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Hej, Ósmoklasisto :)
„Mała ojczyzna – wielka historia.
JÓZEF MARCINKIEWICZ –
matematyczny geniusz z Cimoszki,
ofiara zbrodni katyńskiej” / WYNIKI KONKURSU

Naród, który traci pamięć,
traci swoją tożsamość
„Hubaliki 2022”
Powiatowy Festiwal Pieśni
i Poezji Patriotycznej

Suzuki Boxing Night

„Jesteśmy z was dumni!”

20 kwietnia 2022 r.

Edukacja

Stypendyści Premiera RP z ZSZ w Sokółce
Krzysztof Bielawski z klasy IV i Maciej Mieleszko, kl.
III Technikum informatycznego, uczniowie sokólskiego
Zespołu Szkół Zawodowych
im. Elizy Orzeszkowej otrzymali stypendium Prezesa
Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego za bardzo
dobre wyniki w nauce.
Gratulujemy!

Szanowni Państwo,
W sporcie podstawowym celem jest sukces. Bez spójności
w wykonywaniu zadań trudno go osiągnąć. Ważny jest każdy
element: motywacja, technika, trenerzy, infrastruktura treningowa. Tę ostatnią zapewnia Powiat Sokólski, umożliwiając uprawianie sportu całemu przekrojowi społeczeństwa. Ale
szczególnie mocno staramy się wspierać rozwój sportowego
ducha wśród młodych ludzi, nierzadko przyszłych mistrzów.
O ich motywację i technikę dbają nasi trenerzy. Efekty tej
pracy zauważalne są na krajowej arenie sportowej, co powoduje, że kolejne, ważne wydarzenia organizowane są właśnie
u nas. Za nami mecze piłki ręcznej rozegrane w Dąbrowie Białostockiej w ramach XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych i gala Suzuki Boxing Night 14
połączona z Memoriałem im. Feliksa Stamma, która po raz
pierwszy od wielu lat zorganizowana została poza Warszawą. Bardzo się cieszę, że możemy gościć w naszym powiecie
młodych sportowców z całego kraju i zza granicy. I że słyszymy pochwały i gratulacje za organizację i atmosferę. To motywacja również dla nas, jako Powiatu Sokólskiego, do podejmowania kolejnych działań i szukania nowych wyzwań.
Starosta Sokólski
Piotr Rećko

Prawie 150 stypendiów
wręczył 13 kwietnia Piotr
Rećko, Starosta Sokólski w
ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,
dla
których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski”
(XXXIV edycja), za osiągnię-
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tekst na podst.: Sylwester Pakuła,
ZSZ w Sokółce
Fb Powiat Sokólski

KS „Lew” Krynki ze złotym medalem
Klub Sportowy „Lew”
Krynki reprezentował Województwo Podlaskie na XII
Halowych
Mistrzostwach
Polski Młodzików w Łucznictwie. W Mistrzostwach
2 i 3 III w Krośniewicach
pod Łodzią wzięło udział 104
łuczników młodzików i 125
łuczniczek.
Zawodnicy - Jaromir Gałka, Sławomir Gałka i Hubert Pilcicki zajęli 1. miejsce
w klasyfikacji zespołowej
w konkurencji łuki bloczkowe, a indywidualnie uplasowali się na miejscach:
4. - Hubert, 5. - Jaromir i 6. Sławomir.

Na podst. KS „Lew” Krynki opr. E. Rapiej, Fb Powiat Sokólski

Edukacja

„Jesteśmy z was dumni!”
Stypendia Starosty Sokólskiego trafiły do 148 uczniów

cia naukowe, sportowe i artystyczne. Najwięcej, bo aż 55,
trafiło do uczniów Zespołu
Szkół w Sokółce - gospodarza
uroczystości.

- Tegoroczni stypendyści to
cudowni ludzie, wśród nich
znaleźli się przedstawiciele
Studio Poezja, wybitni sportowcy, uczniowie wygrywa-

jący ogólnopolskie konkursy.
To młodzi ludzie, aktywni na
różnych płaszczyznach. Jesteśmy z was dumni – akcentował Starosta.

W uroczystości wzięli także udział: Daniel Supronik,
dyrektor Wydziału Finansowego, Anna Marta Aniśkiewicz, dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych i dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz
uczniowie.
oprac. i fot. Agnieszka Backiel
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KONKURS

Mała ojczyzna – wielka historia. JÓZEF MARCINKIEWICZ
Matematyczny geniusz z Cimoszki (gm. Janów), ofiara zbrodni katyńskiej
geniusza znalazła się niczym ikona popkultury na
koszulkach i materiałach
promocyjnych. Tu kłaniamy się autorce grafiki Annie Jakoniuk RysowAnki.

POMYSŁ
Domknęliśmy
pierwszy Powiatowy konkurs
literacko-plastyczny ph.
„Mała ojczyzna – wielka
historia. JÓZEF MARCINKIEWICZ – matematyczny geniusz z Cimoszki,
ofiara zbrodni katyńskiej”.
Mamy plan, aby sylwetkę
Marcinkiewicza przywrócić do lokalnej, ale i szerszej zbiorowości. Format
jego osoby i dokonania
absolutnie na to zasługują.
Najbardziej zależało nam
na trafieniu z przekazem
do młodzieży – stąd też pomysł Piotra Rećko, Starosty
Sokólskiego by sylwetka

SYLWETKA BOHATERA
Józef
Marcinkiewicz,
przypomnijmy, to wybitny
matematyk i filozof okresu
międzywojennego, porucznik rezerwy piechoty WP,
patriota oddany ojczyźnie,
urodzony 1910 roku w Cimoszce. Gdyby nie poczucie
obowiązku wobec ojczyzny
w październiku 1939 r. objąłby katedrę profesorską na
Uniwersytecie Poznańskim.
W historii nauki polskiej nie
było dotąd tak błyskotliwej

i błyskawicznej kariery naukowej. Historia obeszła się
z nim straszliwie, niejako
doznał „podwójnej śmierci”, fizycznej z rąk sowieckich katów w Charkowie
w 1940 r i naukowej - jego
nazwisko i dokonania dla
matematyki polskiej podlegały do lat 90. cenzurze
ze względów politycznych.
KONKURS
Na konkurs literacko-plastyczny napłynęło ogółem 60 prac, w tym aż 30
ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego.
Komisja oceniająca miała
miejscami kłopot, niektóre
prace były bardzo wysoko
pod względem technicznym, ale niestety rozmijały z tematem. Wśród nich
znalazły się realizacje z konceptem i takie zostały ocenione najwyżej. Zachwyciły
nas prace literackie i ich
poziom. Pozostajemy pod
wrażaniem efektów wysiłku, jaki został włożony
przez uczniów i opiekunów z sokólskiego SOSW.
Planowana jest indywidualna wystawa w placówce.

Nagrody konkursowe nie
bez kozery, zostały wręczone 13 kwietnia w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zanim laureaci zostali
uhonorowani ciekawie sylwetkę Marcinkiewcza naszkicował w swojej prelekcji Paweł Niziołek historyk
z Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku,
autor książki pt. „Płacąc za
wolność. Wojenne losy rodziny Marcinkiewiczów”.

Julita Łuksza

Bohater Małej Ojczyzny

Dziękujemy
serdecznie uczniom za udział,
a nauczycielom za opiekę
i wsparcie merytoryczne.
Gratulujemy nagrodzonym!
Młodzieży, życzymy ażeby Józef Marcinkiewicz był
inspiracją i swoistym wzorem w drodze do realizacji
własnych pasji i talentów,
a także przykładem odwagi
w kroczeniu własną drogą.
Tekst: Aneta Tumiel
fot. Agnieszka Backiel

Organizacja Konkursu:
Wydział Promocji
Wydział Spraw Społecznych
Starostwo Powiatowe w Sokółce
Patronat:
Starosta Sokólski Piotra Rećko

Prace finalistów do obejrzenia na:
www.sokolka-powiat.pl/blog/mala-ojczyzna-wielka-historia-jozef-marcinkiewicz-konkurs-rozstrzygniety-2/
WYNIKI - KATEGORIA PLASTYCZNA: 1. Emilia Klej – kl. IIIG ZS w Sokółce, (rys. ołówkiem); 2. Kornelia Sobolewska – kl. IIIH ZS w Sokółce, 3. Anastazja Wołoszyna - kl. IB ZS
w Sokółce; WYRÓŻNIENIE: Emilia Anna Świerżewska – kl. IA ZS w Sokółce, Gabriela Kuklik - kl. III ZSR w Sokółce, Kamila Supronik – kl. IA ZS w Sokółce, Gabriela Krawel - kl. III
ZSR w Sokółce, Agata Zdanewicz kl. IIB ZSCKR w Janowie, Ewa Górska - kl. ID ZS w Sokółce, Martyna Waszczeniuk – kl. IIIH ZS w Sokółce; KATEGORIA LITERACKA: 1. Magdalena Chociej, kl. IIIE ZS w Sokółce „Józef Marcinkiewicz ...”, 2. Julita Łuksza – kl. III ZSR w Sokółce - wiersz pt. „Bohater Małej Ojczyzny” (treść wyżej), 3. Jowita Ochrymiuk kl. IIIF
ZS w Sokółce – „Oddany przyjaciel…”, 3. Paulina Doroszko kl. IIA ZS w Sokółce – wiersz pt. „Przyjaźń”; SOSW, KATEGORIA PLASTYCZNA: 1. Kasia Andrukiewicz I PDP SOSW
opiek. K. Dylewska, (rys. wyżej) 2. Agnieszka Kolendo III SPL SOSW opiek. E. Kondrat, 3. Gabriela Radziwon IIB SOSW opiek. K. Zalewska; WYRÓŻNIENIE: Izabela Kowejsza kl.
VIII SPU SOSW opiek. B. Mozolewska; Karol Skobel – kl. III SPL SOSW opiek. E. Kondrat; Karolina Szkiłądź - kl. VIII SPU SOSW opiek. B. Mozolewska; KATEGORIA LITERACKA:
1. Agnieszka Mucuś kl. IIB SOSW opiek. K. Zalewska – „Pamiętnik nastolatki” / 1. Wiktoria Smarżewska - kl. IIB SOSW opiek. K. Zalewska „Pamiętnik Ireny”; 2. Gabriela Radziwon
– kl. IIB SOSW opiek. K. Zalewska – List do przyjaciółki; 3. Mateusz Gilewski – kl. IIB SOSW opiek. K. Zalewska – Relacja w „Wieściach z SOSW”
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Wydarzyło się...

SUCHODOLINA /gm. Dąbrowa Białostocka/
Zanim powstała wieś Suchodolina, funkcjonowały tu
grunta nadawane w dożywocie różnym osobom. Od czasów Tyzenhauza dwór stał
się centrum klucza suchodolińskiego. Zachował się
dokument z czasów przedtyzenhauzowskich kiedy to
grunta suchodolińskie w 1.
połowie XVIII wieku należały do Kiernożyckich. Wydaje się, że grunta te nie były
wówczas zasiedlone bowiem
w 1744 roku spis parafialny
nie wymieniał Suchodoliny.
Dwór Suchodolina powstał
zatem w 2. połowie XVIII
wieku, a może dopiero za
czasów Antoniego Tyzenhauza, grunta dożywotnickie Kiernożyckich zostały
do niego wcielone.
August III z Bożej Łaski
król Polski
Oznajmujemy tym listem
przywilejem naszym, komu o
tym wiedzieć należy; Iż przełożono Nam jest przez Panów
Rad Naszych imieniem uro-

jednej litewskiej, hiberny alias
chleba zimowego na Gwardię Naszą Nadworną z tych
wszystkich włók tynfów 27, do
tego tynfów 2 czopowego, szelężnego złotych 10. Polesnego
po groszy 20 z włóki zachowujemy (…) Dan w Warszawie
dnia IX Miesiąca Grudnia
Roku Pańskiego MDCCXLVI.
Panowania Naszego XVI
roku. Augustus Rex.
Fot. A. Gaweł 2010.

dzonego Tadeusza i Wiktora
Kiernozickich
(Kiernożyckich) braci, niegdy urodzonego Nikodema Kiernożyckiego,
podstolego łukowskiego i Zofii
z Zulińskich (Żulińskich) małżonków synów, abyśmy onych
przy prawie i przywileju, od
nas urodzonej Zofii Kiernożyckiej, podstoliny łukowskiej
matce, na grunta Suchodolińskie nazwane w ekonomii naszej grodzieńskiej, Leśnictwie
Nowodworskim leżące, włók
41 w sobie zawierające, osobliwym przywilejem naszym
one nadane służącym, zacho-

wać i konferować raczyli. Jakoż niniejszym listem przywilejem naszym przerzeczonych
urodzonych Kiernożyckich
braci przy tymże prawie i posesji dożywotniej z tym jednak
obowiązkiem, aby pomienioną Zofię Kiernożycką, matkę
swoją w ciężkich paroksyzmach zdrowia zostającą, w
uczciwości mając do śmierci
prowidowali i dochowali, zachowujemy i konferujemy z
płaceniem czynszu do skarbu
naszego należącego jako to z
każdej włóki do dworu naszego kamieńskiego po kopie

W latach zarządu Antoniego Tyzenhauza ekonomiami
królewskimi
(1765-1780)
dworowi w Suchodolinie
podporządkowane
były
wsie: Sadowo, Bity Kamień,
Wiązówka, Brzozowa, Kruhła. Oprócz gospodarzy
opłacających czynsz i odrabiających pańszczyznę inwentarz wymieniał bośniaków opłacających podatek.
Opisywano też karczmy
brzozowską, kruhlańską, łozowską, sadowską, i suchodolińską. Klucz Suchodolina
w końcu XVIII wieku został
wydzierżawiony słynnemu

poecie Franciszkowi Karpińskiemu, autorowi m.in.
kolędy „Bóg się rodzi”.
Z czasem poprzez parcelacje i nadawanie ziem włościanom grunta dworskie
przechodziły we władanie
chłopów i z folwarku zaczęła powstawać wieś. Jeszcze
tablica statystyczna posiadłości ziemskich byłego obwodu białostockiego z pism
urzędowych ułożona w roku
1853 odnotowywała Suchodolińskie Bośniaki 2 dymy,
5 kobiet i 6 mężczyzn. Zaś
już w 1866 roku w Suchodolinie odnotowano 12 domów. W 1890 roku istniała
już wyraźnie wieś Suchodolina, która posiadała 229
dziesięcin ziemi. Tuż przed I
wojną światową we wsi było
22 domy, a w latach 30. XX
wieku 24 dymy.

źródło: Fb G. Ryżewski

GRZEGORZ RYŻEWSKI
Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa

Rocznica

Sowieci w Katyniu 82 lata temu mordowali tak, jak dziś Rosjanie w Buczy
- Obecnie na Ukrainie rosyjscy oprawcy w sposób
identyczny mordują ludność
ukraińską, tak jak to czyniono z polską inteligencją w
1940 roku w Katyniu, Charkowie, Miednoje. Wiążą z
tyłu ręce, kneblują usta, strzelają w tył głowy. Sowiecki, a
dziś rosyjski, sposób mordowania nie zmienił się - mówił
Piotr Horsztyński, mjr Straży Granicznej 13 kwietnia w

Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
W Sokółce uroczystość zaczęła się mszą św. w kolegiacie św. Antoniego Padewskiego. Po mszy wierni przeszli na
cmentarz parafialny.
- Do dziś ustalona jest lista
ponad 36 osób pochodzących
z sokółszczyzny zamordowanych w Katyniu, w Miednoje,
Kuropatach. Istnieje jeszcze
lista białoruska, do tej pory

skrywana przez tamtejsze
władze, na której również
widnieje kilka tysięcy nazwisk – kontynuował w major.
Na tej liście są między innymi: Józef Marcinkiewicz
porucznik, znany matematyk
z Cimoszki, kierownicy szkół
podstawowych: w Sokółce
por. Roman Pawłowski, w
Krynkach por. Franciszek Petelczyc, w Szudziałowie por.

Tadeusz Borzuchowski oraz
właściciel majątku w Łosośnie, mjr Stanisław Bilmin.
– Wśród mordowanej inteligencji znaleźli się również
księża, którzy nieśli to, co jest
najważniejsze dla człowieka
zniewolonego, nie tylko modlitwę ale i ukojenie dla duszy
– mówił Krzysztof Promiński z Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich.
W 1940 r. sowieckie władze
podjęły decyzję o likwidacji
obozów jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W wyniku ludobójstwa
dokonanego wówczas przez
funkcjonariuszy NKWD zginęło blisko 22 tys. obywateli
II Rzeczypospolitej.
Dzień
Pamięci
Ofiar
Zbrodni Katyńskiej został
ustanowiony uchwałą Sej-

mu RP w 2007 r. Przypada
w rocznicę opublikowania
przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w ZSRR
masowych grobów oficerów
WP zamordowanych przez
sowieckie organy bezpieczeństwa w 1940 r.
W uroczystościach uczestniczyli także: Krzysztof Krasiński, Przewodniczący Rady
Powiatu Sokólskiego, Tomasz
Tolko, Dyrektor Wydziału
Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Sokółce,
Daniel Supronik, Dyrektor
Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego, Anetta
Zubrzycka, Dyrektor Zespołu
Szkół w Sokółce, Dariusz Żołądkowski, Dyrektor Zespołu
Szkół Rolniczych w Sokółce
oraz Zbigniew Dębko, Dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego.
Opr. E. Rapiej, Fb Powiat Sokólski
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Społeczeństwo

Łączy pasję fotografowania z zamiłowaniem do straży pożarnej

Konrad Maliszewski ma 13 lat. Od dziesięciu jego pasją
jest straż pożarna.
Konrad jest uczniem VII
klasy Szkoły Podstawowej w
Szudziałowie. Chłopak prowadzi aktywny tryb życia,
uprawia sporty, ćwiczy. Jak
sam o sobie mówi, wszędzie
jest go pełno - najwięcej przy
strażakach.
- Początkowo myśleliśmy,
że to jedynie fascynacja,
jaką przejawiają mali chłopcy, którzy chcą w przyszłości zostać strażakiem, policjantem czy żołnierzem. W
przypadku Konrada ta pasja
nie ustąpiła, a wręcz stale
się pogłębiała - wspomina
Jowita Maliszewska, mama
Konrada.
Jak to się zaczęło...
Rodzina
Maliszewskich
ma sąsiada, który często zajmował się myciem wozów
strażackich, sprzątaniem w
garażu jednostki czy majstrowaniem przy sprzętach.
A że remiza OSP znajduje się
naprzeciwko szkoły, to Konrad zawsze do niej wchodził,

gdy widział jakieś poruszenie. Potem, z zabawy samochodzikami strażackimi i
oglądania olbrzymiej ilości
bajek i filmów związanych z
pożarnictwem, młody chłopak wskoczył na wyższy pułap pasji i wstąpił w szeregi
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szudziałowie.
- Przygoda z OSP zaczęła się
kilka dobrych lat temu. Mój
bliski kolega wstąpił w szeregi Państwowej Straży Pożarnej i tym samym zaczął mnie
wprowadzać jeszcze bardziej
w świat pożarnictwa. Przekazywał wiele istotnych i
mądrych rad i tym samym
zachęcał do pomocy – przypomina Konrad.
Młody człowiek w akcjach ratowniczych jeszcze
nie uczestniczy z uwagi na
swój wiek, ale jest obecny na
wszystkich świętach czy festynach z udziałem jednostki
pożarniczej z Szudziałowa.
Każdy kontakt ze strażakami

Wiki jedzie na turnus...

Aż trzy dni trwał w sokólskim Przedszkolu nr 5 kiermasz na rzecz rehabilitacji
rodzeństwa Wiktorii i Szymona Kulfanów. Przedszkolny hol spowijał aromat domowych wypieków, ręcznie
robione ozdoby wielkanocne kusiły odwiedzających,
wśród których przeważa-
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ła społeczność „Piąteczki”.
Choć, to nie TE święta - magia zadziałała - udało się zebrać 5 700,50 zł!
- Serdecznie dziękujemy
rodzicom za hojność, przepyszne wypieki, otwarte serca. Wszystkim pracownikom
przedszkola za wsparcie,
przepiękne kartki, upieczone
i zakupione ciasta oraz wykonane ozdoby i palmy. Pani
Dyrektor za wsparcie i zgodę
na przeprowadzenie kiermaszu. Rodzicom i dzieciom
za palmy wykonane z serca.
Wszystkim, którzy do nas
przyszli, żeby wesprzeć zbiórkę. Dziękujemy Klubowi Wolontariusza „Voluntary Five”,
a zwłaszcza Edycie, Justynie,
Agnieszce, Tamarze i Magdzie
- czytamy na profilu Fb organizatorki Lucyny Śliżewskiej.
AT, fot. Fb L. Śliżewska

sprawia mu ogromną satysfakcję.
- Kiedy tylko słyszy syrenę,
ubiera się i biegnie do remizy. Kiedyś spędził w niej kilka
godzin pilnując wszystkiego,
ponieważ zepsuł się zamek
w drzwiach i wyjeżdżający
strażacy nie mieli jak ich zamknąć. Miejscowi ochotnicy
darzą go zaufaniem – z dumą
przyznaje pani Jowita.
Pasja się rozwija
Konrad na początku roku
zaczął zajmować się też fotografią. Zaznacza, że na razie
jest to jedynie dokumentowanie sprzętów będących na
wyposażeniu OSP z powiatu
sokólskiego.
Młodzieniec stworzył na
portalu społecznościowym
własną stronę o nazwie Fotografia Ratownicza - Konrad Maliszewski, na której
pokazuje efekty swoich działań. Robi to, aby uzmysłowić
młodym ludziom, że pomaganie jest fajne. Ma nadzie-

ję, że poprzez swoje działania zachęci również innych
do wstępowania w szeregi
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Pasję Konrada wspiera jego
mama. To ona pomaga mu
w pisaniu maili do jednostek pożarniczych z prośbą
o zgodę na sfotografowanie
wyposażenia. A kiedy już
przychodzi pozytywna odpowiedź, wiezie syna w określone miejsce.
- Dzięki mamie mogę nadal
się rozwijać – przyznał z entuzjazmem.
Trzynastolatek
zdradził,
że załoga OSP Szudziałowo
ma w planach utworzenie
Młodzieżowej Drużyny Po-

żarniczej. Warunkiem jest
zebranie określonej liczby
chętnych i zdobycie funduszy na ten cel. Na razie organizowane są często konkursy
wiedzy o pożarnictwie, aby
wprowadzić młodzież w tajniki zagadnienia.
Plany
Nasz młody bohater po
podstawówce planuje kontynuować naukę w szkole
mundurowej o profilu straży pożarnej w Białymstoku.
A my mu życzymy rozwijania
pasji i osiągania sukcesów
w tym, co robi!
opr. Sylwia Matuk,
fot. archiw. K Maliszewskieg
Fb Powiat Sokólski

Zadbaliśmy o seniorów!

Trwa projekt pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu
Sokólskiego – pełnoprawni
członkowie społeczności lokalnej”.
Grupa, do której jest on
skierowany, to osoby nieaktywne zawodowo w wieku
60+, mieszkające w obrębie

5 gmin (Sokółka, Szudziałowo, Sidra, Kuźnica, Krynki),
które swoim działaniem obejmuje LGD Szlak Tatarski.
W projekcie uczestniczą
34 osoby, w tym 10 z niepełnosprawnością.
Zajęcia projektowe odbywają się w Klubie „Senior+” w

Sokółce. W programie są także wyjazdy edukacyjno-integracyjne. Jednak głównym
założeniem są różnorodne
warsztaty m.in. rękodzielnicze, kulinarne, plastyczne, rekreacyjne i ruchowe.
W planach są zajęcia taneczne, teatralne, muzyczne, spotkania ze specjalistami, także
pielęgniarkami i lekarzami.
W ramach projektu został
zakupiony sprzęt rehabilitacyjny i usprawniający, z którego wszyscy chętnie korzystają (bieżnie, orbitrek, fotele
masujące oraz łóżka rehabilitacyjne).
Wartość projektu to 372 750
zł, dofinansowanie z RPO
Województwa Podlaskiego 328 026 zł.
Opr. Patrycja A. Zalewska
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Wydarzenie

Suzuki Boxing Night w Sokółce
dził Grzegorz Nowaczek,
prezes zarządu PZB.
Co prawda, to nie pierwsze
takie wydarzenie w Sokółce,

temu, co robi, całe serce, jak
ja kiedyś – zauważył Ryszard
Dargiewicz, były trener i
prezes boksu w województwie podlaskim.

Suzuki Boxing Night, perełka Polskiego Związku Bokserskiego odbyła się w Sokółce
Wojciechowi Bartnikowi,
trenerowi kadry narodowej,
Sokółka do tej pory kojarzyła się z cudem eucharystycznym. W trakcie organizacji
Suzuki Boxing Night odkrył
też inne, mocne jej strony.
- Szczególnie bardzo zaskoczyła mnie otwartość i przyjazne nastawienie ludzi, poziom lokalnych sportowców,
trenera. No i publiczność,
która nie zawiodła - mówił
po gali.
Za nami wielkie, zorganizowane na najwyższym poziomie, święto pięściarskie, które po raz pierwszy w historii
odbyło się w Sokółce. Hala
sportowa przy miejscowym
Zespole Szkół zamieniła się
w arenę, na której w 14. odsłonie Suzuki Boxing Night
zmierzyli się pięściarze i
pięściarki z Polski i z Europy. Wydarzenie było połączone z Memoriałem Feliksa
Stamma, najwybitniejszego
szkoleniowca w historii polskiego boksu olimpijskiego. W jego trakcie stoczono
siedemnaście walk w boksie
olimpijskim mężczyzn i kobiet, pomiędzy reprezentantami Polski, Węgier, Włoch,
Czech i Litwy. Czternaście z
nich można było śledzić na
żywo w TVP Sport. Dla za-
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wodników reprezentujących
biało-czerwone barwy był
to ważny sprawdzian przed
Mistrzostwami Świata kobiet
w Stambule i Mistrzostwami
Europy mężczyzn w Erywaniu.
- Spotykamy się na kultowej
i bardzo ważnej imprezie w
branży bokserskiej. Pierwszy
raz od lat Memoriał Feliksa
Stamma opuścił mury Warszawy i województwa mazowieckiego. Jest to wartość
i ogromne wyróżnienie dla
Powiatu Sokólskiego – mówił Piotr Rećko, Starosta
Sokólski.
Dodał, że tego wydarzenia
nie zorganizowano by u nas,
gdyby nie bokserzy z lokalnego klubu UKS Boxing Sokółka. Bo to właśnie ich zacięcie
i pasja dostrzegane przez
środowiska pięściarskie na
arenie krajowej.
- Chcemy, żeby nasi sportowcy mieli możliwość stykania się z najlepszymi, nie
tylko z Polski, ale i z Europy.
Takie inicjatywy są promocją i jednocześnie szansą dla
młodych ludzi na zakochanie
się w tym sporcie. Będziemy
zabiegali o organizację kolejnych – podkreślał Starosta
Sokólski.

Jego słowa nie były na wyrost. Potwierdzali je przedstawiciele władz Polskiego Związku Bokserskiego.
Przyznali, że wybór miejsca
organizacji gali nie był przypadkowy. I że jednym z głównych powodów selekcji była
lokalizacja klubu bokserskiego, pod kierownictwem
Tomasza Potapczyka, który
skupia sportowców między
innymi z Sokółki.
- Chcemy promować każdy
region w Polsce, tym razem
wybraliśmy to miasto, właśnie ze względu na świetnie
prosperujący tu klub - zdra-

odbyło się tu już ich wiele i to
na wysokim poziomie, ale nigdy z relacją na żywo w telewizji publicznej. Tomasz Potapczyk przyznał, że było to
olbrzymie wyzwanie i zarazem mobilizacja do ciężkiej
pracy. To wszystko zaprocentowało.
Organizatorzy
bardzo chwalili współpracę z
nim i jego zaangażowanie w
krzewienie ducha sportowego wśród sokółczan.
- To, że w Sokółce tak prężnie rozwija się pięściarstwo,
jest ogromną zasługą władz
lokalnych i przede wszystkim
Tomka Potapczyka. Jestem z
niego bardzo dumny. Oddał

Pamiętali
o walczącej Ukrainie

Całe wydarzenie, zorganizowano na bardzo wysokim
poziomie, a wrażenia związane z walkami były ogromne,
co podkreślali goście. Jednak
gala dostarczyła też innych
emocji niż tylko związanych
z rywalizacją sportową. Organizatorzy i uczestnicy podkreślali mocno solidarność z
walczącą z bestialskim okupantem Ukrainą. Ukraińcy
zresztą byli wśród mierzących się na ringu. Scenografie
na hali miały niebiesko-żółte
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barwy i napisy po angielsku
„stop wojnie”.
- Szczególnie mocno poruszyło mnie zachowanie
zawodnika z Ukrainy, który
pojawił się z wymalowanym
na piersi sercem w barwach
narodowych i napisem „Stop
The War”, zrobionym na
przedramionach. Myślę, że
wygraną walkę dedykował
właśnie swojej ojczyźnie –
mówiła Wiesława Burnos,
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Pojedynki

W pojedynkach obejrzeliśmy walki: 54 kg Piotr
Kruczkowski (Boxing Sokółka) - Patryk Rzekos (Tiger
Łomża), 57 kg Dawid Litke
(Polska) – Jan Krocil (Czechy), 66 kg Fabian Urbański (Polska) – Oleg Gichva
(Ukraina); Transmitowane
na żywo: 54 kg Krystian Potapczyk (Boxing Sokółka)
- Franciszek Hołub (OSiR
Suwałki), 52 kg Wiktoria Rogalińska (Polska) - Martina
La Piana (Włochy), 60 kg
Sandra Kruk (Polska) - Ana
Starovoitova (Litwa), 66 kg
Aneta Rygielska (Polska) Austeja Auciute (Litwa), 75
kg Elżbieta Wójcik (Polska) Agata Kaczmarska (Polska),
57 kg Pawel Brach (Polska)
– Gabor Virban (Węgry), 67
kg Damian Durkacz (Polska)
– Laimonas Raibikis (Litwa),
75 kg Bartosz Gołębiewski
(Polska) – Gergo Provics
(Węgry), 80 kg Mateusz Goiński (Polska) – Peter Homen (Węgry), 86 kg Tomasz
Niedźwiecki (Polska) – Gelmius Adomkevisius (Litwa),
92 kg Mateusz Bereźnicki
(Polska) – Filip Holis (Czechy), 92 kg Jakub Straszewski
(Polska) – Tomas Olberkis
(Litwa), +92 kg Oskar Kopera (Polska) – Jonas Jazevicius
(Litwa), +92 kg Oskar Safaryan (Polska) – Algirdis Baniulis (Litwa).

Emocje na żywo

Walką otwierającą transmisję na żywo był pojedynek Krystiana Potapczyka
z UKS Boxing Sokółka z
Franciszkiem Hołubem z
OSiR Suwałki. Trener sokólskiego klubu, a zarazem tata
Krystiana, przyznał, że zasta-
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nawiali się z żoną nad odwołaniem tej walki z powodu
niedyspozycji syna, ale ostatecznie on sam zdecydował,
że chce zaboksować. Była to
ciężka, wyrównana walka.
- Wygrałem, ale nie jestem
zadowolony. Przez ponad tydzień byłem chory, nie było
mnie w szkole, opuszczałem
treningi, dlatego nie miałem
tak dobrej kondycji, jak powinienem – podsumował
Krystian.
Na ringu emocje dostarczały też panie. Po raz kolejny
spotkały się rywalizujące w
kadrze narodowej w kategorii
do 75 kg Agata Kaczmarska i
Elżbieta Wójcik. Zwyciężyła
pierwsza zawodniczka. W
walkach z zagranicznymi rywalkami górą były również
Wiktoria Rogalińska, Sandra
Kruk i Aneta Rygielska.
Kaczmarska stwierdziła, że
ma przed sobą coraz wyższe
poprzeczki, co jest dla niej
motywacją do jeszcze cięższej pracy.
- Moja przeciwniczka jest
bardzo dobra technicznie,
czego jej nigdy nie zabiorę,
jednak wytrzymałościowo to
ja zawsze byłam uparta, jak to
dziewczyna z małej miejscowości - dodała.
Tomasz Dylak, trener kadry seniorek nie krył dumy
ze swoich zawodniczek.
- Każda impreza bokserska pomaga dziewczynom
przyzwyczaić się do stresu, a
jednocześnie jest promocją
boksu i ich samych – podsumował.
Niedzielna gala w Sokółce
była organizowana we współpracy z Polskim Związkiem
Bokserskim i Suzuki Motor
Poland, Powiatem Sokólskim
i Województwem Podlaskim,
Biznes Lubelskie, Polskie
Przetwory, Wagas Ubezpieczenia.
Suzuki Motor Poland od
wielu lat promuje aktywny
styl życia i angażuje się w
polski sport. Sponsoruje polski boks olimpijski, reprezentację koszykówki, Energa
Basket Ligę, Suzuki 1 Ligę
Mężczyzn,
reprezentację
szczypiornistów oraz PGNiG
Superligę i PGNiG Superligę
Kobiet.
opr. Sylwia Matuk,
fot. Patrycja A. Zalewska,

Kultura

Wystawa w sokólskiej Bibliotece

W godzinach pracy sokólskiej Biblioteki Publicznej do końca kwietnia możemy obejrzeć wystawę akwareli autorstwa
Urszuli Kojty.
Jest to jedna z ulubionych technik autorki, ponieważ jest bardzo
nieprzewidywalna. Plamy barwne układają się w realne obrazy, lecz obraz nadal jest niedopowiedziany i ekspresyjny. Widoki
na obrazach w większości są inspirowane własnymi zdjęciami
analogowymi. Opowiadają o codzienności i zwykłych miłych
chwilach.
Czytamy w nadesłanej w korespondencji.
OŚA-V.6740.7.1.2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z 11 kwietnia 2022 r.
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 oraz art. 11c
– ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz.
176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.
U. 2021r., poz. 735 z późn. zm.) Starosta Sokólski
informuje, że w dniu 11 kwietnia 2022r. na wniosek Wójta Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia P. P. 1,
16-123 Kuźnica z dnia 15 marca 2022r. decyzją
nr 1/22, znak OŚA-V.6740.7.1.2022 zezwolił na
realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 103678B ul.
Polna w miejscowości Kuźnica” z jednoczesnym
zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej dotyczy następujących nieruchomości:
Działki objęte inwestycją:
1. Gmina Kuźnica – jednostka ewidencyjna
201105_2 Kuźnica:
• Obręb 0015 Kuźnica, działki o nr ewidencyjnym: 729, 746, 752, 731, 761, 740, 114;
Działki po podziale (pogrubione numery)
przeznaczone pod inwestycję:
1. Gmina Kuźnica - jednostka ewidencyjna
201105_2 gmina Kuźnica:
• Obręb 0015 Kuźnica, działki o nr ewidencyjnych: 747/1 (z podziału działki 747), 748/1 (z
podziału działki 748), 751/1, 751/2 (z podziału
działki 751), 749/1 (z podziału działki 749), 750/1
(z podziału działki 750), 753/1 (z podziału działki 753), 734/1 (z podziału działki 734), 736/1 (z
podziału działki 736), 737/1 (z podziału działki
737), 738/1 (z podziału działki 738), 739/7 (z
podziału działki 739/4), 741/7 (z podziału działki 741/4), 742/1, 742/2 (z podziału działki 742),
745/1 (z podziału działki 745), 122/1, 122/2 (z
podziału działki 122), 762/3 (z podziału działki
762/3), 111/4 (z podziału działki 111/3), 759/1 (z
podziału działki 759), 760/1 (z podziału działki
760) oraz działka o nr ewidencyjnym 743 przewidziana do włączenia w całości w pas drogowy
drogi gminnej Nr 103678B.
Działka do czasowego zajęcia:
1. Gmina Kuźnica – jednostka ewidencyjna
201105_2 gmina Kuźnica:
• w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi gminnej w km 0+000 z drogą powiatową Nr
1265B ul. Nowodzielska:
• Obręb 0015 Kuźnica, działka o nr ewidencyjnym: 776;

Działki powstałe z podziału (pogrubione numery), planowane do przejęcia pod drogę, stają się
własnością Gminy Kuźnica 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.
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 w Kuźnicy, w Biuletynie Informacji
Publicznej tych urzędów, które nastąpi w dniu 11
kwietnia 2022r., a także w prasie lokalnej.
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Hej, Ósmoklasisto :)
Zespół Szkół w Suchowoli

ZS CKR w Janowie

Technikum 8. w województwie

Nowością - internat!

„Perspektywy”
Technikum w Suchowoli w
prestiżowym rankingu „Perspektywy 2022” zostało sklasyfikowane na 8. miejscu, z
kolei Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli znalazło
się na miejscu 45. wśród najlepszych szkół w województwie podlaskim.
Programy
W szkole realizowane są
programy „Szkoła Myślenia
Pozytywnego – 2.0”, „Szkoła
Odpowiedzialna Cyfrowo” i
„Mediacje w Szkole”.
Atuty
- wysoka jakość kształcenia;
- wysoka zdawalność matur
oraz egzaminów zawodowych;
- osiągnięcia w konkursach
przedmiotowych oraz zawodach sportowych;
- najlepsza w Polsce Młodzieżowa Orkiestra Dęta;
- duży wachlarz zajęć pozalekcyjnych (orkiestra dęta,
mażoretki i tamburmajorki,
sekcja lekkiej atletyki, tenis
stołowy, drużyna ratownicza
PCK, wolontariat);
- szkoła organizuje kursy
jazdy ciągnikiem;
- w ramach projektów z
EFS szkoła planuje nabór w
2022 roku na kursy zawodowe: pilarza, prawa jazdy
kat. B, koparko-ładowarkę,
kombajnisty, spawacza, magazyniera z obsługą wózków
jezdniowych,
stosowania
środków ochrony roślin,
obsługi programów księgowych, małej rachunkowości,
obsługi kasy fiskalnej, kosmetyczny oraz kurs grafiki
komputerowej;
- poznawanie dziedzictwa
narodowego i kulturowego
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Polski w ramach programu
MEiN „Poznaj Polskę”;
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz
rolnictwa: PODR w Sokółce,
KRUS w Dąbrowie Białostockiej, PIP w Białymstoku,
OSCHR i Stacja Meteorologiczna w Białymstoku;
- współpraca z rolnikami,
którzy prowadzą własne gospodarstwa oraz firmami zaopatrującymi rolnictwo np.
Markety Rolno-Budowlane
Krówka, PSB Mrówka;
- współpraca z białostockimi uczelniami wyższymi
oraz Giełdą Papierów Wartościowych;
- współpraca z lokalnymi instytucjami kultury np.
Centrum Trzech Kultur,
Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w
Suchowoli, Miejsko-Gminną
Biblioteką Publiczną w Suchowoli;
- udział w programach stypendialnych: stypendia Starosty Sokólskiego, stypendia Prezesa Rady Ministrów
oraz stypendia w ramach
programów unijnych;
odnowione budynki
szkoły i nowoczesna stołówka prowadzona przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej;

- bardzo dobra infrastruktura, baza dydaktyczna i
sportowa (nowo wyposażone pracownie języka angielskiego i informatyczna);
- wymiana młodzieży w
ramach realizowanych projektów unijnych np. „Program Interreg V-A Litwa –
Polska”
Akcje
W szkole organizowane
są cykliczne akcje: „Maraton pisania listów Amnesty
International”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Narodowe Czytanie”,
„Młodzi Głosują”, „Dzień
Języków Obcych”, „Karawana bez Granic”, akcje profilaktyczne.
Materiał na podst.:
ZS w Suchowoli

Oferta Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie (organ
prowadzący Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi):
Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie: technik rolnik, technik
weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki
Branżowa Szkoła I stopnia: rolnik, mechanik –
operator pojazdów i maszyn
rolniczych
Branżowa Szkoła II stopnia: technik rolnik, technik
mechanizacji rolnictwa i
agrotroniki
Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych:
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej, ROL.10

Organizacja i nadzorowanie
produkcji rolniczej
Realizowane są również:
projekty (staże zawodowe,
stypendia, zajęcia rozwijające), wyjazdy zagraniczne na
staże zawodowe w ramach
Erasmus+, wyjazdy zagraniczne na staże zawodowe
we wszystkich kierunkach
kształcenia, praktyki zawodowe, bezpłatny kurs na prawo jazdy kat. B/T, bezpłatne
kursy (w ramach projektów)
m.in. na pilarza, wózki widłowe, sieczkarnię, kombajn,
barmański, inseminacji, kursy w ramach CKU na sieczkarnię i kombajn, szkolenia ze stosowania środków
ochrony roślin.
Materiał na podst.:
ZS CKR w Janowie

30. Konkurs na tkaninę dwuosnowową

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie ogłasza XXX edycję konkursu na tkaninę dwuosnowową, najstarszego etnograficznego konkursu na Podlasiu. Jego głównym celem
jest zachowanie i promocja tradycji tkania dywanów dwuosnowowych oraz promocja sztuki
i rękodzieła ludowego.
Do konkursu (do końca maja br.) można zgłaszać tkaniny wykonane z przędzy wełnianej, na
ręcznych krosnach, techniką dwuosnowową, zgodnie z ogłoszonym tematem: „Zwierza inspirowane pierwszą tkaniną tematyczną wytkaną w Janowie we współpracy z Eleonorą Plutyńską”.
Prace będą przyjmowane do 16 sierpnia. Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są w siedzibie organizatora lub na stronie: www.janow.com.pl

Konkurs jest organizowany w ramach realizacji zadania „Połączeni Dziedzictwem - Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji” dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach programu NCK: EtnoPolska. Edycja 2022.
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„Jestem aktywny i kreatywny”.
Podsumowanie realizacji projektu

Dziewczyny z dąbrowskiej SP
drugie w województwie

W Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
im. J. Korczaka w Sokółce
od 1 kwietnia 2021 roku do
31 marca 2022 roku realizowany był projekt pt. „Jestem aktywny i kreatywny”,
którego organizatorem jest
Fundacja Rozwoju Sportu
i Rehabilitacji w Białymstoku.
Był on finansowany ze środków PEFRON. Koszt ogólny
projektu to - 111.325.00 zł, w
tym 7.200.00 zł to wolontariat SOSW w Sokółce.
W zajęciach uczestniczyło 28 uczniów szkoły podstawowej, szkoły branżowej
I stopnia, szkoły przysposabiającej do pracy i przedszkola specjalnego prowadzonych
przez 14 nauczycieli – terapeutów w następującym zakresie: terapia ręki, alternatywne metody komunikacji,
muzykoterapia, zajęcia te-
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atralne, zajęcia kształtujące
aktywność i kreatywność,
Nordic Walking.
Celem zajęć było wspomaganie wszechstronnego
rozwoju umysłowego i społecznego na miarę indywidualnych możliwości uczniów,
wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji. Udział
w zajęciach był dla uczniów
okazją do rozwoju i doskonalenia funkcji poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Dzięki zajęciom
wrosła ich samodzielność,
umiejętności komunikacyjne
oraz sprawność motoryczna.
Zajęcia rozwinęły zainteresowania uczniów i wykształciły umiejętność aktywnego
spędzania wolnego czasu.
Uczniowie uczyli się wielu
nowych form aktywności,

Uczennice Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej - Gabriela Łazuk,
Agnieszka Oświecińska, Luiza Stefanowska oraz Majka
Kowalczyk,
podopieczne
Ewy Krahel i Wiesławy Karp,
9 kwietnia w Supraślu wywalczyły drugie miejsce w
województwie w Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w Dru-

żynowych Biegach Przełajowych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Gabriela,
która w biegu na 1000m zdobyła złoty medal. Dziewczęta
w październiku w Sztafetowych Biegach Przełajowych
w finale grupy północnej zajęły pierwsze miejsce, w finale wojewódzkim były szóste.
źródło:
SP w Dąbrowie Białostockiej

rozwijali swoje uzdolnienia
i zainteresowania, a przede
wszystkim w przyjaznej atmosferze odbywali zajęcia
indywidualnie, wyrównywali
i korygowali dysharmonie
rozwojowe.
Elżbieta Margielewicz
SOSW w Sokółce

Szczegóły dot. projektu:
www.soswsokolka.pl/news.
php?readmore=1848

Ogłoszaenie płatne
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HUBALIKI 2022: „Pokój nie jest dany nam raz na zawsze”
Zespół Szkół Rolniczych w
Sokółce im. mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala po raz
kolejny celebrował uroczystość poświęconą patronowi
szkoły.
- Wydarzenie nabiera zupełnie innego wymiaru w kontekście tego, co się dzieje nieopodal naszych granic. Pokój nie
jest dany nam raz na zawsze. O
wolność trzeba stale walczyć i
o nią zabiegać – zwrócił się
do zebranych Dariusz Żołądkowski, dyrektor placówki.
„Hubaliki 2022” rozpoczęły
się odśpiewaniem „Hymnu
Hubalczyków” i akademią poświęconą Hubalowi. Była to
okazja do oddania hołdu, upamiętnienia życia i bohaterstwa
patrona szkoły, majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala.
- Uroczystość jest organizowana po to, żebyście wiedzieli jakiego patrona ma wasza
szkoła. Warto się nim chlubić,
ponieważ symbolizuje umiłowanie ojczyzny, odwagę, gotowość do poświęceń a przede

wszystkim wielki patriotyzm
– dodał dyrektor.
W drugiej części uroczystości podsumowano Konkurs
Wiedzy o Patronie Szkoły oraz
konkurs plastyczny związany z
tematyką życia Hubala.
W Konkursie Wiedzy o
Patronie I miejsce zdobyła
Agnieszka Reut, II – Kacper
Normantowicz, III – Michał
Kuklik. W konkursie na pracę
plastyczną I lokata przypadła
Gabrieli Krawel, II – Annie
Łysik, III – Gabrieli Kuklik.
Święto patrona, to także
przyznanie tytułów „Hubalików 2022”. W kategorii
uczniowie tytuł - Miłośnika
wiedzy odebrały: Oliwia Fiłoń
(I msc.), Gabriela Krawel (II
msc.) i Julita Łuksza (III msc.).
Społecznikami '22 zostali Martyna Szmidt (I), Martyna Ignatowicz (II) i Kinga Prokorym
(III). Miano Artysty przypadło
Antoniemu Piskurewiczowi
(I), Oliwii Steć (II) i Martynie
Wróblewskiej (III). Laur Sportowca odebrał Jakub Borkow-

ski (I), Norbert Gałęzki (II) i
Agata Pużuk (III). Osobowością Szkoły została Ewelina
Magrel (I), Jakub Daniewicz
(II) i Martyna Wróblewska
(III).
Nagrodzono także nauczycieli. Tytuł Anioła Stróża przypadł Annie Malczyk (I miejsce), Andrzejowi Szumiło (II)
oraz Beacie Olszewskiej-Białobłockiej (III). Artystkami Humanistkami zostały Jolanta
Czyżewska (I), Agnieszka Ku-

klik (II) oraz Anna Malczyk
(III). Tytuł: Znawcy - Wychowawcy zdobyła Anna Giedzicz
(I), Dariusz Żołądkowski
(II) oraz do Jolanta Czyżewska. Organizator - Animator:
Małgorzata Klocek (I), Beata
Raczkowska (II), Katarzyna
Puszko (III), Multiużytkownik: Jerzy Kimborowicz (I),
Andrzej Szumiło (II), Renata
Sudorowska (III). W kategorii pracownik administracji i
obsługi technicznej „Gołębie

serce” odkryto u Jerzego Rakiecia (I), Marty Jurgiel (II)
i Doroty Ignatowicz.
Laureaci zostali uhonorowani statuetkami i dyplomami.
Dyrektor Zespołu Szkół
Rolniczych wręczył ponadto
uczennicom Gabrieli Kucharewicz i Julicie Łuksza stypendia Prezesa Rady Ministrów,
przyznane za osiągnięcia naukowe.
opr. Sylwia Matuk,
fot. Mateusz Zalewski
Fb Powiat Sokólski

Sport

Dąbrowa Białostocka piłką ręczną stoi
- Droga młodzieży, życzę
wam, aby zawody pokazały
kto jest najlepszy i żeby każdy
wyszedł z nich bez najmniejszej kontuzji – tymi słowami
otworzył finał Licealiady
Jerzy Białomyzy, Wicestarosta Sokólski.
W hali Zespołu Szkół w
Dąbrowie Białostockiej rozegrano finał Licealiady
Województwa Podlaskiego
dziewcząt
zorganizowany
przez Podlaski Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy.
Zakwalifikowały się do niego
cztery najlepsze drużyny ze
szkół ponadpodstawowych:
Zespół Szkół w Dąbrowie
Białostockiej, 6 LO Białystok,
Zespół Szkół Rolniczych w
Sokółce, Zespół Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem.
- Jest to zwieńczenie ligi
prowadzonej od września.
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Bardzo się cieszę, że po
dwóch latach przerwy szkolne rozgrywki wracają do gry,
a finał odbywa się właśnie w
Dąbrowie Białostockiej – powiedział Mirosław Tokajuk,
trener KS Szczypiorniak.

Jarosław Budnik, Dyrektor
ZS w Dąbrowie Białostockiej pogratulował wszystkim
obecnym drużynom, zaznaczając, że wszyscy są już
zwycięzcami, ponieważ sam
awans do finału jest dużym
wyróżnieniem. Życzył jedno-

cześnie zawodnikom zdrowej
rywalizacji.
Oto wyniki finału Licealiady: 1 miejsce – ZS z Dąbrowy
Białostockiej, 2. miejsce – 6
LO z Białegostoku, 3. miejsce
– ZSZ z Wysokiego Mazowieckiego

Nagrody ufundował Podlaski Wojewódzki Szkolny
Związek Sportowy i Powiat
Sokólski.
Gratulujemy wygranej!

Opr. Sylwia Matuk,
fot. Agnieszka Sarosiek
Fb Powiat Sokólski

INFO Sokółka nr 258
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Naród, który traci pamięć, traci swoją tożsamość...
- Kwiecień to miesiąc
ważnych dla każdego Polaka wydarzeń historycznych.
Pamiętamy o mordzie polskich oficerów w Katyniu,
katastrofę smoleńską. Dla
nas jest to miesiąc patrona
naszej szkoły, mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala.
Żołnierza, olimpijczyka i
patrioty – mówiła Barbara
Czechowicz, Wicedyrektor
Zespołu Szkół Rolniczych
w Sokółce podczas piątej
edycji POWIATOWEGO
FESTIWALU PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ.
W festiwalu organizowanym przez ZSR wzięli udział
przedstawiciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Powiatu Sokólskiego,
Zespół Szkół Zawodowych w
Sokółce, Zespół Szkół Rol-

niczych w Sokółce, Szkoła
Podstawowa w Janowszczyźnie, Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Integracyjnymi
nr 2 w Sokółce oraz Szkoła
Podstawowa w Starej Rozedrance.
Goście mieli okazję przypomnieć sobie znane, stare
pieśni patriotyczne. Poznać
nowe utwory, zaczerpnięte
z polskich filmów. Młodzież
sama wybrała repertuar na
festiwal.
- Ten wybór nie był trudny. Postawiliśmy na Juliana
Tuwima i Antoniego Słonimskiego. Poeci znani są
naszym uczniom, bo uczą
się o nich na języku polskim
– twierdziła Jolanta Siemieniako z Zespołu Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej w Sokółce.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance
po raz pierwszy uczestniczyli
w festiwalu. Zaprezentowali
twórczość poetów patrio-

Projekt
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sensorycznej ze stymulacją
słuchową Forbrain, Terapia
ruchowa, Trening Umiejętności Społecznych.
W ramach projektu uczniowie wzięli udział w zajęciach
wspierających
ukierunkowanych na: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych;
pobudzanie
wszechstronnego
rozwoju
zwłaszcza w sferze poznawczej
i osobowościowej, wdrażanie
do podejmowania samodzielnych wyborów; podnoszenie
poziomu samoakceptacji, zaspokajanie potrzeb emocjo-

Powiat Sokólski był współorganizatorem festiwalu.
Opr. Elżbieta Rapiej
Fb Powiat Sokólski

Działamy razem

Rozwijamy swoje możliwości i zdolności...
Czas na podsumowanie...
w naszym Ośrodku w marcu
zakończył się projekt finansowany ze środków PFRON w
ramach konkursu „Pokonamy
bariery” pt. „Niepełnosprawność to wyzwanie – rozwijam
swoje możliwości i zdolności
III Edycja”. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w nim
dzięki współpracy z Fundacją Edukacji i Wspomagania
Rozwoju „EVOLVER”, w ramach której działa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER.
15 wychowanków SOSW
uczestniczyło nieodpłatnie w
różnych formach wsparcia.
Każdy uczestnik realizował
tygodniowo cztery godziny zajęć. Wartość projektu
łącznie z wolontariatem to
136.934,47 zł.
Realizowano z uczniaminastępujące zajęcia: Trening umiejętności komunikacyjnych z logopedą/
neurologopedią,
Terapia
EEG Biofeedback, Terapia
pedagogiczna
polisensoryczna, Terapia integracji

tycznych do muzyki Fryderyka Chopina i Michała
Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”.

nalnych, wzbogaciliśmy także
bazę Ośrodka w wiele pomocy
dydaktycznych ułatwiających
pracę z dziećmi i podnoszących efektywność zajęć.
Dziękujemy Fundacji Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER”, Niepublicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER oraz pani
Czesławie Kozłowskiej za
udaną współpracę.

Przedszkolaki integrują się
z kolegami z Ukrainy
Pierwsze zajęcia artystyczne dla przedszkolaków oraz
dzieci i ich rodziców z Ukrainy w Przedszkolu nr 5 w Sokółce udały się znakomicie.
To początek cyklu spotkań.
Kolejne zaplanowano na 10
maja i 7 czerwca.
- Nie spodziewaliśmy się
takiego
zainteresowania.
Uczestniczyło w nich mnóstwo naszych przedszkolaków, w tym dzieci z Ukrainy,
które przyjęliśmy do placówki - powiedziała Lucyna Jolanta Szymańska, dyrektor.
Inicjatorką jest Edyta Sidorowicz, instruktorka tańca.

- Postanowiłam wykorzystać swoje umiejętności
i zorganizować zajęcia taneczne. Wsparła mnie dyrektor Przedszkola nr 5, proponując jednocześnie warsztaty
plastyczne, sensoryczne, badawcze i programowania dodaje Edyta Sidorowicz.
W przedszkolu działa Klub
Wolontariusza
„Voluntary
Five”, który również wspomógł organizację przedsięwzięcia. Na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji, zarówno
dla ciała - ruch i słodkości,
jak i dla ducha - „artystyczne
stoliki”.
Opr. S. Matuk, Fb Powiat Sokólski

SOSW w Sokółce

Szczegóły dot. projektu:
www.soswsokolka.pl/news.
php?readmore=1850
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Kolejny sukces „Sokoła”

Rozgrywki ligowe zakończone

Klub Sportowy „Sokół
1946 Sokółka” rozegrał mecz
z KS „Pasją” Kleosin.
- Uprzedzałem przed meczem zawodników, żeby byli
czujni i nie sugerowali się
ostatnim miejscem zajmowanym przez przeciwnika.
Nie do końca wzięli te rady
do siebie i mecz nie był w
pełni przez nas kontrolowany – mówił Krzysztof Stelmaszek, trener klubu.
Mecz nie należał do łatwych, ale piłkarze wykorzystywali w miarę dobrze
sytuacje podbramkowe. Kilka razy dali się niefortunnie
zaskoczyć, ale ostatecznie,
w 82. minucie, w rzutach
karnych zdobyli zwycięską
bramkę.

Wrzuć na LUZ ;)

Omori

– To był całkiem prosty układ,
zostawiacie spodek mleka, a
my zajmujemy się domem. Co
w tym złego? – spytał krasnoludek wciskając miniaturowe
cygaro do ust.
– Na odciski Hermesa, czy wy
nie macie komu tyłka zawracać
w sobotę o siódmej rano? - odpowiedziałem pytaniem na pytanie.
– Spokojnie, szefie, posiedzę
minutę i znikam. Wejdę za regał i tyle mnie widziałeś – wyszczerzył się, dyndając nogami.
Krasnoludek zabębnił palcami
o blat stołu – A może… Nie, to
głupie…
– Już mnie obudziłeś i tak dalej, więc pytaj – westchnąłem i
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- Pomimo niesprzyjających
warunków atmosferycznych
udało się poprowadzić mecz
do wygranej 3:2. Ponadto
cieszymy się, że nie wyszliśmy z niego z nowymi kontuzjami – zakończył trener.
Dwie bramki strzelił Paweł Greś i jedną - Bartłomiej
Bukowski.
Kolejne ważne spotkanie
„Sokół” miał u siebie z Dąbrową Białostocką w ramach
Derbów Powiatu. Wprawdzie
cenne trzy punkty zostały
przy LKS „Dąb” Dąbrowa
Białostocka, bo „Dąb” wygrał
3:2, jednak wynik końcowy
zadowolił gospodarzy.
Opr. Sylwia Matuk,
fot. Krzysztof Stelmaszek

usiadłem w fotelu – Chcesz w
ogóle coś na drogę? Nie wiem,
pestkę słonecznika, czy coś…
– Dzięki, szefie, ale wszystko
mam. Po prostu się zastanawiałem, czy może nie szukasz akurat jakiejś grupy ogarniętych
krasnali… Temu mieszkaniu by
się przydał brodaty dotyk, jeśli
wie szef co mam na myśli…
– Nie chcę wiedzieć. Sam
sobie daję radę – machnąłem
ręką.
– Jak chcesz – krasnoludek
wzruszył ramionami – Szkoda.
Ludzie przestają wierzyć w krasnoludki.
– Nie sądzę, że to kwestia wiary – burknąłem – To internet.
Tego jest po prostu za dużo…
– Czego? – zaciekawił się.
Spojrzałem w stronę okna.
Zamyśliłem się. Jak mu to powiedzieć?
Wschodzące słońce było osło-

Drużyny siatkówki dziewcząt i chłopców LO Sokółka
zakończyły rozgrywki ligowe
Podlaskiego Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego w Białymstoku. Mimo,
iż sezon nie należał do najłatwiejszych, to obie drużyny
osiągnęły założone cele.
Dziewczęta ostatni turniej
(7 kwietnia) rozegrały w Białymstoku i zaprezentowały
się z bardzo dobrej strony. W
pierwszym meczu wygrały
2:0 z zespołem ZSOiT Białystok, w drugim przegrały 1:2
z drużyną gospodarzy - XIV
LO Białystok. Mimo jednej
porażki, oba spotkania były
bardzo emocjonujące i dostarczyły zawodniczkom oraz
nięte powieką chmury.
– Chodzi o oczy.
– Jakie oczy? Szef sobie jakieś
jaja robi.
– Kamery. Telefony, które wiedzą, gdzie jesteśmy. Sieci społecznościowe. Wszyscy patrzą
na to, co robimy. Być może…
– zrobiłem pauzę – Być może
dodatkowi obserwatorzy to już
za wiele. Przykro mi.
– Ha, może być coś na rzeczy,
szefie. Dobra, ja się zbieram –
krasnoludek zeskoczył ze stołu i
wylądował miękko na dywanie.
Pomachał mi ręką i pogwizdując coś pod nosem ruszył
w stronę regału. Nim zniknął
między nim a ścianą, pomachał
mi ręką.
Wyciągnąłem telefon i odpaliłem wyszukiwarkę. Westchnąłem, gdy wyświetliła mi się reklama krasnali ogrodowych.
Kamyk

kibicom wielu sportowych
emocji. Dziewczęta zajęły VI
miejsce w drugiej lidze i do
kolejnego sezonu przystąpią z
nadzieją na uzyskanie jeszcze
lepszego wyniku.
Chłopcy również zakończyli
swoje rozgrywki. Ostatnie zawody rozegrali w hali Zespołu
Szkół Mechanicznych w Białystoku (1 kwietnia). Mimo ambitnej postawy, w obu meczach
musieli uznać wyższość swoich
rywali, przegrywając 0:2 z
ZSM Białystok i IV LO Białystok. Mimo słabszego występu,
chłopcy utrzymali się w I lidze
i w przyszłym roku szkolnym
ponownie zagrają wśród 11
najlepszych szkół województwa podlaskiego.
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W ostatnich turniejach szkołę reprezentowały dziewczęta:
Vanessa Ksobiak, Weronika
Czeremcha, Monika Raczkowska, Emilia Klej, Patrycja
Klej, Natalia Szumiło, Julia
Ryszkiewicz, Kamila Rybińska. Reprezentacja chłopców:
Krzysztof Nasuto, Szymon
Wysocki, Eryk Jelski, Michała Szamreta, Dawid Witulski, Piotr Zabłocki, Augustyn
Jackiewicz, Szymon Kondrat,
Damian Lewicki.
Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły i
życzymy powodzenia w kolejnym sezonie.
Stanisław Marchiel
ZS w Sokółce
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