- Zaczęło się od tego, że zachorowałam na stwardnienie
rozsiane. Z uwagi na to, że
nigdy wcześniej nikt w mojej
rodzinie nie stracił wzroku,
lekarze uznali, że moje pro-

blemy z widzeniem, to pokłosie SM - zaczyna Barbara
Sawicka. (fot.) Nie straciła
wzroku gwałtownie, więc nie
przeżyła szoku nagłą ciemnością.
- Bardziej martwiłam się
tym, że będę jeździć na wózku, bo takie są konsekwencje
choroby. Utrata wzroku też
przerażała, ale trochę mniej.
Teraz już wiem, że ze wszystkim trzeba nauczyć się żyć –
podkreślała pani Basia.
Pani Alina, która jest
członkiem KTPZN nie jest
zupełnie niewidoma, 10 lat
temu stwierdzono u niej
krótkowzroczność, choroba
również postępowała, nie
pojawiła się nagle.
- Pięć lat temu odwarstwiła
mi się siatkówka w jednym
oku. Mimo starań lekarzy,
widoczność w oku nie wróciła - przypomina pani Alina.
W konsekwencji na jedno
oko nie widzi zupełnie, na
drugie bardzo słabo. Jakiekolwiek widzenie zapewnia
jej specjalna soczewka. Oswojenie się z życiem bez
tak ważnego zmysłu, jakim
jest wzrok, jest trudne. Trzeba wytężać inne zmysły, na
przykład dotyk - podkreśla
rozmówczyni.
Na co dzień w funkcjonowaniu pomaga jej rodzina.
W domu zna każdy kąt, każdy schodek. Nikt przy sprzątaniu nie może zmienić położenia danej rzeczy, ponieważ
później zwyczajnie nie może
tego znaleźć. - Bardzo mi pomogło bycie członkiem Koła,
i wsparcie, jakie dostajemy.
Tu nauczyliśmy się, że nie
musimy siebie prosić o pomoc i ciągle sobie dziękować.
Wszyscy mamy taką niespotykaną wrażliwość: pomagamy sobie nawzajem, czujemy
bez zbędnych słów, co komu
akurat jest potrzebne – zaznacza pani Alina.
Pani Barbara dodała, że w
chorobie nieocenione jest
wsparcie, z nim życie bez
względu na trudności będzie
sprawiało radość.
Oprac. Sylwia Matuk
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OŚA-V.6740.7.6.2021
OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z dnia 19 października 2021r.
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 oraz art. 11c – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021r.,
poz. 735 z późn. zm.) Starosta Sokólski informuje, że
w dniu 19 października 2021r. na wniosek Zarządu Powiatu Sokólskiego z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, w imieniu i na rzecz, którego
działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce z siedzibą
przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka z dnia 03 września 2021r. decyzją nr 2/21, znak OŚA-V.6740.7.6.2021
zezwolił na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1327B od
drogi powiatowej nr 1321B - Cieśnisk Wielki - Budno - do drogi powiatowej nr 1323B” z jednoczesnym
zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:
Działki objęte inwestycją stanowiące pas drogi powiatowej Nr 1327B:
1. Gmina Janów – jednostka ewidencyjna 201102_2
Janów:
Obręb 0011 Krasne, działki o nr ewidencyjnym: 132,
129, 127;
Obręb 0003 Cieśnisk, działki o nr ewidencyjnym: 45,
46, 49, 138;
Obręb 0002 Budno, działki o nr ewidencyjnym: 16/1,
17/5, 109, 17/6, 112/1, 112/2;
Działki po podziale przeznaczone pod inwestycję:
1. Gmina Janów - jednostka ewidencyjna 201102_2
gmina Janów:
Obręb 0011 Krasne, działki o nr ewidencyjnych:
130/1 (z podziału działki 130), 150/1 (z podziału działki 150), 125/5 (z podziału działki 125/2), 126/1 (z podziału działki 126), 125/3 (z podziału działki 125/1),
123/1 (z podziału działki 123);
Obręb 0005 Gabrylewszczyzna, działki o nr ewidencyjnych: 3/3 (z podziału działki 3/1), 2/1 (z podziału
działki 2);
Obręb 0003 Cieśnisk, działki o nr ewidencyjnych:
25/1 (z podziału działki 25), 26/5 (z podziału działki
26/3), 9/4 (z podziału działki 9/3), 54/1 (z podziału
działki 54), 27/1 (z podziału działki 27), 29/4 (z podziału działki 29/3), 30/4 (z podziału działki 30/3),
10/5 (z podziału działki 10/1), 6/7 (z podziału działki
6/4), 22/3 (z podziału działki 22/2), 23/8 (z podziału
działki 23/2), 23/6 (z podziału działki 23/1), 6/9 (z podziału działki 6/5), 6/11 (z podziału działki 6/6), 31/1
(z podziału działki 31), 34/9 (z podziału działki 34/7),
33/4 (z podziału działki 33/3), 41/4 (z podziału działki 41), 40/2 (z podziału działki 40/1), 41/6 (z podziału
działki 41/3), 50/1 (z podziału działki 50), 42/3, 42/4 (z
podziału działki 42/1), 42/6 (z podziału działki 42/2),
130/1 (z podziału działki 130), 131/1 (z podziału działki 131), 140/1 (z podziału działki 140), 144/1 (z podziału działki 144), 145/1 (z podziału działki 145), 136/1 (z
podziału działki 136), 147/1 (z podziału działki 147),
137/1 (z podziału działki 137), 148/1 (z podziału działki 148);
Obręb 0002 Budno, działki o nr ewidencyjnych:
16/3 (z podziału działki 16/2), 17/9 (z podziału działki
17/2), 17/13 (z podziału działki 17/7), 17/11 (z podziału działki 17/3), 17/15 (z podziału działki 17/8), 19/4
(z podziału działki 19/3), 41/1, 41/2 (z podziału działki 41), 20/4 (z podziału działki 20/3), 25/2 (z podziału
działki 25/1), 42/6 (z podziału działki 42/3), 43/9 (z
podziału działki 43/4), 43/7 (z podziału działki 43/3),
26/9 (z podziału działki 26/7), 28/3 (z podziału działki
28/1), 29/5 (z podziału działki 29/2), 29/7 (z podziału działki 29/4), 30/3 (z podziału działki 30/2), 24/7 (z
podziału działki 24/3), 24/9 (z podziału działki 24/4),
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46/3 (z podziału działki 46/2), 31/3 (z podziału działki
31/2), 45/1 (z podziału działki 45);
Działki na których będą prowadzone roboty budowlane w zakresie budowy zjazdów, skrzyżowań
itp. położone poza granicami pasa drogowego drogi
powiatowej Nr 1327B:
1. Gmina Janów – jednostka ewidencyjna 201102_2
gmina Janów:
Obręb 0011 Krasne, działka o nr ewidencyjnym:
125/4;
Obręb 0005 Gabrylewszczyzna, działki o nr ewidencyjnych: 34, 2/2;
Obręb 0003 Cieśnisk, działki o nr ewidencyjnych:
48, 53, 51, 52, 26/6, 54/2, 27/2, 30/5, 6/12, 33/5, 34/10,
41/7, 42/7, 130/2, 136/2, 137/2, 148/2;
Obręb 0033 Zielony Gaj, działka o nr ewidencyjnym:
70;
Obręb 0002 Budno, działki o nr ewidencyjnych: 110,
16/4, 108, 19/5, 40;
Działki powstałe z podziału (pogrubione numery),
planowane do przejęcia pod drogę, stają się własnością
Powiatu Sokólskiego z dniem, gdy decyzja Starosty Sokólskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy
prowadzone będzie w Wydziale Geodezji, Katastru i
Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ
w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość
lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o
której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru
natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
-wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę
równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Niniejszej decyzji zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o
szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nadano rygor natychmiastowej
wykonalności ze względu na uzasadniony interes
społeczny.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych
stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w
Sokółce, w Urzędzie Gminy Janów, w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, które nastąpi w dniu
20 października 2021r., a także w prasie lokalnej.

Wrzuć LUZ ;)

Na kwaśnie jabłko
Blisko Biebrzy rośnie jabłoń.
Znajdziecie ją tylko z pomocą
wyblakłej, dziurawej mapy, ale
tylko takiej, która była kupiona
miedzy 2009 a 2013 rokiem.
Dziadek Kotleta podarował
mi taką mapę bo stwierdził, że
po kosztele nie chce mu się tak
daleko chodzić, a zresztą, na
starość po metafizyce i paradoksach ma gazy.
Od czasów „Alicji w krainie
czarów” wszelkie osobliwości
zamieszkujące odludzia krzywo patrzą na samotnych wędrowców, więc wybrałem się
po jabłka z Kotletem i Grzegorzem Tanaką. Kiedy dotarliśmy
na miejsce, rzuciliśmy się na
owoce jak… no… jak dziki…
też na owoce. Obżerając się
kosztelami nie zauważyliśmy,
ani nie usłyszeliśmy podchodzącej do nas istoty.
Kosmita w skafandrze z folii
aluminiowej musiał odchrząknąć, żeby zwrócić swoją uwagę. Odwróciliśmy się w jego
kierunku.
- Bądźcie pozdrowieni,
Ziemianie – zaczął ufoludek
– Przynoszę wam przesłanie
prawdy od waszych starszych,
kosmicznych braci…
No i się zaczął wykład. Połowy nie usłyszałem, bo nie
przestawałem chrupać jabłka,
ale to była ta sama, kosmiczna,
hipisowska gadka.
Nie prowadźcie wojen (a tak,
dzięki za info i przypomnienie), dbajcie o naturę (okej, już
dzwonię do Muska i Bezosa
żeby nie latali na pusto po orbicie), używajcie alternatywnych
źródeł energii (ok, już montuje
do telefonu wiatrak) i kochajcie wszystkich ludzi (no, chyba
ciebie pokopało).
Przemówienie zostało przerwane celnym rzutem ogryzka.
- Czy możesz się zamknąć?!
– krzyknął poirytowany Kotlet, który szykował już drugi
ogryzek – To mój pierwszy
dzień wolny od miesiąca, a ty
mi mordo trójgraniasta jeszcze
chcesz roboty dołożyć?
- A może powiesz to do szefom korpo i ludziom, którzy
rządzą tym światem, bucu? –

warknął Grzegorz – Co, strach
cię obleciał? Czy po prostu lubicie tak zaczepiać zwykłych
ludzi?
- A może na te przesłanie
prawdy lubi wyrywać laski –
dorzuciłem tak dla żartu.
- Aaa… alee…. Przesłanie…
- bronił się kosmita.
- A ten ciągle swoje! Chodź
tu, wytłumaczę ci na migi… Kotlet rzucił kolejnym ogryzkiem.
Moi przyjaciele rzucili się na
kosmitę. Przesłali mu nie tylko
prawdy, ale i lewym sierpowym.
Zakrztusiłem się jabłkiem,
gdy zobaczyłem, że Grzegorz i
Kotlet w krótkim kursie historii mordobicia dotarli w minutę do historii wrestlingu. Aż mi
się zrobiło żal ufoludka.
- Chłopaki, spokojnie, dość!
Nieee! Tylko nie zrzut kolanowy! – krzyknąłem, widząc do
jakiego ciosu szykuje się Kotlet.
Rozległ się trzask łamanych
kości.
-Miejcie litość, tylko nie lasso
buldoga z bostońskim krabem!
Kosmita wrzasnął.
- Tylko nie to! Tylko nie
przysiad z pluśnięciem! Nie po
błyszczącym czarodzieju!
Z kieszonki mojej koszuli
nagle wyjrzał mój miniaturowy kotek Baź. Obdarzył walczących spojrzeniem profesjonalnego drapieżnika.
- I z kopa go! I z kopa! – zapiszczał.
Kamyk
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SPORT

Sokół zremisował z Dębem

I Powiatowy Amatorski i Charytatywny
Turniej Piłki Siatkowej
Na sportowo pomagali podopiecznym z SOSW w Sokółce.
Pięć drużyn sportowych
wzięło udziału w „I Powiatowym Amatorskim i Charytatywnym Turnieju Piłki Siatkowej” w hali sportowej ZS
w Sokółce. Wszystko po to,
aby wesprzeć działania sokólskiego Stowarzyszenia „Pod
Skrzydłami”.
- Miło mi powitać wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszy turniej, aby dobrze się
z nami bawić, poprawić swoją kondycję fizyczną i grać
na rzecz naszych wychowanków – powitała gości Elżbieta
Szomko, Dyrektor SOSW w
Sokółce, życząc jednocześnie
zawodnikom, by bez względu
na wyniki, wszyscy czuli się
wygranymi.
Na turnieju gościł również
Dariusz Piontkowski, sekretarz stanu w MEiN, gratulował pomysłu organizatorom
i dziękował zawodnikom za
włączenie się w taką szczytną
inicjatywę.
- Cieszę się, że państwa pasja została połączona z działaniami charytatywnymi –
powiedział Piontkowski.

12

Zaproszenie na turniej
przyjął również Mariusz
Gromko, senator RP, który
podkreślał, że każda forma
wsparcia potrzebujących jest
godna naśladowania.
- Życzę organizatorom, aby
to wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz sportowy
Powiatu Sokólskiego - mówił
senator.
W roli współgospodarza i
patrona honorowego wystąpił Piotr Rećko, Starosta Sokólski.
W turnieju piłki siatkowej wzięły udział drużyny z
powiatu sokólskiego: BSK,
SOSW, Rudy i Spółka, LO
dziewczęta oraz LO chłopaki.
I miejsce wywalczyło BSK,
II miejsce – SOSW, a III –
Rudy i Spółka.
- Organizatorzy dodatkowo wyróżnili: Tomasza
Chocieja – jako najlepszego
rozgrywającego;
Gabriela
Jarosza – najlepszego atakującego; Piotra Sadanowicza
– najlepszego zawodnika turnieju - podumował Stanisława Marchiel - nauczyciel wy-
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chowania fizycznego w LO w
Sokółce, trener obu drużyn w
turnieju.
Zawodnicy otrzymali dyplomy, medale oraz puchary.
Sędziami turnieju byli Krystian Markowski oraz Maciej
Kiemiesz.
Cały dochód zostanie przekazany na rzecz Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”, co
pozwoli na zorganizowanie
podopiecznym SOSW w Sokółce turnusu rehabilitacyjnego. Celem stowarzyszenia
jest działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, ochrony ich
zdrowia, rehabilitacji oraz
organizowania wypoczynku.
Oprac. Elżbieta Rapiej

PRACA CZEKA
- ZAOPATRZENIOWIEC
I OBSŁUGA BIURA Miejsce pracy: Sokółka; Zakres
obowiązków:
wyszukiwanie
dostawców, zamówienia, dostarczanie towarów własnym
samochodem dostawczym na

- Mecz, nie był najlepszym
w naszym wykonaniu. Nie
pokazaliśmy tego, co potrafimy. Graliśmy w okrojonym
składzie, ale mimo, to w
drugiej połowie, oddaliśmy
strzał, który zakończył się
golem - komentował wynik
Piotr Bondziul z LKS Dąb
Dąbrowa Białostocka.
Krzysztof Stelmaszek, trener Sokoła przypomniał, że
rozegrany mecz był zaległą
rozgrywką z Dębem Dąbrowa Białostocka. Według trenera sokółczanie na boisku
wypadli lepiej niż dąbrowianie.
- Stworzyliśmy wiele sytuacji bramkowych. Niestety,
nie udało nam się podwyższyć wyniku. Do 87. minuty
prowadziliśmy 1-0, kontrolując grę. Mimo wielu kontuzji, do których dochodziło
w trakcie ostatnich meczów,

jestem zadowolony z naszych
zawodników. We środę na
boisku pokazali swoją siłę i
charyzmę - podkreśla Stelmaszek.
Mimo to, Derby po raz
kolejny zostały nierozstrzygnięte. Mecz zakończył się
remisem 1-1. Stelmaszek
zapewnia, że przy następnej
okazji - meczu z tak mocnym rywalem jak dąbrowska drużyna - pokażą swoją
skuteczność. Zapraszają jednocześnie na kolejny mecz w
Derbach, tym razem będzie z
zespołem z Krynek.
Na spotkaniu bramki strzelili: Jacek Dzienis w 26. minucie (LKS Dąb Dąbrowa
Białostocka) i Michał Łabieniec w 88. minucie (KS Sokół
1946 Sokółka).
Oprac. Marcin Pogorzelski
fot. Maciej Białobłocki

terenie kraju oraz organizacji
transportu w przypadku dużych dostaw; Umowa na czas
określony;
Wynagrodzenie
brutto: od 2 800 PLN; Wymagania konieczne: wykształcenie
wyższe (w tym licencjat), znajomość jęz. rosyjskiego w mowie i piśmie; prawo jazdy kat.
B; profesjonalne wykorzystanie
programów
komputerowych

MS Word i MS Exel. Sposób
aplikowania: za pośrednictwem
PUP w Sokółce
- POMOCNIK STOLARZA
MEBLOWEGO Miejsce pracy: Sokółka; Umowa na czas
nieokreślony; Wynagrodzenie
brutto: od 3 000 do 3 500 PLN.
Wymagania konieczne: prawo
jazdy kat. B. Sposób aplikowania: za pośrednictwem PUP w
Sokółce.
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