KS. MAREK RUDŹ
o pogrążonej wojną Ukrainie
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Powstanie dom dla matek
z małymi dziećmi i ciężarnych

„Podaj rękę
Ukrainie”

Cała Polska zjechała do Dąbrowy Biał

Janów:
Uczczono pamięć
patrona szkoły
i otwarto internat
„Tańcem chcemy sprawić radość innym” 4 kwietnia 2022 r.

Edukacja

„Laboratoria przyszłości” w SOSW

Szanowni Państwo,
Wychodzimy naprzeciw potrzebom całej naszej społeczności. Właśnie pozyskaliśmy środki na utworzenie pierwszego,
na terenie powiatu sokólskiego, domu dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży. Brakowało u nas miejsca, w którym
dostaną pomoc ofiary przemocy w rodzinie. Chcemy, by ta placówka pomagała matkom stanąć na nogi, a dzieciom zapewniała warunki umożliwiające poradzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami z domu rodzinnego. Dzieci bowiem są
solą tej ziemi. Wspieramy rozwój ich zainteresowań i pasji.
Za sobą mamy XXV Powiatowe Biegi Przełajowe, które cieszą
się niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów Powiatu
Sokólskiego. Dzięki fantastycznej kadrze, nasza młodzież dokonuje wielkich rzeczy, właśnie sokólscy bokserzy zostali mistrzami Województwa Podlaskiego. Ich zapał został dostrzeżony na krajowej arenie sportowej, co skutkuje tym, że już
10 kwietnia w Sokółce odbędzie się szalenie ważne wydarzenie
sportowe, Suzuki Boxing Night 14. w ramach 36. Memoriału Feliksa Stamma, na które serdecznie Państwa zapraszam!
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

Powiat Sokólski pozyskał
30 000,00 zł na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu
szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”. Celem
programu jest budowanie
kompetencji kreatywnych i
technicznych wśród uczniów,
a także wzmocnienie i uatrakcyjnienie dotychczasowego
procesu zdobywania wiedzy
i praktycznych umiejętności
przez uczniów.

Co będzie grane?

W Dąbrowie Białostockiej wystąpi Viki Gabor,
uwielbiana przez młodsze pokolenia. Z koncertu w Kuźnicy będą zadowoleni fani disco
Wiemy już jakie gwiazdy zagrają na letnich polo, tam koncert da zespół „Boys". W Sokółce
imprezach plenerowych w naszym powiecie. zaplanowano występ Krzysztofa Cugowskiego
z Zespołem Mistrzów. W Suchowoli ma pojawić się góralska kapela Zespół Zbóje, usłyszymy też na żywo Łobuzy. A na Europaradzie
gwiazdą festiwalu będzie Urszula. Imprezy
plenerowe mają odbyć się też w Korycinie, ale
miejscowy ośrodek kultury nie zdradza szczegółów. „Swoją” gwiazdę ogłosi niebawem.
Opr. ER, Foto: Krzysztof Cugowski/FB

Komputery dla dzieci wykluczonych cyfrowo
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trafi do dzieci i wnuków
byłych pracowników PGR,
a mianowicie ludzi, którzy
zostali poszkodowani przez
decyzje władz III Rzeczpospolitej Polskiej - rozpoczął
konferencję Piotr Rećko,
Starosta Sokólski.
W Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyła się
konferencja prasowa ph.
„Podsumowanie projektu:

wania nie tylko na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, lecz także w ramach
zajęć pozalekcyjnych, kół
zainteresowań i innych form
rozwijania
umiejętności.
Uczniowie będą mieli możliwość kształtować i rozwijać umiejętności manualne i
techniczne, a także rozwijać
zdolność samodzielnego i
krytycznego myślenia w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii oraz
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
Karolina Brasławska
Referat Oświaty
Wydział Spraw Społecznych

Rozwój
Niemal 2,5 tys. sprzętów
elektronicznych za prawie milion złotych trafi do
dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych
Gospodarstw Rolniczych z
powiatu sokólskiego.
- Nasz rząd po raz kolejny
wyszedł z inicjatywą udzielania wsparcia regionom,
które tego najbardziej potrzebują. Tym razem pomoc

Wsparciem finansowym
została objęta Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokółce w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
im. J. Korczaka w Sokółce.
W ramach realizacji ww. programu zakupiono drukarkę
3D, laptop, zapas kolorowych
filamentów oraz sprzęt wyposażenia pracowni technicznej
i robótek ręcznych. Nowy
sprzęt uatrakcyjni zajęcia
szkolne i pozwoli uczniom
rozwijać swoje zaintereso-

Wsparcie dzieci i wnuków
byłych pracowników PGR w
rozwoju cyfrowym”, sfinansowanego w ramach reakcji
UE na pandemię Covid –
19 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Inicjatorem spotkania był
Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
W wydarzeniu wzięli udział

także Sekretarz Stanu w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Piotr Wasilewski,
przewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem,
licznie przybyli wójtowie,
burmistrzowie, przedstawiciele związków powiatowo-gminnych, dyrektorzy Starostwa Powiatowego.
- Udało się nam wygospodarować dla województwa
podlaskiego kwotę niemal
7 mln zł na zakup sprzętu
komputerowego dla dzieci
i wnuków byłych pracowników PGR-ów. Środki te
trafią bezpośrednio do samorządów z projektu Polska Cyfrowa – mówił Adam
Andruszkiewicz.
Dodał, że głównym celem
polityki cyfrowej rządu jest
walka z wykluczeniem. Wybuch pandemii pokazał, jak
ważne są kompetencje pozwalające swobodnie korzystać z cyfrowych narzędzi.

Największym problemem
okazała się nauka zdalna na
terenach popegeerowskich.
Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego i znaczne utrudnienia w dostępie
do Internetu, co negatywnie
wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez
dzieci i młodzież.
W ramach programu,
66 gmin z województwa
podlaskiego otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę
6 726 254 zł. Podlaskie samorządy sfinansują dzięki
temu zakup 198 komputerów stacjonarnych, 2 293
laptopów oraz 41 tabletów.
339 582 zł zostanie przeznaczone na zakup niezbędnego
oprogramowania, 117 444 zł
na ubezpieczenie sprzętu, a
23 528 zł na sfinansowanie
dostępu do Internetu.
opr. Sylwia Matuk,
fot. Agnieszka Sarosiek
Fb Powiat Sokólski
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Rozmowa

„Modlimy się o jak najszybsze zakończenie wojny”
KSIĄDZ MAREK RUDŹ pochodzi z
Kuźnicy, ale obecnie pełni posługę w
ukraińskich parafiach. Udało nam się z
nim skontaktować. Opowiedział, jak wygląda codzienność na pogrążonej wojną
Ukrainie.

W każdej chwili można
wrócić do Polski, dlaczego
ksiądz nie ucieka?
Póki co, nie ma u nas bombardowań. Dlatego nie chcemy zostawiać naszych dobytków i uciekać. Co innego
Ukraińcy, którzy znaleźli u
nas schronienie. Docierają
uciekinierzy z Mariupola,
Charkowa i z innych miejsc,
które zostały dosłownie
zrównane z ziemią. Oni stracili dorobek całego życia. Staramy się im pomagać, bo oni
nic już nie mają. Często są
nawet bez dokumentów. Ale
ta pomoc jest coraz mocniej
ograniczona. Po prostu przez
braki dosłownie wszystkiego,
stajemy się niewydolni.
Dlaczego akurat Ukraina
stała się księdza domem?
Myślę, że Bóg mnie tam
wysłał. To było w 2015 roku.
Będąc księdzem studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na kierunku psychologia. Wtedy
zapragnąłem swoją posługę
kapłańską pełnić na misjach.

Powiedziałem sobie w sercu, że to nie ja będę wybierał kraj na misję. Niech zrobi
to Pan Bóg rękoma biskupa.
Odczytam to jako wolę Bożą.
I nie czekałem na nią długo.
Pewnego dnia pojechałem do
Żytomierza, gdzie spotkałem
ówczesnego biskupa kijowsko-żytomierskiego, Piotra
Malczuka. Podszedł do mnie
i zaprosił mnie, bym przyjechał na misję na Ukrainie,
bo tam brakowało księży.
No i stało się. Po przyjeździe
wykładałem psychologię i język angielski w seminarium
duchownym w Worzelu. Po
pewnym czasie dostałem, już
jako proboszcz, dwie parafie:
Stawiszcze i Rokitne. Później
otrzymałem kolejną, Tetyjów.
I tak zacząłem angażować się
już tylko w życie parafialne.
Tego właśnie potrzebowałem.

ją. Ale mają polskość w sercu.
Czasami proszą, żebym opowiedział o Polsce, zaśpiewał
coś po polsku. Moje parafie
rozwijają się i powiększają.
Zaczynaliśmy od kilku osób.
Teraz jest ich około 50-70. Jak
na naszą diecezję kijowsko-żytomierską, to dużo.
Jak teraz wygląda księdza
codzienność?
Wszyscy jesteśmy bardzo
wdzięczni Bogu, że nas chroni
od bomb i prześladowań, od
kalectwa i od śmierci. Czekamy i bardzo mocno modlimy
się o jak najszybsze zakończenie wojny. Nie opuszcza
nas wiara i optymizm. Modlimy się za wszystkich tych,
którzy nas wspierają modlitwą i materialnie. Na każdej
mszy świętej pamiętamy o
naszych dobrodziejach. Msze
u nas trwają po półtorej czy
dwie godziny, nawet w dzień
powszedni. Widzimy Bożą
Opatrzność i czujemy modlitewne wsparcie Polski i całego świata.
Księdza rodzina jest w
Polsce, jak bliscy znoszą tę
straszną sytuacje? Nie namawiają do powrotu?
Moi rodzice, rodzina, przyjaciele wspierają mnie duchowo. Dzwonią do mnie,
pytają, jak jest. Na pewno się
martwią, ale ani od mamy, ani
od taty, dotąd nie usłyszałem
„uciekaj z Ukrainy, wracaj do
domu". Jest to dla mnie bardzo ważne i piękne. Bo rodzi-

ce rozumieją, że moje miejsce
jest tu, gdzie są moje parafie,
że nie powinienem zostawiać
parafian. I że jako pasterz nie
mogę opuścić swojej owczarni.

wość, przychylność i przyjaźń
ze strony Polaków.
Jak ksiądz myśli, ile jeszcze
to wszystko potrwa?

Ks. Rudź z władzami lokalnymi miasteczka Rokitne, po otrzymaniu darów
Caritasu z Białegostoku.

Jak można wam pomóc?
Bardzo jesteśmy wdzięczni
wszystkim, którzy wysyłają
transporty z pomocą humanitarną, do centralnej i
wschodniej Ukrainy. Pomoc
ta, konkretnie do nas, dociera jednak bardzo rzadko.
Właściwie to my sami przywozimy ją sobie z granicy. Bo
żaden obcokrajowiec do nas
nie dotrze. Do najbliższego
przejścia granicznego mamy
700 km. Pomoc humanitarna
ma dla nas nie tylko materialne znaczenie, ale przede
wszystkim duchowe. Odbieramy to jako symbol jedności
i braterstwa. Dla Ukraińców
to ogromny dowód na życzli-

W piątek, w uroczystość
Zwiastowania
Pańskiego,
razem z papieżem Franciszkiem ofiarowaliśmy Ukrainę
i Rosję Bogu, za wstawiennictwem Maryi. Wierzymy,
wiemy, a nawet jesteśmy pewni, że to przyniesie w końcu
przełom dla Rosji i dla naszej
kochanej Ukrainy.
Opr. Elżbieta Rapiej
Fb Powiat Sokólski

Gmina Kuźnica we współpracy z Parafią Opatrzności
Bożej w Kuźnicy postanowiła
wesprzeć ks. Marka Rudzia,
organizując zbiórkę najpotrzebniejszych darów, o czym
parafianie będą poinformowani po niedzielnych mszach.

To polskie parafie?
Tylko niektórzy z parafian
mają polskie korzenie, jeszcze
te sprzed rewolucji październikowej. Rzecz w tym, że polskiego języka już nie pamiętaPo mszy św. w Tetyjowie.
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Wydarzyło się...

Kościół w Kuźnicy /opis z 1914 roku/

Pierwotny kościół w Kuźnicy drewniany założył w roku
1561 Zygmunt August. [wydaje się, że to raczej królowa
Bona wzniosła tu pierwszą
świątynię w 1541 lub w 1545
roku - GR].
Inwentarz kościoła z roku
1842 jako datę fundacji królewskiej tej świątyni podaje
rok 1518.
Nadetatowe dziś miasto
kuźnica należało ongi pod
względem kościelnym do dekanatu grodziskiego. W liczbie kościołów dekanatu sokólskiego znajdujemy kuźnicki
dopiero w roku 1811. Początkowe dzieje kościoła kuźnickiego nie są dostatecznie nam
znane. Zresztą już w roku
1783 sam autor inwentarza,
który bez wątpienia bliżej był

dawnych czasów i więcej mógł
pod ręką mieć dokumentów
niewiadomością się wymawia
co do osoby fundatora i czasu fundacji. Niewiadomy był
wtedy nawet tytuł kościoła.
Wygląd i stan kościoła ówczesnego inwentarz z roku 1783
charakteryzuje tymi słowy: w
ścianach dobry ale w wieży, w
dachu reperacji potrzebujący.
Był to kościół o dwóch wieżach,
większej na froncie i mniejszej
na środku kościoła. Dla reperacji wieży sprowadzony już
był materiał kosztem wikariuszy wileńskich katedralnych.
Przy kościele były dwie kaplice
boczne. Ołtarzy w kościele było
7.
W ołtarzu wielkim Najświętsza Panna Maria Częstochowska w sukience srebrnej
i koronie, cornu Ewangelii figura ukrzyżowanego, a cornu
epistolae Święty Antoni. Obrazu cudownego ani cudów nie
masz mówił inwentarz 1783
roku. Kościół był tylko święcony, władał dwoma włókami ziemi i rocznie miał 6 wozów siana. Na rzecz kościoła
kuźnickiego lokowany był na
przykahałku miejscowym to
jest kuźnickiim przez Bouffałów właścicieli dworu Łosośny
fundusz w wysokości 2100 zł
polskich skąd co rok prowizji
dochodziło 60 zł polskich na

mszę świętą co tydzień i 2 zł
polskie na dziadów szpitalnych. Niektóre odnośne dokumenta powinny być w Wilnie.
O życiu kościelnym świadczy
notatka inwentarska z roku
1783: w święta i niedzielę konkurs niewielki bywa gdyż w
miasteczku znajdują się księża bazylianie przeto i parafia
dzieli się na dwoje. Kościółek
musiał być bardzo opuszczony
skoro lampa wieczysta paliła
się tylko w niedzielę i święta i
to podczas nabożeństwa. Przy
kościele była dzwonnica na 4
słupach z jednym dzwonem,
drugi był na mniejszej wieży-sygnaturka.
Cmentarz na około kościoła.
Proboszczował wtedy ksiądz
Mateusz Koc od roku 1765
oporządzając swój kościółek
wedle sił. Wyreperował pozytyw, sporządził monstrancję,
kielich, baldachim itd. Inwentarz 1783 roku tak mówi o
księdzu Kocu: wikariuszów nie
chowa, sam jeden pracuje w
parafii, pensji od wikariuszów
wileńskich, którzy władali
Odelskiem otrzymywał jako
filialista 342 zł polskie rocznie.
Bractw przy kościele wówczas
nie było. Bazylianie pomagali
w pracy parafialnej. W parafii
w roku 1783 mieszkał jeden
dysydent z żoną i dwojgiem
dzieci i 297 Żydów. O zabobo-

kahał kuźnicki płacił 5% kościołowi z sumy Buffałowej.
Z inwentarza z roku 1824
dowiadujemy się, że w roku
1819 staraniem kuźnickiego
plebana księdza Andrzeja
Wróblewskiego i datkami parafian wybudowano tu nowy
drewniany kościół. Składki
zaczęto nań zbierać w roku
1816. W księdze ofiar znajdujemy zapisane nazwiska
dobrodziejów kościoła: Sopoćków, Micutów, Poczobutów
i innych, którzy pieniędzmi i
materiałem przyczynili się do
wzniesienia nowego kościoła
w Kuźnicy.
Jeden ołtarz wzniosła sędzina Sopoćkowa. Kościółek ten
był pod wezwaniem, a raczej
tytułem Opatrzności Boskiej.
Poświęcił go dnia 23 listopada
1819 roku ksiądz archidiakon Kazimierz Kubeszowski
z Białegostoku. Wybudowano
też dzwonnicę w słup i zawieszono na niej 3 dzwonki. Do
nowego kościoła baldachim
ofiarowali Sylwestrowiczowie.
Na początku XIX wieku obok
kościelnego cmentarza spotykamy inny za miastem.
Obecny murowany kościół
w Kuźnicy stanął w roku 1863
staraniem księdza Adama Pisanki i przy pomocy parafian.
źródło: Fb G. Ryżewski

GRZEGORZ RYŻEWSKI
Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

Sprawy społeczne
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Dom dla matek z dziećmi i ciężarnych

Młody szachista na fali

Otrzymaliśmy 1 439 605,00
zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej na utworzenie
pierwszego w powiecie sokólskim domu dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Dzięki staraniom Zarządu
Powiatu Sokólskiego na czele
z Piotrem Rećko, Starostą Sokólskim oraz dzięki ciężkiej
pracy i profesjonalizmowi
Daniela Supronika, Dyrektora Wydziału Finansowego i
pracowników Referatu Roz-

woju z sokólskiego starostwa,
w „Domu” znajdzie schronienie 28 osób. Istnieje także
możliwość zwiększenia ilości
miejsc.
Placówka zlokalizowana
będzie na poddaszu budynku
Zespołu Szkół w Suchowoli,
czyli nad niedawno wyremontowanym i oddanym do
użytku PZAZ-em.
Całkowity koszt inwestycji
wynosi 1 799 605,00 zł, w tym
360 000,00 zł to wkład własny
Powiatu Sokólskiego.

Środki przeznaczone zostaną na prace remontowo-budowlane oraz wyposażenie
pomieszczeń dostosowanych
do potrzeb mieszkańców
domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Realizacja zadania ma się
zakończyć w grudniu 2022 r.
Powiat Sokólski pozyskał
dofinansowanie w ramach
Programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach działania 1.4
Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i
kobiet w ciąży.
Opr. Patrycja A. Zalewska
Fb Powiat Sokólski
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nach i gusłach jeśli wierzyć inwentarzowi 1783 roku nic nie
było słychać.
W parafii była kaplica na
dworze w Łososinie u pana
Bouffała, łowczego litewskiego. Bywali tam ze mszą świętą
w niedzielę i święta bazylia nie
kuźnicy.
Plebania była stara, drewniana w niej piec stary, z kominkiem. Przy plebanii młody
ogród owocowy. Istniała funduszowa biblioteka, na którą
składały się kazania Młodzianowskiego, Kowalickiego,
Dunina, Rydzewskiego, dzieło
pod tytułem „Synodus Brzostoviana”, „Teologia moralna”
Busenbauma T. J. i inne. Jeden
z proboszczów kuźnickich rządził stąd dekanatem grodzieńskim (ksiądz Józef Świeżyński,
kanonik inflancki). Od roku
1797 Kuźnica weszła w skład
diecezji wigierskiej i znalazła
się pod rządem pruskim w obwodzie białostockim.
Tymczasem kościółek kuźnicki chylił się rychło ku ruinie i jak mówi inwentarz z
roku 1817 ze wszystkim był
zdezelowany, jedna ściana
już odwaliła się zupełnie. 11
czerwca 1816 roku wobec
tego nabożeństwo niedzielne
i świąteczne przeniesiono do
bazylianów kuźnickich mających tu cerkiewkę na wzgórzu
nieopodal. W dnie powszednie
nabożeństwo odprawiało się w
kaplicy Matki Boskiej Bolesnej
przy kościele. W tym okresie
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Młodzi szachiści z Akademii Sportów Umysłowych w
Sokółce na Mistrzostwach
Polski Młodzików rywalizowali z najlepszymi zawodnikami z tej kategorii
wiekowej. Jeden z szachistów akademii - Aleksander
Dziełak - zajął 24. miejsce, zdobywając 5 punktów
z 9 możliwych. Alek jest
uczniem I klasy szkoły podstawowej w Janowie. Treningi rozpoczął w zeszłym
roku.
To nie jest pierwszy sukces młodego szachisty. Na
Mistrzostwach Województwa Podlaskiego zajął 3.

miejsce w kategorii do lat 7,
a oprócz tego Alek regularnie staje na podium w Białostockiej Lidze Szkolnej, przy
okazji startując też w wielu
turniejach wojewódzkich i
krajowych.
opr. M. Zalewski, fot. J.Bochenko
Fb Powiat Sokólski
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Uczczono pamięć patrona szkoły i otwarto internat
„Niech przykład ambitnego
i niezwykle utalentowanego naukowca stanie się drogowskazem dla codziennych,
życiowych oraz moralnych
postaw. Dziękuję za tę ważną
inwestycję i życzę radości z
korzystania z nowo otwartego internatu” – to fragment list nadesłanego przez
Dariusza Piontkowskiego,
Sekretarza Stanu w MEiN,
który został odczytany w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
25 marca, podczas obchodów święta patrona szkoły,
profesora matematyki, Józefa Marcinkiewicza. Tego dnia
również oddano do użytku
internat.
W uroczystości wziął udział
Rafał Romanowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie

Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Kazimierz
Gwiazdowski,
Poseł na Sejm RP, Kazimierz
Baszko, Poseł na Sejm RP,
Mariusz Gromko, Senator
RP, Krzysztof Jurgiel, Poseł
do Parlamentu Eurpejskiego, Bogusława Szczerbińska,
Wicewojewoda
Podlaska,
Piotr Rećko, Starosta Sokólski, Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa
Podlaskiego oraz Bożena Jelska-Jaroś Członek Zarządu
Powiatu Sokólskiego.
- Historia waszego patrona jest przykładem dla was,
droga młodzieży, że można
podejmować wyzwania już
w najmłodszych latach. A
my jesteśmy od tego, żeby
stworzyć wam warunki do
ich realizacji – mówił Romanowski.

Jednym z przykładów działań, o jakich mówił Sekretarz
Stanu, było wybudowanie
internatu. Historia inwestycji sięga 2008 roku. Wtedy
przy szkole powstał budynek socjalno-dydaktyczny.
Obecnie mieści się w nim
internat dla 35 uczniów, pokojami dwuosobowymi, aulą
konferencyjną, pokojem wychowawcy, gabinetem pielęgniarskim oraz salą ćwiczeń.
Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi sfinansowało
całą inwestycję kwotą ponad
5 mln złotych.
Piotr Rećko, Starosta Sokólski, gratulował zrealizowanej
inwestycji. Zwrócił też uwagę
na wysoki patriotyzm patrona szkoły, profesora Marcinkiewicza.
- Gdy wybuchła wojna,
prof. Marcinkiewicz mógł

Mamy 3 540 zł na turnus dla Wiki!
W pierwszą kwietniową,
do tego prawdziwie zimową,
niedzielę gorące serce Sokółki
biło, w jak zawsze gościnnym,
Klubie Senior+. Bohaterką
wspaniałego
zamieszania
była 7-letnia Wiktoria z Zespołem Moebiusa (fot.), na
rzecz której zorganizowaliśmy kiermasz słodkości. Nie
zawiodły cudownie wypiekające wolontariuszki, w tym
sokólski ZSZ, które przygotowały przepyszne ciasta, za
co z tego miejsca serdecznie
DZIĘKUJEMY.
Wsparcie

INFO Sokółka nr 257

popłynęło od dziarskich Seniorek oraz pani Ewy Dębko
a także wspaniałych darczyńców o wielkich sercach.
Zabawę rozkręciła pełna
niespożytej energii ElkaRapelka, wisienki na ten przepyszny charytatywny tort
dołożyli młodzi panowie z
Cyrkplozji pod wodzą Anny
Wojszel.
Udało się zebrać kwotę
3540 zł, która trafi na konto
Podlaskich Aniołów.
Dziękujemy za Waszą hojność, dziękujemy za to, że
byliście z nami tego dnia!

zostać w Paryżu. Jednak podjął decyzję, że wraca, by bronić swojej ojczyzny. Niech
on będzie dla was wzorem i
przykładem do naśladowania - zwrócił się do uczniów
Starosta.
Głos zabrała również Bożena Jelska-Jaroś. Dziękowała
Czesławowi Kiejko, byłemu
dyrektorowi placówki, wyboru patrona szkoły.
Józef Marcinkiewicz był
najwybitniejszym polskim
matematykiem XX wieku. Urodził się 30 marca
1910 roku, we wsi Cimoszka, niedaleko Janowa. Jego
kariera była błyskawiczna.
Interesował się szczególnie
matematyką. Sześć lat zajęło mu pokonanie dystansu

między otrzymaniem tytułu
magistra do profesora. W
1939 otrzymał propozycję
pracy na Uniwersytecie Poznańskim, ale nie podjął jej.
Wybuchła wojna, a on, jako
patriota, wcielił się do armii,
został żołnierzem. Zginął w
roku 1940 w Charkowie, zastrzelony kulą w tył głowy.
- Taka postać będąca patronem szkoły, to najlepszy wybór. Do tego świetni nauczyciele i dyrekcja, stawiający
wysokie cele, które są realizowane, gwarantują sukcesy
uczniów - podsumował Mariusz Gromko, Senator RP.

W imieniu rodziców Wiktorii kłaniamy się nisko:
Ewie Bieszczad, Angelinie
Aluszyk, Agnieszce Puszko,
Edycie Milczarskiej, Justynie Bajko, Joannie Gejdel,
Lucynie Śliżewskiej, Izabeli
Korecki, Eli Rapiej, Marii
Radeckiej i Seniorkom, Cyrkplozji i Ani Wojszel, wolontariuszom z ZSZ w Sokółce
z Elwirą Zabłocką na czele,
Klubowi Wolontariusza „Voluntary Five" z Przedszkola
nr 5 w Sokółce oraz Staroście
Sokólskiemu Piotrowi Rećko.
Współorganizacja: Powiat
Sokólski

Partnerzy: Klub Senior+ w
Sokółce, PDK w Sokółce, Powiateka, INFO Sokółka
A. Tumiel

Opr. Elżbieta Rapiej
Fb Powiat Sokólski
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Wydarzenie

„Podaj rękę Ukrainie”
Kiedy rano, 24 lutego, włączyła odbiornik telewizyjny,
zobaczyła, jak każdy z nas,
co się dzieje na Ukrainie, zamarła. Towarzyszyła jej myśl,
nadzieja, że jutro na nowo
wstanie słońce i wszystko
wróci do normy, ale tak się
nie stało.
Wówczas nie myślała o
koncercie,
rzeczywistość
była zbyt przerażająca by
mogły rodzić się takie pomysły. Jakiś czas później, ktoś
ze znajomych wrzucił jej na

jąc utwór „Nie płacz za mną,
jeśli zginę”.
- Kiedy posłuchałam tego
pięknego, przejmującego nagrania, od razu zaświtał mi
pomysł zorganizowania koncertu. Mamy przecież bogaty
materiał, powiat ma potencjał, zespoły, które pięknie
śpiewają. Po kontakcie ze
Starostą Piotrem Rećko, który jest naszym mecenasem
kultury i sztuki, zawsze chętnym do działania i wsparcia,
od razu wzięliśmy się do ro-

gniew Dębko nad organizacyjną. Wszystkie zaproszone
do współpracy zespoły z powiatu sokólskiego, bez chwili
namysłu zgodziły się przystąpić do inicjatywy.
- Takie momenty jednoczą
nas, wzmacniają naszego
ducha. Pomysł koncertu nie
jest nowy, ani odosobniony.
Śpiewa cała Polska, niemal
cały świat. Robimy to, żeby
wszystkie nasze dusze i wnętrza krzyczały razem, żeby
dotrzeć do tego oprawcy,

messengera nagranie młodego Ukraińca, który jedzie
samochodem na wojnę z desperacją i oddaniem śpiewa-

boty - wspomina Ewa Dębko.
Pani Ewa czuwała nad stroną muzyczną koncertu, Zbi-

żeby… - tu Ewa Dębko przerywa, bo łamie jej się głos.
Każdy zespół sam wybierał
swój repertuar, było to spon-
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taniczne wyznanie uczuć
jakie biegną w stronę Ukrainy, i którymi artyści chcą się
podzielić z publicznością. Na
koncert zostali zaproszeni
obywatele Ukrainy, którzy
znaleźli u nas tymczasowy
dom.
Największy aplauz wzbudził
występ Jana Starosty, młodego solisty Powiatowego Zespołu Regionalnego „Jemioła”, który śpiewał pieśń „Nie
płacz za mną, jeśli zginę”.
Młodzieńcy tacy jak on, giną
teraz za swoją ojczyznę, tuż
za granicą naszego kraju.
Na zakończenie koncertu „Solidarni z Ukrainą”
wszystkie zespoły wspólnie
zaśpiewały utwór „Podaj rękę
Ukrainie”.
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Niezmiennie, jako powiat
sokólski, jesteśmy z Ukrainą
i to na różnych płaszczyznach. Zarówno materialnej,
świadczą o tym wszystkie
nasze zbiórki, dary serca, to
że przyjmujemy uchodźców
pod swoje dachy.
- Gościmy w naszym powiecie już ponad 300 osób
z Ukrainy. Dziś jesteśmy w
cudownym uniesieniu estetycznym, cztery wspaniałe
zespoły, mnóstwo pozytywnych emocji, które płyną do
Ukrainy z przesłaniem, że
jesteśmy z nią i wspieramy
jak tylko się da. Mury naszej
kolegiaty są odpowiednim
miejscem do tego, żeby się
wzruszać przy pięknej mu-

zyce - mówił po koncercie
Piotr Rećko, Starosta Sokólski, dziękując jednocześnie księdzu Jarosławowi
Ciuchnie, proboszczowi Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce za gościnność, a artystom na czele
z Ewą i Zbigniewem Dębko
za piękny koncert.
Po mszy św. w intencji pokoju na Ukrainie i wieńczącym ją koncercie, Proboszcz
Jarosław Ciuchna zaznaczył,
że niedzielne spotkanie nie
kończy się jedynie na wrażeniach estetycznych i należy pamiętać, że to wszystko
musi się teraz przekuć na
czyny w codziennym działaniu. Podczas mszy i po jej

zakończeniu była zbierana
ofiara na pomoc Ukrainie.
Natomiast dary w postaci
żywności, środków czystości
oraz higieny osobistej i inne
potrzebne rzeczy można
dostarczać do sokólskiego
Caritasu każdego dnia. Jak
zauważył ksiądz Ciuchna,
ta pomoc będzie potrzebna
jeszcze przez długi czas.
W charytatywnym Koncercie Pieśni Patriotycznych i Religijnych „Solidarni z Ukrainą” wystąpili:
Chór Powiatowy „Sokólskie
Wrzosy”, Zespół Wokalny
„Exit”, Powiatowy Zespół
Regionalny „Jemioła” i Nauczycielski Zespół Wokalny
„Ad Rem”.
Opr. Patrycja A. Zalewska,
fot. Agnieszka Sarosiek

Fb Powiat Sokólski
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Samorząd

Sesja Rady Powiatu

Podczas LIII Sesji Rady
Powiatu Sokólskiego, radni zajęli się m.in. pomocą
obywatelom Ukrainy.
- Biorąc pod uwagę potrzeby obywateli Ukrainy, którzy
przebywają na terytorium
naszego powiatu, zaproponowaliśmy zakres pomocy
obejmujący: zapewnienie
transportu, zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, środków czystości
i higieny osobistej oraz innych produktów oraz udzielenie pomocy psychologicznej i organizacyjnej. Zakres
pomocy wskazuje Rada Powiatu natomiast formy i tryb
udzielania tej pomocy określa Zarząd Powiatu - referowała Katarzyna Nowak,
Sekretarz Powiatu.
Pomoc uchodźcom koordynuje Powiatowe Centrum
Pomocy Ukrainie powołane
przez Piotra Rećko, Starostę
Sokólskiego.Pieniądze, które są wydatkowane na ten cel
w obecnej chwili, pochodzą
z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Trudno
jest przewidzieć jak rozwinie
się sytuacja na Ukrainie, stąd
decyzja o podjęciu uchwały Rady, dającej możliwość
reagowania adekwatnie do
nagłych potrzeb jej obywateli. Pieniądze uruchomione
z budżetu Powiatu Sokólskiego na pomoc Ukrainie,
pochodzić będą z puli na
zarządzanie kryzysowe.
W dyskusji na temat projektu Starosta Piotr Rećko przypomniał m.in., że na terenie
powiatu działa już sztab psychologów, którzy wspierają
Ukraińców.
Podziękował
Jarosławowi Sulikowi i całe-

mu PZAZ, który dowozi im
żywność, potrzebne produkty i inne środki niezbędne do
życia. Starosta podziękował
także wszystkim mieszkańcom powiatu, którzy przyjęli
uchodźców pod swój dach,
jednocześnie zasugerował,
by kierować ludność ukraińską, przybywającą do naszego powiatu, do lokali wyznaczonych przez samorządy
i zgłoszonych do Wojewody
Podlaskiego. Są tam jeszcze
wolne miejsca, a mieszkańcy mają zapewnioną wszelką
pomoc, wyżywienie i środki
potrzebne do godnego funkcjonowania.
Radni przyjęli uchwałę 18
głosami za.
Na zakończenie Sesji również Radny Jarosław Sulik
zaapelował do mieszkańców powiatu, aby uchodźcy
z Ukrainy przebywający na
naszym terenie, którzy potrzebują schronienia, zdecydowali się na zamieszkanie
w lokalach zorganizowanych
przez Powiat Sokólski u Jerzego Wilczewskiego w Białousach. Panują tam bardzo
godziwe warunki, zapewniona jest kompleksowa pomoc,
i wyżywienie.
W sprawie zakwaterowania
należy skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy
Ukrainie, tel. 530 119 607.
***
Powiat Sokólski otrzymał
z PFRON środki w wysokości 2 757 759 zł.
Z tej sumy 420 000 zł zostanie przeznaczone na zadania
z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych wykony-

wane przez PUP w Sokółce.
W tej kwocie zawarte są jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej,
rolniczej, albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej - 84 000 zł i zwrot kosztów wyposażenia stanowiska
pracy - 336 000 zł.
Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych wykonywane przez PCPR w Sokółce
rozdysponowano 2 337 759
zł. W tym: 60 000 zł na dofinansowanie uczestnictwa
osób niepełnosprawnych i
ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych, 28 700 zł
na dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
318 859 zł na dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
120 000 zł na dofinansowanie
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
1 807 200 zł na zobowiązania
dotyczące dofinansowania
kosztów tworzenia i działania WTZ, 3000 zł na dofinansowanie usług tłumacza
języka migowego lub tłumacza przewodnika.
Społeczna Rada do Spraw
Osób Niepełnosprawnych
pozytywnie
zaopiniowała
powyższą propozycję.
Opr. Patrycja A. Zalewska,
fot. Agnieszka Sarosiek
Fb Powiat Sokólski
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Halo, Ósmoklasisto :)
ZS w Dąbrowie Biał.

ZSZ w Sokółce

Szkolne przerwy umila tu radiowęzeł...

Z dobrą średnią - na staż!

Dąbrowski Zespół Szkół
im. gen. Nikodema Sulika to placówka z misją, z
bogatą ofertą zajęć dodatkowych. Każdy uczeń ma
w niej własną drogę rozwoju. Nabór wniosków o
przyjęcie w jej mury ruszy
16 maja i potrwa do
2 czerwca.
Podczas dnia otwartego
ósmoklasiści mogli poznać
ofertę placówki i jej partnerów. Struktura Zespołu Szkół
to Liceum Ogólnokształcące
i Szkoła Branżowa. Jednym z
najważniejszych atutów jest
wysoka zdawalność matur
oraz świetne wyniki egzaminów maturalnych. Zdawalność w roku 2021 wynosiła
86% w skali województwa i
aż 81% w skali kraju. Każdy
uczeń rozpoczynając naukę
ma możliwość samodzielnie
wybrać rozszerzony przedmiot. Bonusem jest program
stypendialny, dający szansę
najlepszym na stypendia naukowe i artystyczno-sportowe. W 2021 roku skorzystało
z niego 78 uczniów.
Nie bez znaczenia jest nowoczesne zaplecze dydaktyczne, sale ze sprzętem do
spotkań online, edukacyjne
zestawy multimedialne, tablice interaktywne.
Szkoła bierze udział w projektach, opierających się na
II filarach Erasmus+ i Power.
Partnerami w projektach jest
Grecja, Hiszpania i Litwa a
w przyszłości Cypr. Wyjazdy
zagraniczne uczniów trwają
około dwóch tygodni. Projekty realizowane będą w
latach 2022-2025. Wyjazdy
zagraniczne w ramach projektów finansowane są przez
UE. W ramach ich założeń
uczniowie mogą otrzymać
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dodatkowo kieszonkowe w
walucie zagranicznej.
To wszystko powoduje, że
dąbrowscy uczniowie odnoszą sukcesy humanistyczne i
sportowe na arenie ogólnopolskiej i wojewódzkiej. W
roku szkolnym 2020/2021
zdobyli II miejsca w Ogólnopolskich konkursach „Bliżej pszczół” i „Nasi sąsiedzi
– Żydzi”. Konkurs Literacki
im. Anny Markowej pod hasłem „Żeby pisać” wygrali.
Na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej w Suwałkach zajęli
kolejno I, II, III, IV miejsce.
„Pierwszy biznes z Aresem”
dąbrowskiego ucznia oceniony był najwyżej. W Powiatowym Konkursie Plastycznym „Druh Nikodem
Sulik” zdobyli I i III miejsce.
W Powiatowym Konkursie
Historycznym wiedzy o gen.
Nikodemie Suliku uplasowali się na III miejscu.
Mają czym pochwalić się
w sporcie. Wygrali Mistrzostwach Szkół Ponadpodstawowych w piłce ręcznej
chłopców o Puchar Starosty
Sokólskiego i Mistrzostwa
Województwa Podlaskiego w
piłce ręcznej dziewcząt w kategorii Juniorek. Mistrzostwa

Województwa Podlaskiego
w piłce ręcznej chłopców w
kategorii Junior również zakończyli na podium.
Uczniowie spoza Dąbrowy
Białostockiej mogą skorzystać z internatu i wyżywienia. Czas pozalekcyjny młodzież może spędzić w nowej
wirtualnej strzelnicy oraz
tradycyjnej z bronią pneumatyczną; na siłowni, na
sali gimnastycznej trenując
sztuki walki czy piłkę ręczną. Szkolne przerwy umila
im radiowęzeł.
Liceum Ogólnokształcące
w roku szkolnym 2022/2023
będzie miało 4 profile: prawniczo-medialny, politechniczno-medyczny, oddział
przygotowania wojskowego - klasa mundurowa oraz
klasę sportową.
W Szkole Branżowej młodzież zdobędzie umiejętności praktyczne i teoretyczne w wielu zawodach, jako
kucharz, stolarz, pszczelarz,
kosmetyczka, fryzjer, piekarz, ciastkarz, mechanik
pojazdów samochodowych,
kamieniarz,
sprzedawca,
rolnik.
Opr. Elżbieta Rapiej
Fb Powiat Sokólski

Uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych im. Elizy
Orzeszkowej w Sokółce
rozwijają swoje zainteresowania dzięki zajęciom pozalekcyjnym, sportowym,
artystycznym i wolontariackim.

odwiedzili już Włochy i Maltę – dodaje dyrektor.
Czas pozalekcyjny uczniowie mogą spędzać na plenerowej siłowni, sali gimnastycznej czy też na dwóch
nowoczesnych boiskach wielofunkcyjnych ze sztuczną

W strukturę placówki
wchodzi Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia i II
stopnia.
- W tym roku nowością
jest kierunek technik programista, dzięki któremu,
uczniowie nauczą się programowania i obsługi języków dziedzinowych przydatnych do tworzenia baz
danych czy stron internetowych – mówił Lech Czarnowicz, dyrektor placówki.
Szkoła może pochwalić
się bardzo wysoką zdawalnością zarówno egzaminów
zawodowych, jak i maturalnych. Wszystko to dzięki dodatkowym zajęciom
pozalekcyjnym, finansowanym zarówno przez Powiat
Sokólski, jak i UE. Najlepsi
dostają stypendia naukowe,
stypendystów z roku na rok
przybywa.
- Szkoła od pięciu lat bierze udział w projekcie Erasmus+. Są to czterotygodniowe wyjazdy, bezpłatne
dla uczniów. Dodatkowo
otrzymują w ramach stażu
kieszonkowe.
Uczniowie

nawierzchnią i bieżnią lekkoatletyczną. Wielu z nich
udziela się w Powiatowym
Zespole Studio Poezja.
Technikum w roku szkolnym 2022/23 będzie kształciło w profilach: technik
programista, technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik mechanik i
technik logistyk.
W wielozadaniowej Szkole
Branżowej I stopnia młodzież zdobędzie umiejętności praktyczne i teoretyczne
w wielu zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek
skrawających, mechanik –
monter maszyn i urządzeń,
monter zabudowy i robót
wykończeniowych, krawiec,
stolarz, piekarz, cukiernik,
ślusarz, elektryk, kucharz i
sprzedawca.
W Branżowej Szkole drugiego stopnia uczniowie
będą kształcić się w kierunku
technik mechanik.
opr. Sylwia Matuk,
fot. Elżbieta Rapiej
Fb Powiat Sokólski

INFO Sokółka nr 257

ZS w Sokółce

Zespół Szkół czeka z bogatą ofertą edukacyjną
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Sokółce
to nowoczesna placówka, z
szeroką gamą zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą
poszerzać wiedzę z języka
angielskiego na różnych
poziomach zaawansowania
w grupach międzyoddziałowych, brać udział w zajęciach sportowych, sekcji
tanecznej,
Powiatowego
Zespołu Studio Poezja czy
zajęciach organizowanych
przez wyższe uczelnie, a
także spełniać się w wolontariacie.
Planujemy
uruchomić cztery oddziały klas
pierwszych o profilu praw-

no-społecznym,
politechniczno-ekonomicznym, psychologiczno-medycznym
oraz oddział przygotowania
mundurowego – mówiła

Anetta Zubrzycka, dyrektor
ZS w Sokółce.
W 2022 r. (po raz kolejny)
szkoła otrzymała tytuł Brązowej Tarczy. Na to osiągnięcie składają się wyniki eg-

ZSR w Sokółce

zaminów maturalnych oraz
uczestnictwo i wysokie lokaty uczniów w olimpiadach i
konkursach.
- W ubiegłym tygodniu sześciu uczniów naszego liceum
zdobyło indeksy na studia
dziennikarskie,
ponieważ
zostali laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Mediach – kontynuowała
dyrektor.
Od dwóch lat szkoła bierze
aktywny udział w wyjazdach
ponadnarodowej mobilności
do Grecji. Podróże umożliwiają uczniom podnoszenie
kompetencji
językowych,
społecznych i kulturowych.
Już w maju kolejna, trzydzie-

stoosobowa grupa młodzieży
wyjedzie na dwutygodniowy,
bezpłatny pobyt do Grecji, w
ramach projektu Erasmus+.
- W tej placówce szalenie
ważna jest równowaga między nauką a czasem wolnym
uczniów. Szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, takich jak zajęcia
sportowe oraz taneczne i wokalno-artystyczne w ramach
Powiatowego Zespołu Studio Poezja. Kontynuujemy
również, w ramach kierunku
mundurowego, współpracę z
Podlaską Brygadą Terytorialną, Strażą Graniczną, Strażą
Pożarną i Policją. Od wielu
lat profil mundurowy cieszy
się dużym zainteresowaniem
wśród uczniów – podsumowała Anetta Zubrzycka.
opr. S. Matuk, fot. E. Rapiej
Fb Powiat Sokólski

SOSW w Sokółce - REKRUTACJA

13. miejsce w województwie wg „Perpektyw”

Zespół Szkół Rolniczych
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce
to placówka oferująca uzyskanie świadectwa maturalnego i dyplomu zawodowego z certyfikatem unijnym.
Rekrutacja rusza 16 maja.
Na ósmoklasistów w dzień
otwarty czekały konkursy,
quizy oraz występ koła recytatorsko-teatralnego. (fot.)
- Proponujemy w roku
szkolnym 2022/2023 pięć
kierunków kształcenia: technik ekonomista, technik
rolnik, technik hotelarstwa,
technik żywienia i usług gastronomicznych. W planach
mamy również poszerzenie
oferty o nowy kierunek: technik architektury krajobrazu
– mówił Dariusz Żołądkowski, dyrektor.
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Zaletą placówki są świetne
wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych. Zdawalność matur w roku 2021
wynosiła 85 % i 92 % egzaminach zawodowych w skali
województwa. Najlepsi mogą
liczyć na stypendia naukowe
i artystyczno-sportowe ufundowane przez Powiat Sokólski.
- W tegorocznych notowaniach rankingu „Perspektyw” zajęliśmy 13. miejsce w
województwie podlaskim –
podkreślił dyrektor.
W ramach Erasmus+ młodzież odbywa zagraniczne
praktyki zawodowe w Grecji
i w Litwie. Ponadto dzięki
projektowi „Kompetentni w
działaniu, konkurencyjni na
rynku pracy” uczniowie mają

możliwość odbycia kursów
zawodowych, np. rachunkowości czy koparko-ładowarki. Szkolenia są bezpłatne i
cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W planach
jest uruchomienie też kursu
prawa jazdy.
Oprócz bogatej oferty
kształcenia uczniowie mają
możliwość
poszerzania
kompetencji. „Rolnik” organizuje różne kursy (bezpłatne i dofinansowane), wśród
nich np. baristy, sushi,
carving’u, w zakresie stosowania środków ochrony roślin czy kurs programisty.
- W rankingu Erasmusa, zajmujemy 77. miejsce
spośród 546 podmiotów.
Świadczy to o tym, że firmy
organizujące praktyki zawodowe chcą z nami współpracować. Jesteśmy dla
nich wiarygodną instytucją
z wieloletnim doświadczeniem w organizowaniu staży
międzynarodowych – dodał
Żołądkowski.
Uczniowie mogą skorzystać z internatu i wyżywienia.
opr. Elżbieta Rapiej,
Fb Powiat Sokólski

Masz dziecko, którego
rozwój nie przebiega prawidłowo?
Twoje dziecko posiada
orzeczenie do kształcenia
specjalnego?
Serdecznie zapraszamy!
Zapewniamy naukę w następujących typach szkół:
Wczesne
Wspomaganie
Rozwoju Dziecka, Przedszkole, Szkoła Podstawowa,
Szkoła Branżowa I stopnia,
Szkoła Przysposabiająca
do Pracy
Atuty naszej szkoły: nauka
w kameralnych zespołach
klasowych; metody pracy
dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka; wysoko
wykwalifikowana
kadra;
całodobowa opieka w internacie od poniedziałku
do piątku; dodatkowe zaję-

cia specjalistyczne; pomoc
psychologiczna dla uczniów
oraz ich rodziców; szeroki
wachlarz zajęć pozalekcyjnych.
W celu bliższego zapoznania się z ofertą placówki zapraszamy do odwiedzenia
witryny ośrodka: www.soswsokolka.pl
W zakładce „Dokumenty”
SOSW znajdziecie Państwo
niezbędne dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, które należy
odesłać na adres mailowy:
soswszkola@wp.pl lub tradycyjną pocztą: os. Zielone 1A,
16-100 Sokółka.
Wszelkie informacje związane z przyjęciem do szkoły
można także uzyskać w godz.
8.00-15.00 pod numerem tel.
85 711 26 78 (sekretariat)
Znajdź nas na Facebooku
SOSW w Sokółce
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Kultura

„Tańcem chcemy sprawić radość innym”
- Obserwowanie reakcji widowni jest cudownym uczuciem – mówią tancerki Oliwia
i Aleksandra z grupy tanecznej Anny Kędyś-Arent.
Sekcja taneczna Zespołu
Studio Poezja wystąpiła przy

pełnej widowni w hali sportowej Zespołu Szkół w Sokółce z
pokazem ph. „Ruch, muzyka,
przestrzeń”. Wśród gości byli
Tomasz Tolko, dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, Anetta

Zubrzycka, dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego w Sokółce, Andrzej Szumiło, wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, Elżbieta
Szomko, dyrektor Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wycho-

wawczego w Sokółce, Andrzej
Tomaszczyk p.o. dyrektora
Wydziału Komunikacji i Dróg
w Starostwie Powiatowym.
Zespół działa od listopada
2021 roku. Składa się z pięciu
sekcji. Dwie stanowią mło-

dzież z SOSW w Sokółce,
pozostałe to uczniowie z sokólskich szkół podstawowych,
Zespołu Szkół Rolniczych oraz
Liceum Ogólnokształcącego.
Programem poniedziałkowego występu była choreografia taneczna do muzyki filmowej, współczesnej i klasycznej.
- Pani Ania nie pomija nikogo. Każdy ma szansę wykazania się. Przez co dzieci czują się
dowartościowane i czerpią siłę
z tych zajęć - mówiła dyrektor
SOSW po występie swoich
wychowanków.
Tancerze mówią, że występy
to ich pasja. Chętnie włączają
się w tworzenie zespołu. Instruktorka grupy, pani Anna,
liczy na to, że nadal zespół będzie się rozwijał, a za pół roku
wystąpi z kolejnym, zaskakującym programem.
Opr. Elżbieta Rapiej
FB Powiat Sokólski

Sport

Cała Polska zjechała do Dąbrowy Białostockiej
Od czwartku do soboty, w
hali sportowej przy Zespole
Szkół w Dąbrowie Białostockiej, trwała XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
w piłce ręcznej mężczyzn.
Brali w niej udział najlepsi
sportowcy ze szkół z poszczególnych województw: dolnośląskiego, mazowieckiego,
wielkopolskiego, pomorskiego, lubelskiego, śląskiego oraz
warmińsko-mazurskiego.
- Jest to jedna z najważniejszych imprez sportowych
związanych z piłką ręczną,
ponieważ mogliśmy obserwować najlepszych zawodników w kraju na meczach
finałowych - mówi Jarosław
Budnik, dyrektor Zespołu
Szkół w Dąbrowie Białostockiej.
Mirosław Tokajuk, organizator olimpiady w szkole
przyznał, że przygotowanie
tego wydarzenia było dużym wyzwaniem. Liczy też
na to, że mistrzostwa będą w
przyszłości rzutować na rozwój piłki ręcznej w naszym
regionie. Nie bez powodu
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Dąbrowa Białostocka została
wybrana na rozgrywki ogólnopolskie. To miasto jest stolicą piłki ręcznej w naszym
powiecie.
Zwycięstwo XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży przypadło drużynie
z Mazowsza. Piotr Rećko,
Starosta Sokólski, gratulował

zwycięzcom i podkreślał, że
ważnym elementem w uprawianiu sportu, jest wsparcie
bliskich, którzy są opoką dla
młodego pokolenia.
Podczas trwania czterodniowej olimpiady poczynaniom zawodników przyglądali się: Piotr Rećko, Starosta
Sokólski, Jerzy Białomyzy,

Wicestarosta Sokólski, Henryk Szczepański, Prezes
Polskiego Związku Piłki
Ręcznej, Paweł Skowroński,
prezes Podlaskiej Federacji
Sportu, Damian Drobik, Dyrektor Sportowy Polskiego
Związku Piłki Ręcznej, Jarosław Budnik, dyrektor ZS w
Dąbrowie Białostockiej, Mi-

rosław Tokajuk, organizator
imprezy, trenerzy zawodników, sędziowie oraz licznie
zgromadzeni kibice, którzy
w kluczowych momentach
podtrzymywali na duchu
rozgrywających olimpiadę.

opr. Mateusz Zalewski,
zdj. Elżbieta Rapiej
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Sport

Pogoda sprzyjała sportowej rywalizacji
- Jest to wydarzenie z 25-letnią tradycją. Biegi rozgrywały
się w różnych miejscach, początkowo z udziałem jedynie
szkół ponadpodstawowych.
Obecnie dla dzieci ze szkół
podstawowych jest to szansa

na eliminacje do wojewódzkich zawodów, a dla starszej
młodzieży są to zawody, w
których szkoły rywalizują o
prymat najlepszej w powiecie – mówił Stanisław Marchiel, prezes Powiatowego

Szkolnego Związku Sportowego w Sokółce.
Za nami XXV Powiatowe Biegi Przełajowe, które
odbyły się w lesie w pobliżu
miejscowości Szudziałowo.
Za organizacją zawodów stoi

Piotr Rećko, Starosta Sokólski, Tadeusz Tokarewicz, wójt
gminy Szudziałowo, Szkoła
Podstawowa w Szudziałowie,
Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy i Nadleśnictwo
Krynki.
Krzysztof Bach, nauczyciel
wychowania fizycznego w
Szkole Podstawowej w Szudziałowie, dziękował wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji wydarzenia,
którego celem jest przede
wszystkim
popularyzacja
biegania wśród dzieci i młodzieży z powiatu sokólskiego.
- Do zawodów zgłosiło się
wiele szkół. Chłopcy i dziewczęta rywalizowali na różnych dystansach i w różnych
rocznikach. Na najszybszych
czekały puchary, dyplomy i
medale, a najlepsza 15-tka ze

szkół podstawowych awansowała do półfinału wojewódzkiego, który odbędzie
się 2 kwietnia w Augustowie
– mówił Bach.
Po biegu na uczestników
czekał ciepły bigos, herbata
oraz słodkie przekąski, przygotowane na tę okazję przez
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce.
- Po ponad 2,5 letniej przerwie, spowodowanej pandemią Covid-u, miło było
patrzeć, jak młodzież rywalizuje w duchu fair play - zakończył Marchiel.
opr. Sylwia Matuk,
fot. Agnieszka Sarosiek
FB Powiat Sokólski

UKS Boxing Sokółka Mistrzem Województwa
- Widzieliśmy wiele emocji, zaangażowanie młodych
ludzi oraz wyszkolenie techniczne i dzięki temu mogliśmy oglądać dobre widowisko - mówił po walkach
Tomasz Potapczyk prezes
klubu UKS Boxing Sokółka.
W hali sportowej Liceum
Ogólnokształcącego w Sokółce odbyły się Mistrzostwa
Województwa Podlaskiego
w boksie. Brali w nich udział
zawodnicy z sześciu klubów:
UKS Boxing Sokółka, BKS
Tiger Łomża, KB Sztorm
Augustów, OSiR Suwałki,
Hetman Białystok, Cristal
Białystok oraz UKS Unia
Hajnówka.
W imprezie uczestniczyli
także Ryszard Dargiewicz,
honorowy Prezes Podlaskiego Okręgowego Związku
Bokserskiego, sędziowie, trenerzy klubów wojewódzkich,
zawodnicy mistrzostw oraz
licznie zgromadzeni mieszkańcy Sokółki.
Tego dnia triumfowali podopieczni sokólskiego klubu.
Zdominowali ring i zdobyli
1. miejsce w klasyfikacji drużynowej.
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- Podczas przygotowań do
zawodów trzeba pogodzić
szkołę, rodzinę oraz zajęcia z
boksu. Jeśli którąś z tych dziedzin zaniedbujemy, wówczas
ciężko osiągnąć pełen sukces
- podkreślał prezes sokólskiego klubu.
Naszym sportowcom to
wszystko wyszło świetnie.
Bokserzy jednak nie zamierzają poprzestać na tym sukcesie. Ledwo zeszli z ringu,
a już planują wystartować w

Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży oraz w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek.
- To wydarzenie było sprawdzianem, który dał nam
ogromną motywację na kolejne turnieje - podsumował
Potapczyk.
A oto lista Mistrzów Województwa Podlaskiego w
swoich kategoriach: Adrian
Babynko (Boxing Sokółka),
Filip Poźniak (Sztorm Au-

gustów), Przemysław Zwierzyński (Boxing Sokółka),
Przemysław Waraksa (OSiR
Suwałki), Sebastian Michalczuk (Hetman Białystok),
Piotr Kruczkowski (Boxing
Sokółka), Adam Witulski
(Boxing Sokółka), Maciej
Marchel (Niestowarzyszony), Mateusz Rzodkiewicz
(OSiR Suwałki), Norbert
Pużuk (Boxing Sokółka),
Patryk Struk (Hetman Biały-

stok), Szymon Jasionek (Tiger Łomża), Wiktoria Minkowska (Boxing Sokółka),
Oliwier Dmitruk (Boxing
Sokółka), Dawid Gejdel
(Boxing Sokółka), Wiktoria
Starońska (Unia Hajnówka),
Paweł Żarkowski (Boxing
Sokółka) oraz Krystian Potapczyk (Boxing Sokółka).
Zawodnikom gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!
Mateusz Zalewski
FB Powiat Sokólski
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Targi

Wrzuć na LUZ ;)

Wiosenne w Targi
w Szepietowie

Wyspiański
ze skwarkami

Rozpoczyna się sezon
ogrodniczy. Chcesz zadbać o
swój ogród po zimie i szukasz
unikalnych nasadzeń? Interesujesz się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi
w budownictwie wiejskim?
Przyjedź do Szepietowa na
Wiosenne Targi Ogrodnicze,
Podlaskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii i Budownictwa Wiejskiego. Na
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osoby, które odwiedzą 9-10
kwietnia tereny wystawowe
PODR Szepietowo czeka wiele atrakcji, m.in. degustacja
serów wytwarzanych w przetwórni PODR Szepietowo, pokaz królików rasowych i wiele
innych. Liczne atrakcje czekają także na dzieci
PODR Szepietowo

INFO Sokółka patronuje
przedsięwzięciu.

Jeśli jedziecie na wesele pociągiem, to nie nakładajcie
od razu garnituru. Po pierwsze, możecie go pobrudzić,
a po drugie, możecie zyskać
niechcianego rozmówcę.
– Ło, a co pan taki wystrojony, na wesele pan jedzie?
– spytał mnie obywatel w
wieku emerytalnym, kiedy
usiadłem przy oknie.
– Tak – odparłem niemrawo.
– O panie, na jakich to ja
imprezach byłem, dzisiejsza
młodzież nie umie się tak
bawić – kontynuował facet,
szarpiąc brodę i wąsy.
– To dobrze.
– Panie, jak się na niektórych wódka lała. Strumieniami. Hehe, dzisiaj to żołądków
nie mają. Ja to z kolegami to
mogłem pić na pusty żołądek, nie jeść nic przez następny dzień i iść
pracować. To jest
kondycja, a nie jakieś siłownie.
– Aha.
– Kiedyś z kumplami to zagryzaliśmy tylko szczypiorem i cebulą.
Nie ma lepszej za-

gryzki, powiadam panu. I
zdrowa do tego. Ja całe życie
na nic nie choruję – powiedział i zaniósł się kaszlem,
który wprawiłby gruźlika w
zakłopotanie.
– Szczypior jest zdrowy.
– Panie, kiedyś to nawet i
szczypioru nie musieliśmy.
Jak wódka była zła i gębę
wykręcała, to człek brał krzemień z ziemi, lizał i sobie
mógł dalej pić.
– Wprost niesamowite.
– Powiem panu, każdy trunek tak naprawdę najlepiej
bez jedzenie smakuje. Człowiek tylko psuje sobie smak
w ten sposób.
– Może i tak, nie znam się.
– A te wesela panie, to wie.
Pan… niby i samogonka się
zdarza, to to wszystkie wędliny takie jakieś sztuczne… Już
zdrowiej samą wódkę.
– No to dobrze, bo jadę na
wegańskie wesele.
– Wegańskie? – oburzył się
– Panie! A jak tam będzie alkohol? Czym niby zagryzać?
Trawą?
– Szczypiorem? – zaryzy-

kowałem. Chyba nawet mnie
nie usłyszał.
– Jak to, bez mięsa? Przecież
człowiek idzie się napić i co,
bez mięsa?
– Można i krzemień lizać…
– Panie, co tym młodym się
poprzewracało pod tymi głowami! Ta dzisiejsza młodzież
nie umie się bawić! O panie,
na jakich to ja imprezach byłem!
Miałem dość.
Wyjąłem z kieszeni marynarki Bazia, który udawał
garniturową chusteczkę i
przycisnąłem go do ucha.
– Przepraszam, muszę to
odebrać – powiedziałem, wychodząc z przedziału.
Mały kotek wybudzony
gwałtownie ze snu zaczął
mamlać mi ucho.
– Przestań – powiedziałem
i włożyłem go na miejsce –
Wytrzymaj jeszcze trochę, na
weselu się najesz.
– Abonent czasowo niedostępny – odparł piskliwie i
schował się w kieszeni.
Kamyk
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